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Kata Pengantar

Kebutuhan bahan pangan dan industri terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah 
penduduk. Mengandalkan impor pangan dan bahan baku industri untuk memenuhi kebutuhan nasional 
dinilai sangat berisiko sehingga upaya peningkatan produksi pangan dan industri di dalam negeri perlu 
menjadi keniscayaan. Indonesia berpeluang besar untuk dapat terus meningkatkan produksi pangan dan 
industri melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, dan peningkatan indeks pertanaman. 
Hal ini sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian dalam Kabinet Kerja 2015–2019 yaitu 
1) Swasembada padi, jagung, dan kedelai serta peningkatan produsi daging dan gula, 2) Peningkatan 
diversifikasi pangan, 3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar 
ekspor dan substitusi impor, 4)Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, dan 5) Peningkatan 
pendapatan keluarga petani.

Salah satu strategi dalam upaya mencapai kedaulatan pangan dan industri adalah melalui penyediaan 
benih bermutu varietas unggul baru yang produktivitasnya tinggi dan sesuai dengan preferensi konsumen. 
Ketersediaan benih bermutu dengan jumlah yang cukup dan tepat waktu memegang peranan yang sangat 
penting.

Benih merupakan input utama yang paling penting dan harus ada sebelum melakukan kegiatan 
usaha di bidang pertanian. Melalui penggunaan benih bermutu, produktivitas tanaman akan meningkat 
sehingga produksi pangan dan industri nasional berbasis tanaman juga akan meningkat yang pada 
gilirannya kedaulatan pangan dan indutri akan dapat tercapai. Penggunaan benih bermutu juga akan 
meningkatkan kualitas hasil pertanian sehingga produk pertanian yang dihasilkan memiliki daya saing 
yang tinggi.

Acara ini dihadiri oleh 136 peserta pemakalah oral, 60 peserta pemakalah poster, 35 peserta 
umum, dan 20 undangan. Kami ucapkan terima kasih kepada pembicara dan sponsor (PT Monsanto, 
PT Sentana Adidaya Pratama, PT Croplife, PT Meroke Tetap Jaya, PT Biotis Agrindo, PT BISI, PT 
Riset Perkebunan Nusantara, PT Rainbow, dan CV Padi Nusantara) karena telah berkontribusi dalam 
acara Seminar Nasional dan Kongres PERAGI 2016 ini. Pada saat yang sama diselenggarakan Kongres 
PERAGI dengan  agenda utama pergantian dan pemilihan pengurus baru dan laporan pertanggungjawaban 
pengurus periode sebelumnya. Semoga semua acara bisa berlangsung dengan lancar dan terima kasih atas 
dukungan semua anggota panitia. Panitia mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan 
acara.

Ketua Panitia

Dr. Ir. M. Rahmad Suhartanto, M.Si





Sambutan Ketua Umum PERAGI

Kemandirian perbenihan nasional merupakan salah satu komponen dan kunci utama dalam 
pencapaian target pembangunan pertanian di Indonesia guna mencapai kedaulatan pangan bagi 
rakyat Indonesia. Melalui benih kita bisa meningkatkan produksi, mutu, dan standar kualitas produk 
pertanian, baik dalam sektor perkebunan, hortikultura, maupun tanaman pangan. Telah disadari bahwa 
bidang perbenihan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam akselerasi pembangunan 
pertanian, namun ternyata masih sangat banyak tantangan dan hambatan dalam industri perbenihan 
nasional. Oleh karena itu, bidang ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik daripara stakeholder, 
baik pemerintah maupun swasta, terutama dalam mewujudkan kemandirian perbenihan nasional.

Terdapat tiga komponen utama yang diperlukan dalam upaya membangun kemandirian 
perbenihan di Indonesia, yaitu: pengembangan varietas unggul baru, pengembangan kualitas benih 
dan aspek penggunaannya, baik dari segi penyebaran maupun pengawasan dan pengendaliannya. Peran 
peneliti dalam pengembangan varietas dan kualitas benih sangat penting, yaitu melalui inovasi teknologi 
akan terwujud pengembangan varietas unggul baru dan perbaikan kualitas benih. Namun demikian, 
kemandirian perbenihan nasional hanya akan terwujud jika pemerintah mampu melindungi dan 
menciptakan iklim yang kondusif bagi industri perbenihan. Pemerintah harus bisa memberikan kepastian 
hukum dan kebijakan yang berpihak pada perkembangan industri perbenihan nasional. Kepastian hukum 
tersebut, bisa berupa pemberian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi para breeder atau pemulia, 
serta kemampuan mengendalikan pemalsuan benih dan peredaran benih ilegal. Selain itu, kebijakan 
pemerintah yang bisa memberikan insentif bagi kalangan industri benih sayuran dan hortikultura mutlak 
diperlukan. Selain memberikan insentif, pemerintah juga harus mampu memberikan perlindungan 
bagi kalangan industri yang berkomitmen tinggi untuk berinvestasi dan mengembangkan perbenihan 
nasional. Salah satu hal lain yang juga memerlukan kepastian adalah implementasi Undang-Undang No. 
29 Th. 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Diharapkan dengan UU No 29 tersebut dapat 
memberikan kejelasan tentang peran pemerintah dan swasta dalam perbenihan nasional, di mana selama ini 
sering terlihat pemerintah bersaing dengan swasta dalam produksi dan distribusi benih komersial.

Semoga melalui Seminar Nasional PERAGI ini dapat menghasilkan solusi tentang tantangan dan 
hambatan serta peluang untuk mewujudkan kemandirian benih nasional sebagai kunci utama dalam 
pencapaian target pembangunan pertanian di Indonesia guna mencapai kedaulatan pangan bagi rakyat 
Indonesia. Pada saat yang sama kita juga akan mengadakan Kongres PERAGI dengan agenda utama 
laporan pertanggungjawaban pengurus dan pemilihan ketua umum dan pembentukan pengurus PERAGI 
periode selanjutnya. Semoga Seminar Nasional dan Kongres PERAGI 2016 bisa memperkokoh kerja 
sama kita dalam turut membangun pertanian Indonesia.

Ketua Umum PERAGI

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
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RINGKASAN PEMAKALAH UTAMA

Start Up Industri Benih Padi IPB 3S untuk
Pengembangan Sistem Produksi Padi dalam
Mendukung Swasembada Pangan Nasional

Abdul Qadir

RINGKASAN

Ketersediaan benih sumber merupakan salah satu kendala dalam sistem produksi benih di 
Indonesia yang berpengaruh langsung terhadap ketersediaan benih bermutu. Tujuan kegiatan ini adalah 
(1) implementasi inovasi hasil riset berupa padi varietas IPB 3S melalui start-up model industri benih 
sumber (Foundation Seed Program) berbasis Seed Teaching Industry, dan (2) terbangunnya sistem produksi 
benih komersial padi varietas IPB 3S melalui pengembangan industri benih berbasis Holding Company 
IPB (PT BLST) bekerja sama dengan penangkar/produsen benih. 

Start Up model industri benih sumber dilaksanakan tahun 2016 melalui Pengembangan Industri 
Benih Sumber (Foundation Seed Program) padi IPB 3S di Seed Center Departemen Agronomi Fakultas 
Pertanian IPB. Terdapat 4 (empat) kegiatan dalam pengembangan Industri Benih Sumber, yaitu (1) 
upgrading seed center dengan penguatan peralatan produksi dan laboratorium; (2) produksi benih sumber 
1 (satu) hektare BS  dan 50 hektare FS; serta (3) pelatihan penangkar, pengawas, dan pendamping 20 
orang untuk benih sumber, 250 untuk benih komersial,  (4) sosialisasi IPB 3S melalui 16 demplot pada 
16 provinsi masing-masing 1 hektare.

Start Up industri benih komersial dilaksanakan tahun 2017 melalui pengembangan industri benih 
komersial berbasis Holding Company IPB (PT BLST) bekerja sama dengan penangkar/produsen benih 
(ASBENINDO). Terdapat 2 (dua) kegiatan utama yaitu (1) produksi benih komersial (SS/ES) 2000 
hektare, atau 10 000 hektare jika bisa diintegrasikan dengan program penyediaan benih nasional, (2) 
bersama IPB melaksanakan pelatihan penangkar, pengawas, dan pendamping 250 orang  untuk benih 
komersial, serta sosialisasi IPB 3S melalui 16 demplot pada 16 provinsi masing-masing1 hektare. 



 Peranan PT Sang Hyang Seri (Persero) dalam 
Kemandirian Benih untuk Mendukung Kedaulatan Pangan 

di Indonesia*

Ir. S. Tarigan, MM., MBA.**

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk ke empat terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, 
dan Amerika Serikat. Saat ini diperkirakan pada tahun 2020 akan mencapai 271.066,4 juta dengan laju 
pertumbuhan 1,19 per tahun. 

Tingkat pertumbuhan penduduk yang sedemikian besar menjadi tanggung jawab Pemerintah 
untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini terus 
berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan untuk menuju Swasembada Pangan yang pada akhirnya 
berupaya mencapai Kemandirian Pangan. Seiring dengan uapaya peningkatan produksi dilakukan juga  
pengendalian jumlah penduduk, penurunan kebutuhan  pangan perkapita dan diversifikasi pangan.

Pencapaian produksi pangan diarahkan dengan meningkatkan luas areal panen dan peningkatan 
produktivitas persatuan luas areal panen. Peningkatan areal panen dilaksanakan dengan perluasan areal 
tanam melalui peningkatan pola tanam minimum 2 kali setahun dan pencetakan sawah baru. Perluasan 
areal tanam ditunjang dengan perbaikan sumber air/bendung dan peningkatan jaringan distribusi air. 

Peningkatan produktivitas dilaksanakan dengan melaksanakan rekayasa penggunaan varietas 
dengan mengubah varietas potensi rendah ke potensi tinggi melalui penggunaan varietas unggul potensi 
tinggi dan varietas hibrida. 

Penyebaran perluasan varietas berpotensi tinggi dapat terlaksana dan ditunjang dengan tersedianya 
benih bermutu dan melakukan distribusi dan penggunaan benih bersertifikat kepada semua petani 
daerah sasaran.

Industri perbenihan mencakup beberapa program kegiatan dari PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN VARIETAS, EVALUASI VARIETAS DAN PELEPASAN, PRODUKSI 
BENIH, PENGOLAHAN, PENGEPAKAN DAN PENYIMPANAN BENIH, DISTRIBUSI DAN 
PEMASARAN BENIH. PENYULUHAN DAN  PROMOSI PERBENIHAN, PENGAWASAN 
MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH, UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERBENIHAN, 
PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA yang harus dilaksanakan secara 
terpadu dan terintegrasi dengan target tersedianya benih bermutu dari varietas potensi tinggi.

Industri Perbenihan di Indonesia, dimulai sejak tahun 1971, dengan terbentuknya 4 (empat) 
komponen institusi perbenihan yaitu Badan Benih Nasional (BBN), Lembaga Pusat Penelitian Pertanian 
Sukamandi (saat ini Balai Besar Padi), National Seed Corporation (saat ini PT Sang Hyang Seri-Persero) 
dan Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih (saat ini Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih). Industri 
perbenihan kemudian berkembang dengan meningkatnya peran swasta. Komoditas yang semula 
hanya ditangani pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Non Hybrid), berkembang ke tanaman hortikultura, 
perkebunan, dan varietas hibrida (padi dan jagung).

Lembaga Penelitian berfungsi untuk menghasilkan dan menciptakan  Varietas, menyiapkan Benih 
Sumber dan Teknologi Produksi dan Pengolahan, Badan Benih Nasional (PPI dan Direktorat Teknis 
terkait), melakukan evaluasi, dan registrasi varietas, dan kemudian Produsen Benih (BUMN, Swasta) 

*Disampaikan dalam Seminar Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia, IPB International Convention 
Center, Baranangsiang, Bogor, 27 April 2016.

**Staff Ahli Perencanaan Bisnis Direksi dan Direktur Polytechnik Agroindustri-Subang-Jawa Barat.



3Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Ringkasan Pemakalah Utama

melakukan Produksi, pengolahan, pengepakan, penyimpanan serta distribusi dan pemasaran benih 
dengan distributor/penyalur untuk disampaikan kepada masyarakat. Balai Pengawasan dan Sertifikasi 
Benih (BPSB), melakukan sertifikasi atas produksi benih dan pengawasan dalam pemasaran. Promosi, 
Pengembangan Institusi dan SDM menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Swasta 
sesuai dengan produk dan jasa yang dikelola. Undang-undang dan peraturan perbenihan tetap menjadi 
tanggung jawab Pemerintah.

PT Sang Hyang Seri (Persero) PSHS adalah BUMN di bawah Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara dan melayani sepenuhnya kepada Kementerian Pertanian dan Masyarakat Pertanian di Indonesia. 
PSHS saat ini bergerak dalam kegiatan penelitian dan pengembangan varietas (hibrida), produksi, 
pengolahan, pemasaran, ekspor dan impor saprotan dengan komoditas pangan (padi, jagung, kedelai, 
kacang tanah), hortikultura,  dan produk pertanian lainnya. 

PSHS berkantor pusat di Jakarta dan 7 Kantor Regional, dengan 22 Pabrik Pengolahan Benih dan 
daerah pemasaran seluruh Indonesia. 

Memiliki kapasitas terpasang 87.500 ton dan rata-rata pemasaran benih (2009–2015) mencakup: 
Padi Non Hibrida: 113.000 ton (+/_30 %), Padi Hibrida: 3.531 ton, Jagung 8.172 ton, Jagung Komposit 
2.142 ton, Kedele: 15.200 ton, Kacang Tanah:1.400 ton, Hortikultura:142 ton,  Hasil Pertanian (Beras, 
Jagung pipil): 33.724,80 ton: dan Saprotan (Pupuk, Pestisida dan Herbisida): 88.761,42 ton.

Kendala dan Masalah Pengembangan Industri Benih (Kasus Benih Pangan)

A. Pemuliaan dan Pengembangan Varietas
1. Kurang tersedianya varietas yang dapat memenuhi Preferensi Petani dan sekaligus memenuhi 

Preferensi Pengguna Hasil.
2. Pilihan varietas terbatas (Terbatas tersedianya plasma nutfah).
3. Benih sumber terbatas.
4. Parent material hibrida masih terbatas (impor).

B. Produksi dan Pengolahan Benih
1. Modal Kerja (Komersial Bank, Bunga Tinggi, Putaran Modal).
2. Produktivitas (Manajemen Produksi, Tenaga Kerja, Kegagalan panen (hama dan 

penyakit)).
3. Harga (Bahan Baku GKP, Saprodi, Bahan Bantu dan Harga Jual Benih, Biaya Pengolahan 

(BBM Industri)). 
4. Karakter Bisnis Benih (Karakter Produksi dan Pemasaran vs Masa Label dan Daya Simpan 

vs  Iklim Tropis (Suhu dan Kelembapan), Sistem Simpan).
5. Pengolahan (Produkvitas  vs  Kemampuan Mesin Pengolah,  Biaya Produksi, Kualitas Benih-

Masa simpan).
6. Kemasan (Kualitas dan Harga).
7. Distribusi dan Transportasi (Daerah terpencil dan tersebar, Biaya Buruh Bongkar Muat). 

C. Iklim  Usaha Bisnis Perbenihan
Regulasi Penataan Industri Benih Masih Belum Kondusif
a. Pemasaran Benih Pokok sebagai Benih Komersil.
b. Penataan Harga Jual Benih  belum baik (kurang memberikan ransangan untuk berkembang 

(Khususnya untuk Industri berskala besar (referensi harga sering didasarkan atas harga 
produsen non industri).
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c. Pasar pemerintah dengan subsidi dan bantuan benih langsung secara tidak langsung dalam 
jangka panjang akan mematikan bisnis perbenihan, penyalur tidak efektif lagi, pemasaran 
bebas cenderung melemah).

d. Daerah sasaran perluasan areal penggunaan benih bermutu belum tertata dengan baik 
(Daerah varietas lokal, Daerah dengan Varietas Unggul tetapi masih menggunakan benih 
asalan).

e. Sasaran luas areal untuk Pengembangan Varietas Hibrida belum jelas dan tertata.
f. Fungsi pelayanan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (lintas daerah dan kaitannya 

label), dan Badan Karantina Pertanian (lalu lintas benih) masih belum kondusif).
g. Penetapan posisi varietas Hibrida dari Pemerintah sering tidak konsisten.
h. Ekspor/Impor Benih terkendala (inkonsitensi kebijakan, kurang dukungan, tidak  jelas, 

administrasi yang panjang dan lambat).  

Jakarta, April 2016/PSHS



Peran Swasta dalam Membangun lndustri 
Perbenihan Kelapa Sawit Nasional yang Sehat*

Tony Liwang **

RINGKASAN

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang sangat pesat, khususnya pada satu 
dekade terakhir, tidak terlepas dari ketersediaan benih kelapa sawit yang memadai, peranan riset dan 
pengembangan teknik budidaya yang pesat, dan pemanfaatan hasil pascapanen dari kebun hingga pabrik 
pengolahan minyak kelapa sawit yang optimal.  

Untuk penjualan benih sawit di Indonesia, pada tahun 2003 jumlah benih sawit yang terjual baru 
mencapai sekitar 54 juta butir namun pada tahun 2008 telah mencapai sekitar 188 juta butir. Peningkatan 
penjualan benih sawit tersebut ditunjang oleh beberapa hal utama, antara lain yaitu: peningkatan 
pembukaan lahan baru yang diiringi oleh bertambahnya produsen benih sawit dalam negeri. Impor 
benih sawit yang masih terjadi hingga tahun 2008 mengalami penurunan drastis karena ketersediaan 
benih sawit dalam negeri telah terpenuhi dan bahkan telah mampu untuk diekspor. Namun, sejak tahun 
2012, penjualan benih sawit mengalami penurunan setiap tahunnya karena berkurangnya pembukaan 
lahan baru dan belum terealisasinya rencana peremajaan kebun sawit sehingga jumlah benih sawit yang 
terjual pada tahun 2015 mengalami penurunan drastis sekitar 45 persen dibandingkan tahun 2012.

Peranan riset dan pengembangan benih sawit juga mengalami beberapa lonjakan teknologi dari 
pemuliaan tanaman secara konvensional hingga secara molekular. Beberapa lembaga penelitian swasta 
dan pemerintah telah berhasil mendapatkan peta genomik kelapa sawit sehingga seleksi pohon tetua 
sawit tidak hanya berdasarkan data fenotipik saja tetapi juga melalui data genotipik.  Berdasarkan data 
genotipik dan bioinformatika telah berhasil ditemukan marka-marka genetik dan DNA sequence yang 
diharapkan. Selain temuan marka-marka genetik dan DNA sequence tersebut, pemanfaatan teknik 
genome sequence, seleksi SNP, genome editing, dan perbanyakan secara kultur jaringan dan protoplast 
telah dimanfaatkan untuk membedakan ketebalan cangkang buah sawit sebagai indikasi tanaman 
Dura, Pisifera dan Tenera, tanaman sawit yang memiliki potensi minyak yang tinggi, pertumbuhan 
tinggi tanaman yang lamban, moderat tahan penyakit Ganoderma boninense sp. dan Fusarium sp., lebih 
tahan terhadap cekaman kekeringan, memiliki kandungan lipase dalam minyak sawit yang tinggi, dan 
membedakan tingkat kematangan buah sawit, sedangkan beberapa karakteristik lainnya sedang dalam 
kajian penelitian.  

Pemanfaatan penelitian berbasis bioteknologi dan bioinformatika tersebut diharapkan akan mampu 
menghasilkan bahan tanaman sawit yang memiliki karakteristik unggulan tertentu yang diharapkan yang 
nantinya dapat meningkatkan daya saing industri benih sawit nasional di masa mendatang.

* Disampaikan pada Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) 2016, 27 April 
2016, IICC, Bogor. 
** Plant Production & Biotechnology Division, PT SMART Tbk., Sinarmas Agribusiness 
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Model Pertanian Perdesaan dan Tingkat Inovasi Teknologi 
di Aceh

Abdul Azis, Basri A. Bakar, Rizki Ardiansyah 1), dan Mehran 2)

1)Peneliti dan Penyuluh 2  )Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Aceh
Email: abda_muda@yahoo.co.id

RINGKASAN
Peningkatan produksi beras dihadapkan dengan berbagai tantangan. Konversi lahan pertanian, 
gangguan alam seperti bencana banjir dan kekeringan, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) 
serta penurunan kualitas sumber daya lahan sawah irigasi merupakan faktor penghambat dalam upaya 
meningkatkan produksi beras secara nasional. Kegiatan M-P3MI di Kabupaten Nagan Raya dengan 
komoditas utama padi diharapkan untuk meningkatkan adopsi teknologi anjuran tepat guna dalam 
upaya peningkatan produktivitas padi dan pendapatan petani. Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan 
mulai bulan Januari sampai November 2012. Lokasi yang dipilih merupakan daerah sentra produksi 
padi. Kegiatan ini dilakukan melalui Demfarm seluas 5 Ha dan terdapat 1 Ha di dalamnya sebagai ajang 
tempat proses belajar sebagai Laboratorium Lapang. Terdapat 10 orang petani kooperator yang terlibat 
langsung pada kegiatan Demfarm Desa Suak BIlie, Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. 
Respons petani sekitar terhadap inovasi teknologi sangat positif, karena di luar areal Demfarm pun 
mereka dapat melaksanakannya, namun perlu pembinaan dalam hal pengenalan benih unggul. Capaian 
produktivitas belum optimal, disebabkan serangan penyakit blas, dan hama tikus.  Sistem kelembagaan di 
lokasi Demfarm belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga perlu pembinaan yang lebih intensif.
Kata Kunci : M-P3MI, produktivitas, kelembagaan, Kabupaten Nagan Raya

ABSTRACT
The effort in increasing rice production often faces various challenges such as the conversion of agricultural 
land,  pest attacks, the degradation of field irrigation quality, and natural disturbances such as floods 
and draughts. M-P3MI activities conducted in Nagan Raya with rice as the major commodity were 
expected to enhance the adoption of the appropriate recommended technology in order to increase rice 
productivity as well as farmers’ income. The activities were conducted from January to November 2012 
in one of rice production centres. The location was a Demonstration Farm (Demfarm) of 5 hectares in 
which the activities were applied, and 1 hectare used a Field Laboratory for learning process. There were 
10 farmer cooperators who were directly involved in Demfarm activies in Suak Bilie Village, Nagan Raya 
District. Beside these farmers, the responses of other farmers living around the Demfarm location were 
also very welcoming because they could apply the innovation of technology outside the area even though 
they clearly still needed more information about new improved seeds. However, the rice yields achieved 
were still not optimal due to the attack of blast disease and rats. In addition, the unoptimal performance 
of the institutional system also played part in the low productivity of rice which thus needed a further 
intensive training of running a good management in the institutional system.
Keyword : MP3MI, innovation and technology. 
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PENDAHULUAN
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setiap tahun menghasilkan sejumlah inovasi 

tepat guna. Di antaranya telah digunakan secara luas dan terbukti menjadi tenaga pendorong utama 
pertumbuhan dan perkembangan usaha dan sistem agribisnis berbagai komoditas pertanian. Namun 
demikian, evaluasi eksternal maupun internal menunjukkan bahwa kecepatan dan tingkat pemanfaatan 
inovasi teknologi yang dihasilkan cenderung melambat bahkan menurun, sehingga diperlukan suatu 
strategi baru yaitu model yang mampu menyebarluaskan inovasi dalam skala lebih luas.

Hasil yang sudah diperoleh oleh Balai-Balai Komoditas Nasional dapat memberikan keuntungan 
multiguna, namun perlu ditata dan diimplementasikan pada suatu kondisi agroekosistem dan kebutuhan 
petani. Selanjutnya dalam pengembangannya memerlukan masukan inovasi teknologi yang lebih baik, 
agar dapat memberikan hasill serta dampak positif yang lebih besar terhadap pembangunan pertanian, 
terutama pada komponen dan sistem usahatani yang menghasilkan keuntungan komparatif untuk 
meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja serta optimasi pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya 
lokal (Marwan dan Made Oka 1991).

Menurut Fagi, AM (2003), intensifikasi padi sawah irigasi dengan pemupukan  berat terus menerus 
secara tidak rasional telah menyebabkan deteriorasi kesuburan tanah. Fenomena ini ditambah dengan 
keterbatasan potensi genetik varietas unggul padi yang ditanam mengakibatkan pelandaian, bahkan 
penurunan produktivitas padi sawah irigasi.

Oleh karena itu, strategi pembangunan agribisnis yang dipicu oleh inovasi teknologi pertanian 
menuntut perlunya pengembangan kelembagaan teknologi pertanian yang kondusif bagi penemuan 
teknologi tepat guna dan efektif dalam mendiseminasikan temuan teknologi baru. Penataan kelembagaan 
teknologi ini adalah bagaimana merancang tata hubungan antara tiga sub sistem utama kelembagaan 
teknologi yaitu lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, dan praktisi agribisnis (Kasryno dan Pasandaran 
1996).

Agar teknologi inovasi dapat cepat digunakan oleh petani/masyarakat, maka perlu mendekatkan, 
menserasikan dan memadukan kegiatan penelitian/pengkajian dengan kepentingan pengguna stakeholder, 
yakni petani, pemerintah daerah dan instansi terkait, KUD, Perguruan Tinggi, LSM, dan pengusaha 
swasta yang bergerak di sektor pertanian. Juga memperkuat tali hubungan penelitian/ pengkajian 
dan penyuluhan pertanian dalam upaya menciptakan teknologi adaptif yang lokasi spesifik dengan 
pendekatan partisipatif yang merupakan titik strategis meningkatkan akses komunikasi kepada petani 
sebagai pengguna teknologi (Kasryno dan Simatupang 1997). 

Salah satu cara mendekatkan model diseminasi kepada masyarakat tani/ pengguna dapat dilakukan 
melalui demfarm atau pengkajian partisipatif pada lahan-lahan petani dan pengguna lainnya. Kegiatan 
pengkajian dan pengembangan harus berorientasi pada pengguna, sehingga teknologi inovatif yang 
dihasilkan lebih terjamin benar-benar tepat guna spesifik lokasi dan pemakai.

Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (M-P3MI) merupakan kegiatan 
pengembangan konsep diseminasi inovasi yang lebih efektif dengan basis lesson learn dari PRIMATANI, 
PUAP, FEATI, dan pendampingan program strategis Kementerian Pertanian (SL-PTT). Unit percontohan 
M-P3MI adalah teknologi matang, siap digunakan pada skala pengembangan dan mempunyai potensi 
dampak yang luas. 

Untuk memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin dari kegiatan diseminasi teknologi 
dan informasi hasil litkaji, terutama dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin dinamis, 
diperlukan suatu pendekatan strategi atau model yang mampu menjangkau pemangku kepentingan yang 
luas dengan memanfaatkan berbagai media dan saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik 
masing-masing pemangku kepentingan. Strategi atau model tersebut dikenal dengan nama Spectrum 
Diseminasi Multi Channel (SDMC).

M-P3MI di Provinsi Aceh berorientasi kepada percepatan peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan petani dalam pengembangan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) padi. Oleh karena itu, 
pembangunan pertanian di kawasan M-P3MI di Provinsi Aceh diimplementasikan hanya pada satu 
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komoditas, yaitu padi untuk pengembangan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) padi secara terpadu 
dari sektor hulu ke hilir. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya yang merupakan salah satu 
daerah sentra produksi/ lumbung padi di Provinsi Aceh.

Dengan implementasi M-P3MI secara komprehensif, diharapkan dapat mewujudkan terciptanya 
Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP) padi secara terpadu dari sektor hulu (sumberdaya lahan dan 
manusia, teknologi produksi, dan permodalan) hingga sektor hilir (pasca panen dan kelembagaan), yang 
pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah 
(PAD), menciptakan nilai tambah, penumbuhan simpul-simpul agribisnis, pemantapan ketahanan 
pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di kawasan binaan Kabupaten Nagan Raya. Dengan 
demikian, Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi dapat menjawab apa yang 
diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Tujuan kegiatan yaitu untuk mendapatkan model kawasan 
dalam pengembangan inovasi pertanian melalui penerapan teknologi adaptif, memperluas prepalensi 
adopsi serta memperoleh umpan balik mengenai karakteristik teknologi tepat guna spesifik pengguna 
dan meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan petani. 

METODOLOGI
Tempat dan Waktu 

Kegiatan M-P3MI ditempatkan di Desa Suak Bilie Kec. Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya 
mulai Januari–November 2012. Kegiatan laksanakan pada komoditas padi dengan mengintroduksi 
teknologi spesifik lokasi berdasarkan komponen anjuran dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman 
Terpadu (PTT). Kegiatan tersebut melibatkan kelompok tani Udep Sare dengan lokasi agroekosistem 
Lahan Sawah Dataran Rendah seluas lima ha.

a. Pendekatan 
Melalui pendekatan on farm adaptive reseacrh dan dilaksanakan di lahan petani dengan 

mengutamakan unsur partisipatif dari petani terhadap semua tahapan kegiatan. Peneliti dan penyuluh 
yang dilibatkan selain dari BPTP Aceh juga BPP dan Dinas Pertanian setempat. Jumlah petani kooperator 
yang dilibatkan dan lahan yang digunakan pada kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan seperti daerah sentra produksi beras, kesesuaian agroklimat, 
dan koordinasi dengan institusi yang terkait, untuk pengkajian PTT tahun 2012 dilaksanakan dengan 
jumlah petani kooperator sebanyak 10 orang. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada lahan sawah irigasi milik petani kooperator masing-masing kawasan 
seluas 5 ha (SL), 1 ha  sebagai Laboratorium Lapang (LL) dijadikan sebagai tempat pembelajaran petani. 
Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan:

· Pendekatan partisipatif petani melalui penerapan inovasi teknologi adaptif, persiapan lahan, 
penanaman sampai panen. 

· Pendekatan melalui sekolah agar anak didik usia sekolah cinta pertanian.
· Peningkatan SDM melalui pelatihan, temu lapang, dan farmer to farmer visit.
· Workshop dilaksanakan selain di lokasi kegiatan juga kabupaten sekitar lokasi. 

b. Identifikasi dan karakterisasi lokasi pengkajian
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya alam setempat, kondisi biofisik 

lahan, agroklimat dan sosial ekonomi masyarakat. Di samping itu juga untuk mengetahui tentang potensi dan 
permasalahan usahatani yang dihadapi petani di lapangan. Dengan berbagai informasi tersebut dapat 
diidentifikasi masalah di suatu wilayah, ketersediaan sumber daya alam (fisik dan biologi), teknologi yang 
telah berkembang, kondisi sosial ekonomi dan budaya petani. 
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Informasi tersebut selanjutnya digunakan untuk merakit komponen–komponen teknologi 
yang dapat mengatasi permasalahan usahatani di suatu wilayah. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode survei, data sekunder berasal dari data statistik dari lembaga terkait, data monografi 
desa maupun kecamatan, sedangkan data primer diperoleh dengan wawancara terhadap petani, kelompok 
tani, aparat desa, petugas dari dinas intansi terkait dengan menggunakan metode PRA (Parcitypatory 
Rural Appraisal).

c. Perakitan teknologi
Perakitan teknologi dilaksanakan atas dasar informasi yang diperoleh dari lapangan melalui 

kegiatan identifikasi, termasuk identifikasi kebutuhan teknologi di lapangan.  Komponen-komponen 
teknologi hasil penelitian dari lembaga-lembaga penelitian, perguruan tinggi atau swasta yang relevan 
yang berpeluang guna memberikan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi petani di lapangan, dapat 
digunakan sebagai sumber teknologi dan perlu dirakit menjadi suatu paket teknologi yang akan dikaji pada 
kondisi spesifik lokasi. Untuk kegiatan PTT pada padi sawah, sebagian besar akan mengintroduksikan 
komponen-komponen teknologi tentang PTT yang berasal dari BB Padi Sukamandi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kondisi Daerah Nagan Raya

Sesuai dengan pengembangan wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki 8 Kecamatan dan 27 
Mukim serta 222 Desa/Gampong. Kabupaten Nagan Raya terdiri dari dataran rendah, perbukitan, 
pergunungan sampai dataran tinggi. 

Luas lahan persawahan di Kabupaten Nagan Raya adalah 311.285 Ha. Luas sawah berdasarkan 
kondisi pengairan terbagi menjadi teknis (1.076 Ha), semi teknis (10.380 Ha), pengairan sederhana 
(1.726 Ha), tadah hujan (3.516 Ha) dan lahan tidur (17.120 Ha). Secara administrasi Kabupaten 
Nagan Raya terdiri 8 kecamatan, 27 Kemukiman, dan 222 Desa.  

Kelompok Tani di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 651 Kelompok terdiri dari kelas pemula 
334 Kelompok Kelas Lanjut 251 Kelompok Kelas Madya 63 Kelompok Kelas Utama 3 Kolompok. 
Sementara itu untuk kelembagaan penyuluh pertanian sebagai pendukung dan penggerak dalam 
pelaksanaan kegiatan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Nagan Raya seperti Balai Penyuluihan Pertanian 
(BPP). Hingga tahun 2010 jumlah penyuluh pertanian yang berada di Kabupaten Nagan Raya tercatat 
144 orang terdiri dari penyuluh PNS 60 orang, Penyuluh Honorer 27 orang dan Tenaga Harian Lepas 
(THL) 57 orang. Para penyuluh lapangan baik PNS maupun THL ikut berperan dalam mendukung 
kegiatan yang dilaksanakan BPTP Aceh di wilayah kerja mereka. 

a. Sasaran Pengembangan Komoditas Pertanian
Sasaran luas tanam, panen, produktivitas dan produksi komoditas pertanian tanaman pangan 

tahun anggaran 2010 di Kabupaten Nagan Raya menurut komoditas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel  1. Sasaran luas tanam, panen, produktivitas, dan produksi komoditas pertanian tanaman pangan 
tahun 2010 Kabupaten Nagan Raya

No Komoditas Luas Tanam 
(ha)

Luas Panen 
(ha)

Produktivitas 
(kw/ha) Produksi (ton)

1 Padi 31.233,3 31.200 70 218.400
2 Kedelai 2.910 2.844 50 14.220
3 Jagung 2.665 2.680 21 5.445
4 Kacang Tanah 2.748 2.680 18 4.824

Luas Lahan sawah dan lahan yang sementara tidak digunakan (sleeping land) dalam Kabupaten 
Nagan Raya seperti tergambar pada Tabel 2.
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Tabel 2. Luas lahan sawah menurut tingkat pengairan serta lahan tidur

No Kecamatan

Lahan Sawah ( Ha )
Jumlah 
(Ha )

Lahan 
Tidur 
(Ha)

Total (Ha)Irigasi
Tadah 
HujanTeknis Semi 

Teknis Desa

1 Beutong 1.076 300 923 437 2.736 2.104 4.840
2 Seungan Timur - 1.625 60 40 1.725 2.328 4053
3 Seunagan - 2.215 150 - 2.565 989 3.354
4 Kuala - 1.433 67 175 1.675 1.158 2.833
5 Darul Makmur - 1.125 230 2.212 3.567 7.029 10.596
6 Kuala Pesisir - 893 117 371 1.381 1.320 2.701
7 Tadu Raya - 937 54 201 1.192 1.382 2.574
8 Suka Makmue - 1.477 - - 1.477 810 2.287

JUMLAH 1.076 10.005 1.601 3.436 16.698 17.120 33.818

Di samping lahan sawah, Kabupaten Nagan Raya juga terdapat lahan kering atau tegalan yang 
merupakan potensi yang bisa dikembangkan. Tabel 4 berikut memperlihatkan potensi lahan kering di 
Kabupaten Nagan Raya. 

Tabel 3. Luas potensi lahan kering dan penggunaannya

No Kecamatan Pekarangan (Ha) Tegalan/Ladang (Ha) Jumlah (Ha)
1 Beutong 521 478 999
2 Seungan Timur 640 104 744
3 Seunagan 450 480 930
4 Kuala 696 1.942 2.638
5 Darul Makmur 199 5.548 5.747
6 Kuala Pesisir 637 1.775 2.412
7 Tadu Raya 657 1.831 2.488
8 Suka Makmue 550 720 1.270

JUMLAH 4.350 12.878 17.228
Pengolahan hasil pangan di Kabupaten Nagan Raya merupakan sarana penunjang dalam peningkatan 

mutu peningkatan nilai ekonomi dari produksi pertanian pangan sehingga petani memperoleh nilai 
tambah yang berdampak dalam peningkatan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Alat 
pengolahan hasil pangan dalam Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.  Alat pengolahan hasil pangan dalam Kabupaten Nagan Raya

No Kecamatan
Pengolahan

Sagu Keripik 
Ubi

Pisang 
Sale Tempe Tahu Kue 

Tradisional
1 Beutong - - - - - 2 unit
2 Seungan Timur 2 unit - - - - 1 unit
3 Seunagan 1 unit - - - - 3 unit
4 Kuala - 2 unit - 12 unit 8 unit 2 unit
5 Darul Makmur - 2 unit - 8 unit 6 unit 2 unit
6 Kuala Pesisir - 2 unit 1 unit 5 unit 2 unit 1 unit
7 Tadu Raya - 2 unit - 7 unit 3 unit -
8 Suka Makmue - - - - - 2 unit

JUMLAH 3 unit 6 unit 1 unit 32 unit 19 unit 13 unit
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b. Kondisi Produksi Komoditas Tanaman Pangan
Budidaya padi sebagian besar dilakukan di lahan sawah, selebihnya di lahan kering. Luas tanam 

dan luas panen serta produksinya seperti digambarkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Luas areal padi dan produksi di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2009

No Lahan Luas Tanah (Ha) Luas Panen ( Ha) Produksi (Ton)
1
2

Sawah
Kering

30.043
538

29.746
538

184.425,50
1345

Jumlah 30.581 30.284 185.770,5

Enam jenis palawija yang biasa diusahakan oleh masyarakat Nagan Raya adalah jagung, kedelai, 
kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Di antara ke enam jenis palawija tersebut yang paling 
dominan adalah kacang tanah dan kedelai. Luas areal palawija masing-masing yaitu Jagung (909 Ha), 
Kedelai (3.218 Ha), Kacang Tanah (3.076 Ha), Kacang Hijau (266 Ha), Ubi Kayu (169 Ha), Ubi Jalar 
(132 Ha). Produksi dari masing-masing palawija Jagung (1.853 Ton), Kedelai (3.299 Ton), Kacang 
Tanah (475 Ton), Kacang Hijau (234 Ton), Ubi Kayu (3.213 Ton), Ubi Jalar (2.032 Ton).

Teknologi dan Rekayasa Kelembagaan 
Inovasi teknologi dan kelembagaan yang diintroduksi pada kegiatan M-P3MI adalah berdasarkan 

pendalaman hasil PRA/ RRA. Inovasi teknologi dan kelembagaan tersebut dikoordinasi oleh BPTP yang 
dikemas dalam bentuk desain model yang kemudian disosialisasikan di tingkat kabupaten dan di lokasi 
kegiatan. Inovasi teknologi dan rekayasa kelembagaan selengkapnya disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Inovasi teknologi dan rekayasa kelembagaan

No Lokasi
(Ds/Kec/Kab) Inovasi Teknologi Rekayasa kelembagaan 

1 Desa Suak  
Bilie  Kec. Suka 
Makmue Kab. 
Nagan Raya
 

Penggunaan benih unggul dan 
berlabel
Menyeleksi benih
Cara pengendalian keong mas
Cara pengendalian tikus
Penggunaan benih muda < 21 hari
Tanam sistem legowo 2 : 1
Tanam 1–2 batang/ lubang
Pemupukan berimbang dan 
penggunaan BWD
Praktek membuat MOL dan pestisida 
alami
Praktik membuat kompos

Pembinaan kelembagaan internal/
pengurus  
Workshop/temu usaha agribisnis 
padi
Pembinaan kelembagaan melalui 
ceramah agama
Pembinaan kelompok wanitatani

Pembinaan guru-guru MIN Suak 
Bilie 
Pembinaan petani dan guru MIN

Akomodasi Pembelajaran Program Sebelumnya 
Tahapan implementasi M-P3MI di lokasi demfram pada umumnya mengacu pada pembelajaran 

seperti yang dilakukan pada program Prima Tani mulai dari persiapan, implementasi, monitoring dan 
pelaporan. Pada kegiatan M-P3MI, pertemuan-pertemuan baik formal dalam bentuk Temu lapang, 
Temu usaha, koordinasi, dan lain-lain maupun informal (pertemuan di lapangan, di instansi dan lain-
lain) menjadi lebih dominan dengan tujuan untuk lebih mempercepat/memperluas adopsi teknologi 
dan kelembagaan. Demikian pula penggunaan media tercetak dan elektronik, ceramah melalui sarana 
ibadah, momen hari besar Islam, dan lain-lain.
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Secara keseluruhan tahapan Kegiatan MP3MI adalah persiapan, koordinasi dengan pemda (prov, 
kab, instansi/ lembaga dan swasta yang terlibat, pendalaman RRA/PRA, desain model M-P3MI, sosialisasi  
model, organisasi, rencana kegiatan dan kelembagaan (program, anggaran dan SDM), pengorganisasian 
(provinsi, kabupaten, swasta, LSM), dan implementasi Model M-P3MI meliputi peningkatan kapasitas 
SDM (Pelatihan, pembinaan, pendampingan), pengadaan sarana prasarana, introduksi inovasi teknologi 
dan introduksi inovasi kelembagaan (penataan/optimalisasi kelembagaan (Gapoktan, KWT), serta 
monitoring, supervisi, dan evaluasi, juga strategi diseminasi melalui Spektrum Diseminasi Multi Channel 
(SDMC) dan pemantapan model.

Namun sayangnya, Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten yang ditempatkan lokasi M-P3MI, 
belum menunjukkan respons memuaskan dalam bentuk penyediaan anggaran untuk kegiatan sedang 
berjalan atau tahun berikutnya, kecuali dalam bentuk dukungan moril saja. Ephoria politik dengan 
otonomi daerah saat ini, telah memberikan image bahwa BPTP memiliki dana besar, sehingga tidak 
perlu dianggarkan dalam bentuk APBD/APBK. Selain pemerintah dalam bentuk dukungan moril, ada 
juga pihak swasta yang telah memberikan dukungannya yakni PT Petrokimia Kayaku Gresik dalam 
bentuk pupuk dan pestisida bagi kelompok tani di lokasi seluas 1 ha. Bahkan untuk kegiatan tahun 
berikutnya, pihak Petrokimia berjanji untuk melanjutkan kerja sama yang lebih luas.

Perkembangan Hasil 
Secara umum, hasil M-P3MI tahun 2012 sampai saat ini mulai diadopsi oleh petani sekitar, 

meskipun belum seperti diharapkan. Dari data yang dikumpulkan BPTP, di kabupaten yang dijadikan 
demfram, M-P3MI telah diadopsi di kecamatan yang bersebelahan terutama penggunaan benih unggul, 
sistem tanam, pemupukan dan bibit umur muda. Hal ini karena saat temu lapang, para ketua kelompok 
dari kecamatan lain ikut diundang untuk melihat perkembangan demfram dan mendiskusikan secara 
langsung di lapangan.

Memang tidak semua komponen teknologi diadopsi oleh para petani karena masing-masing 
lokasi memiliki karakteristik tersendiri, tetapi di sisi lain para petani mulai tertarik dengan model yang 
diperkenalkan oleh BPTP. Paket teknologi yang diperkenalkan awalnya mendapat penolakan dari 
sebagian anggota kelompok, namun pada masa selanjutnya secara diam-diam mereka mengikuti pada 
MT berikutnya setelah melihat perkembangan, manfaat dan hasil yang diperoleh. 

a. Aspek Teknologi
Pertumbuhan tanaman padi di lokasi demfarm secara umum sangat memuaskan, meskipun 

ada gangguan hama wereng hijau saat padi berumur dua bulan setelah tanam. Para petani kooperator 
umumnya mengikuti teknologi anjuran pada areal demfarm. Bahkan luas yang direncanakan sebelumnya 
5 ha meningkat menjadi 10 hektare. 

Dari aspek teknologi, tidak ada satupun yang memberatkan petani, kecuali sistem tanam 2 : 1 yang 
dinilai sangat merepotkan dan menambah tenaga kerja. Demikian pula penggunaan bibit muda umur 
< 18 hari, awalnya petani merasa keberatan, namun setelah diberi penyuluhan dan penjelasan, maka 
mereka telah mengadopsi. Mereka semakin yakin bahwa dengan penggunaan bibit muda dan tanam 2 
batang/ rumpun, jumlah anakan semakin banyak dibandingkan dengan jumlah bibit lebih 5 batang dan 
umur bibit lebih dari 21 hari.

Untuk mengatasi serangan wereng hijau maka dilakukan penyemprotan dengan pestisida anjuran 
sesuai pengamatan hama di lapangan oleh pengamat hama penyakit Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
Kabupaten Nagan Raya.

Pada lokasi demfarm, serangan hama tikus hanya terjadi menjelang panen, namun tidak sampai 
membahayakan dan menurunkan produksi. Untuk mengatasi hama tikus, petani telah berupaya dengan 
berbagai cara seperti mengumpan dengan racun, memasang perangkap, dan menggunakan plastik di 
sekeliling pematang. Menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, serangan tikus biasanya terjadi 
secara eksplosif pada MT Gadu, sedangkan pada MT Rendengan populasi dan serangan tikus agak 
berkurang. 
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Dari aspek teknologi, kegiatan M-P3MI telah memberikan hasil yang nyata, terbukti telah dapat 
meningkatkan produktivitas antara demplot dengan hasil sebelumnya seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel  7. Perkembangan hasil kegiatan MP3MI

No Lokasi Varietas Prod
(t/ ha)

Prod di luar 
demplot Ket

1 Kec. Suka 
Makmue

Inpari 3
Mekongga
Ciherang

6,4
-
-

6,1
6,3
6,1

Inpari 3 rentan terhadap hama 
wereng cokelat, wereng hijau dan 
beluk

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil ubinan rata-rata hanya 6,4 t/ha, sedangkan potensi 
hasil Inpari 3 mencapai 7,5 t/ha. Sementara di luar demfarm hasil yang diperoleh tidak terlalu berbeda 
yakni  6,1 t/ ha. Penyebab rendahnya hasil produksi antara lain karena adanya serangan wereng hijau 
saat padi berumur 60 HST. Selain itu, varietas Inpari 3 ternyata agak rentan terhadap serangan hama 
terutama hawar daun dan pelepah. Akibatnya para petani kurang tertarik untuk menanam kembali 
varietas Inpari 3 pada MT berikutnya. Menurut petani Inpari 10, Ciherang, dan Mekongga relatif cocok 
ditanam di daerah tersebut. 

b. Aspek Kelembagaan
Hasil pembinaan menunjukkan bahwa kelompok tani memberikan respons positif terhadap 

kegiatan M-P3MI. Selain memperoleh pengetahuan teknis, mereka juga dibekali dengan pengetahuan 
kepemimpinan, managemen kelompok dan cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. 
Selain membina petani kooperator, juga dilakukan pembinaan terhadap para guru Madrasah Ibtidayah 
Negeri (MIN) Suak Bilie tentang usahatani pekarangan, membuat pestisida nabati dan pupuk organik.

Demikian pula secara  umum Pemerintah Kabupaten menyambut baik kegiatan yang dilakukan 
BPTP melalui demfarm, namun hanya sebatas memberikan motivasi dan dukungan moril.  Kondisi 
ini tidak hanya terjadi pada lokasi demfarm saja, bahkan hampir di setiap kabupaten. Mereka belum 
menjadi garda terdepan dalam menyuskseskan program pertanian di wilayah mereka. Padahal di sisi 
lain, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 
mengakui bahwa teknologi dan pendampingan yang dilakukan BPTP sangat positif dan berdammpak 
bagi  peningkatan produktivitas serta kesejahteraan kaum tani. Namun, di pihak lain belum ada dana 
sharing kabupaten untuk mendukung kegiatan demfarm. Di era otonomi saat ini tampaknya semakin 
menyulitkan dalam mencapai sinergisme, karena masing-masing pihak memiliki program masing-masing 
dan terkesan jalan sendiri-sendiri. 

Untuk itu dibutuhkan pemahaman kembali dalam menyamakan persepsi antara BPTP dengan 
Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi dan sosialisasi yang lebih intens dan lebih baik. Sebab bila tidak 
maka diseminasi teknologi Badan Litbang akan berjalan lambat. Pemerintah Kabupaten harus mampu 
diyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan BPTP adalah pendampingan teknologi yang kemudian harus 
dikembangkan oleh masing-masing daerah.

Perkembangan Kemitraan dengan pihak luar
Kegiatan M-P3MI yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan melibatkan 

stakeholders. Banyak pihak yang terlibat dengan peran masing-masing demi menyukseskan kegiatan 
demfarm, Tabel 8.
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Tabel 8. Keterlibatan bebagai pihak dalam menyukseskan kegiatan demfarm

No Unsur yang terlibat Peran dan tugas
1 Dinas Pertanian Prov. Aceh Koordinatif, konsultatif
2 BKPP Provinsi Aceh Koordinatif, konsultatif
3 Dinas Pertanian Aceh Koordinatif, konsultatif 
4 Bapel Penyuluhan Kabupaten Pembinaan
5 BPP Pembinaan/ pendampingan
6 Kepala Desa Koordinasi tingkat desa
7 Balai Sertifikasi Benih Pemeriksaan benih
8 BPS Pengambilan ubinan
9 PT Petrokimia Kayaku Pupuk dan pestisida, kaos bagi kelompoktani
10 Koramil, Polsek Perburuan babi dan tikus
11 Tokoh agama, tokoh masyarakat Motivasi
12 Pabrik penggilingan padi Penampungan hasil

Pembinaan Wanita Tani
Kaum wanita dalam kelompok tani Udep Sare juga menjadi perhatian kegiatan M-P3MI melalui 

pemanfaatan pekarangan. Secara umum, setiap rumah tangga memiliki pekarangan dengan luas beragam.  
Usaha yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan pekarangan dengan aneka sayuran sehari-hari bergizi 
seperti bayam, kangkung, cabai merah, terong, timun, selada, dan lain-lain. Selain itu juga diberikan 
model pemanfaatan pekarangan dengan membuat kolam ukuran mini untuk pemeliharaan lele dan 
ikan mas. Selain rumah tangga, pemanfaatan pekarangan juga dilakukan di halaman sekolah MIN Suak 
Bilie tak jauh dari lokasi demfram. Selain bantuan sarana prasarana, juga dilakukan pembinaan dalam 
pelatihan atau penyuluhan teknis. 

Pelatihan yang diberikan di antaranya sistem budidaya tanaman sayuran di pekarangan, pembuatan 
pupuk kompos dan cara pembuatan pupuk cair MOL dan pestisida nabati.

Permasalahan Lapangan
Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan M-P3MI dapat disintesiskan sebagai berikut:

1. Ongkos tanam untuk menerapkan sistem tanam legowo 2 : 1 dan 4 : 1 lebih mahal dari cara tanam 
biasa sehingga petani merasa keberatan tanpa diberikan bantuan.

2. Rencana penanaman yang tidak tepat waktu disebabkan karena faktor bibit dan perubahan iklim/ 
cuaca. 

3. Terjadinya perubahan suhu yang sangat signifikan sehingga lahan kekurangan sumber air.
4. Serangan hama wereng coklat/ wereng hijau yang sulit dikendalikan akibat tidak berlakunya tanam 

serentak di wilayah  tersebut.

Implementasi M-P3MI

a. Konsultasi & Koordinasi dengan Pemda  
Konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dilakukan dengan Dinas 

Pertanian dan dinas terkait lainnya untuk mendapatkan kesamaan persepsi dalam melakukan kegiatan 
di lapangan. 

Khusus pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten, dilakukan dengan Kepala Dinas Pertanian 
Kabupaten Nagan Raya dan staf untuk menyampaikan program kegiatan BPTP Aceh di wilayah kerja 
Nagan Raya. Disampaikan beberapa program Kementerian Pertanian yang dapat disinergikan dengan 
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program kegiatan Dinas Pertanian Nagan Raya. Lebih jauh disampaikan pula rencana pemberdayaan 
kelompok wanita tani, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan misalnya pemanfaatan lahan pekarangan 
untuk penanaman komoditas sayuran dan perikanan air tawar. 

Disampaikan rencana penggunaan 2 lokasi (hamparan 10 ha) untuk pelaksanaan demfarm PTT 
padi sawah. 1 lokasi akan dibiayai oleh keg M-P3MI, sedangkan lokasi lainnya diupayakan adanya 
pembiayaan yang terintegrasi dengan program kegiatan Dinas Pertanian Nagan Raya. Hal ini disambut 
positif oleh Kadistan. Pihaknya juga menyarankan untuk penggunaan pupuk guano yang terdapat di 
Nagan Raya serta penanaman jagung manis setelah tanam padi pada lokasi demfarm tersebut.

b. Penentuan Lahan dan Calon Petani Koperator
Penentuan lahan demfram dan calon petani kooperator dilakukan bersama-sama Kepala Dinas 

Pertanian dan Badan Pelaksana Penyuluhan serta Koordinator BPP setempat. Pertemuan juga dilakukan 
dengan kelompok tani Udep Sare Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue. Lokasi yang dipilih 
berdasarkan pertimbangan bahwa kelompok tani tersebut dinilai proaktif dan mau bekerjasama. Selain 
itu hamparan sawah berupa lahan irigasi teknis, namun selama ini teknologi budidaya masih minim di 
tingkat petani. 

c. Sosialisasi Program di Tingkat Petani Desa 
Tim menjelaskan mekanisme kegiatan demfram, hak dan tanggung jawab serta keberlanjutan 

program yang dihadiri ketua dan anggota kelompok tani. Bersama ketua kelompok tani tim telah 
melakukan pengambilan sampel tanah sawah petani anggota kelompok tani kooperator. 

d. Pengambilan sampel tanah
Sampel diambil sesuai petunjuk teknis pengambilan, di mana tanah dari 10 titik dari luasan 1 ha 

diambil dari kedalaman 20 cm. Seluruh sampel tanah dikompositkan sehingga menjadi 1 sampel. Sampel 
tanah komposit ini lalu diuji di lab untuk dilihat jenis, kandungan unsur hara, KTK, dan sebagainya. 
Selanjutnya petugas lab akan mengeluarkan rekomendasi pupuk yang sesuai untuk penanaman padi dan 
dan palawija.

Tabel 9. Hasil uji lab terhadap tanah di lokasi demfram

No Unsur Hara Status Rekomendasi
1
2
3

Nitrogen
Phosphor
Kalium

Rendah
Tinggi
Tinggi

Pemupukan Urea 250–300 kg/ ha
Pemupukan Sp-36 50 kg/ ha
Pemupukan KCl 50 kg/ ha

Dari hasil uji lab menunjukkan bahwa status hara Nitrogen di areal demfram tergolong rendah 
sehingga membutuhkan pemupukan dosis tinggi yakni 250–300 kg/ ha Urea. Namun di lapangan, 
dosis pupuk tidak dilakukan seperti rekomendasi, karena diimbangi dengan pupuk organik sebanyak 
2 ton / ha. Selain itu selama ini para petani melakukan pemupukan Urea dengan dosis tidak lebih 
dari 150 kg/ ha. Dosis Urea yang diberikan untuk demfram 150–200 kg/ ha, namun teryata kondisi 
pertumbuhan padi mengalami gangguan dengan warna daun kurang hijau pada umur di atas 45 HST, 
sehingga direkomendasikan penambahan pupuk Urea sebanyak 50 kg/ ha. Sementara status Phosphor 
dan Kalium menunjukkan kadar tinggi, sehingga pupuk Sp-36 dan KCl hanya diberikan sebanyak 50 
kg/ ha.
e. Identifikasi Potensi dan Permasalahan (Survey)

Kabupaten Nagan Raya  merupakan salah satu kabupaten wilayah Barat dengan luas lahan baku 
yaitu 17.654 ha. Untuk meningkatkan produksi padi Kabupaten Nagan Raya melakukan penanaman 
padi setahun dua kali. Peningkatan produksi sangat didukung oleh berbagai faktor terutama tersedia 
lahan yang potensial dengan pengairan yang memadai. Lahan sawah di Kabupaten ini sangat potensial 
karena didukung dengan irigasi yang baik. 

Di samping itu peningkatan produksi padi juga didukung oleh teknologi yang tepat guna seperti 
model PTT yang di dalam penerapan PTT sudah ada model teknologi yang harus diterapkan di 
lapangan. Di antaranya komponen utama dalam model PTT adalah penggunaan varietas unggul dan 
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benih bermutu. Kemudian produksi padi tidak sempurna kalau komponen lain tidak digunakan seperti  
pemberian bahan organik (kompos/pupuk kandang 1–2 ton/ha, pengaturan populasi tanaman secara 
optimum (legowo 2:1 dan 4:1), pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah serta 
pengendalian OPT.

Wilayah tersebut sudah pernah jaya di tahun-tahun 1984. Kecamatan Suka Makmue atau Desa 
Suak Bilie ini pernah dikunjungi oleh Presiden Soeharto dalam program Makmu Nanggroe pada tahun 
1985. Kejayaan tersebut dapat diraih kembali melalui serangkaian demfram sehingga ke depan mampu 
menarik perhatian daerah lain bahwa desa ini menjadi desa contoh bagi desa lain yang ada di Nagan 
Raya. Bahkan  petani desa lain datang ke desa ini untuk belajar tentang apa yang telah dicapai.

Implementasi Inovasi Teknis Melalui SDMC
a. Introduksi VUB padi
 Benih merupakan salah satu komponen utama yang berperan penting dalam peningkatan kuantitas 

dan kualitas produksi padi karenanya penggunaan benih varietas unggul yang bermutu (berlabel) 
sangat dianjurkan. Hal ini terkait dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh varietas unggul, antara lain: 
berdaya hasil tinggi, tahan terhadap hama penyakit, dan rasa nasi enak (pulen).

 Varietas Unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah yang mempunyai kelebihan 
dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya. Varietas unggul dapat berupa hasil pemuliaan, 
baik melalui cara konvensional biasanya disebut sebagai varietas unggul hibrida, melalui cara 
inkonvensional/non-konvensional biasanya disebut sebagai varietas unggul hibrida maupun 
introduksi atau dapat pula berupa varietas lokal disebut sebagai varietas unggul lokal seperti 
Pandanwangi, Rojolele, Sigupai (Aceh), dan lain-lain.

 Varietas Unggul Baru biasanya tergolong varietas unggul hasil pemuliaan secara konvensional/ 
padi inbrida dan telah dilepas oleh pemerintah selama beberapa tahun terakhir.

 Para petani di Desa Suak Bilie selama lima tahun terakhir telah mengenal beberapa varietas unggul 
baru seperti Ciherang, Cibogo, Cigeulis, Mekongga, Inpari 10 dan lain-lain melalui introduksi 
varietas oleh BPTP yang selanjutnya dikembangkan oleh Dinas Pertanian setempat. Pada lokasi 
demfarm, varietas yang diintroduksi adalah Inpari 03, mengingat varietas ini sudah beradaptasi pada 
beberapa lokasi kajian  sebelumnya.  Sementara Inpari 10 punya kelemahan dimana batangnya agak 
mudah rebah kalau ditiup angin. Selain itu beberapa varietas sebelumnya mulai rentan terhadap 
hama penyakit. 

b. Introduksi teknis produksi
 Beberapa teknis produksi yang menjadi acuan dalam peningkatan produksi padi di Desa Suak Bilie 

adalah dengan penggunaan benih unggul dan menerapkan pemupukan berimbang (tepat dosis, 
julah dan waktu). Selain itu pola tanam legowo (jurong) 2 : 1 dapat memperoleh manfaat selain 
jumlah populasi tanaman mencapai 333.000 rumpun/ha juga memudahkan dalam perawatan dan 
pemeliharaan.

 Saat penanaman kondisi lahan yang akan ditanami hendaknya macak-macak atau becek. Bibit 
yang ditanam posisi akar diletakkan menyamping sehingga membentuk huruf L. Masing-masing 
lubang tanam hanya ditanami 1 bibit. Kedalaman penanamannya maksimal 1cm.

 Pada saat umur tanaman sudah 15 hari setelah tanam dilakukan pemberian pupuk susulan berupa 
pupuk organik cair untuk memacu pertumbuhan akar, batang, dan daun dengan dosis 2–3 cc/
liter air. Pemberian pupuk itu dengan menyemprotkan ke seluruh tanaman hingga merata dengan 
interval 10 hari hingga 35 hari setelah tanam.

 Memasuki umur 35 hari setelah tanam mulai ditambahkan 100 kg Urea, 25 kg SP-36, dan 50 kg 
KCl per hektare. Saat tanaman sudah berumur 45 hari setelah tanam dilakukan penyemprotan 
pupuk organik cair untuk memacu pertumbuhan bunga dan buah dengan dosis 2–3 cc/liter air. 
Interval pemupukan selama 10 hari hingga tanaman padi berumur 65 hari.
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 Sistem penanaman ini lahannya tidak perlu diganangi air. Pengairan hanya dilakukan bila kondisi 
tanah sudah mengalami retak-retak. Jika sudah mengalami retak-retak baru lahan tersebut diganangi 
air setinggi 1–2 cm dari permukaan tanah selama 1–2 jam. Setelah lahan terendam air selama 2 jam 
maka lubang pembuangan air pada lahan tersebut dibuka agar air di lahan tersebut dapat surut.

 Penggenangan juga dilakukan saat penyiangan yaitu saat tanaman sudah berumur 10 hari dan 20 
hari setelah tanam. Ketika musim hujan lahan tak perlu digenangi, tetapi lahan dijaga agar air pada 
saluran tetap terjaga pada ketinggian 10–20 cm di bawah permukaan lahan. Setelah dua puluh 
lima hari menjelang panen lahan dikeringkan. Panen dilakukan setelah tanaman mencapai umur 
100 hari setelah tanam.

c. Introduksi teknis seleksi perbenihan
 Seleksi Benih Dengan Metoda Pemisahan Berat Menggunakan Larutan Air Garam dengan tujuan 

untuk mengetahui bagaimana cara memisahkan benih bernas dan benih hampa berdasarkan 
beratnya dengan menggunakan larutan air garam.

d. Introduksi teknis pengendalian OPT
 Hama dan penyakit adalah salah satu kendala program peningkatan produksi padi. Kendala 

peningkatan produksi akan semakin kompleks akibat perubahan iklim global.
 Hama dan penyakit padi merupakan salah satu cekaman biotik yang menyebabkan senjang hasil 

antara potensi hasil dan hasil aktual, dan juga menyebabkan produksi tidak stabil.
 Teknologi yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama penyakit padi telah banyak 

dihasilkan, namun tidak semua teknologi tersebut dapat diterapkan pada satu atau semua jenis 
hama penyakit pada berbagai agroekosistem padi. 

e. Introduksi alat penyiangan gulma
 Untuk memudahkan penyiangan gulma, BPTP Aceh menyerahkan 2 buah alat penyiangan (Gasrok)  

yang dipesan dari Balai Alsintan. Diharapkan gasrok tersebut bisa menjadi salah satu motivasi 
bagi PPL dan petani di wilayah kerja BPP tersebut untuk dapat menerapkan teknologi PTT padi 
sawah di lahan mereka masing-masing. Diyakini teknologi PTT mampu meningkatkan produksi 
padi sawah mencapai 2–3 ton/ha dari teknologi eksisting petani. Alat ini sangat memungkinkan 
diterapkan karena sistem penanaman di demfram  berupa legowo 2 : 1 sehingga aplikasi gasrok 
sangat membantu kerja petani. Alat ini diharapkan dapat direplikasi di daerah setempat dengan 
bekerjasama dengan bengkel. Diperkirakan harga jual berkisar Rp100.000 – Rp150.000,-/unit.

f. Pelatihan PUTS dan BWD bagi penyuluh dan petani
 Pelatihan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dan penggunnaan Bagan Warna Daun (BWD) 

dilakukan untuk efisiensi penggunaan pupuk secara tepat, karena selama ini lazimnya penggunaan 
pupuk di tingkat petani dilakukan tidak berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan, tetapi 
hanya anjuran yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan.

g. Agen diseminasi
 Penyuluh pertanian lapangan merupakan agen perubahan yang langsung berhubungan dengan 

petani. Fungsi utama penyuluh pertanian lapangan adalah mengubah perilaku petani melalui 
pendidikan nonformal sehinga petani memiliki kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

 Kartasapoetra (1994) menyatakan bahwa penyuluh pertanian merupakan agen bagi perubahan 
perilaku petani, yaitu mendorong petani mengubah perilakunya menjadi petani dengan 
kemampuan yang lebih baik dan mampu mengambil keputusan sendiri, yang selanjutnya akan 
memperoleh kehidupan yang lebih baik. Melalui peran penyuluh, petani diharapkan menyadari 
akan kebutuhannya, melakukan peningkatan kemampuan diri, dan dapat berperan di masyarakat 
dengan lebih baik. 
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 Penyuluhan pertanian merupakan sarana kebijaksanaan yang dapat digunakan pemerintah untuk 
mendorong pembangunan pertanian. Di lain pihak, petani mempunyai kebebasan untuk menerima 
atau menolak saran yang diberikan agen penyuluhan pertanian. Dengan demikian penyuluhan 
hanya dapat mencapai sasarannya jika perubahan yang diinginkan sesuai dengan kepentingan 
petani.

 Untuk menyukseskan kegiatan M-P3MI, diikutsertakan para penyuluh lapangan dalam wilayah 
kerja BPP Suka Makmue. Ada tiga orang penyuluh yang diminta perannya sebagai perpanjangan 
tangan tugas BPTP.

h. Media diseminasi 
 Telah diserahkan beberapa judul materi PTT padi, kedelai dan inovasi teknologi lainnya kepada 

penyuluh pertanian BPP Jaya Lamno. Media diseminasi berupa buku petunjuk teknis, leaflet, 
poster dan banner. Selain penyuluh, media cetak juga dibagi-bagikan kepada para petani di desa 
tersebut.

i. Pelatihan dan Diskusi intensif petani
 Kegiatan ini dilakukan sesuai jadwal dan kebutuhan di lapangan, mulai persiapan penyemaian, 

perlakuan benih, menabur benih, penanaman, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama 
penyakit dan sebagainya. Diskusi lebih intensif dilakukan di saat tanaman padi berumur >45 
hari yang mendapat gangguan hama penyakit. Pemateri selain tim BPTP juga mengikutsertakan 
petugas dari Dinas Pertanian setempat. Diskusi terhadap pengendalian hama tikus dan tungro 
dilakukan beberapa kali di lapangan. Beberapa cara pengendalian hama tikus telah dilaksanakan 
oleh para pelaku utama, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum ada keterpaduan antara 
cara yang satu dengan yang lain dan cara penerapannya sehingga walaupun sudah dilakukan usaha 
pengendalian namun masih terjadi kerusakan tanaman yang dapat menurunkan produksi bahkan  
kegagalan panen.

j. Pemanfaatan lembaga keagamaan dan sosial
 Bagi masyarakat Aceh, penyuluhan melalui mimbar agama dan sosial dinilai efektif dealam 

menyampaikan pesan. Demikian pula untuk kegiatan demfram M-P3MI di Kabupaten Nagan 
Raya. Guna menyuseskan kegiatan, tim memanfaatkan moment keagamaan seperti khutbah jumat, 
buka puasa bersama, ceramah Ramadan, kenduri turun sawah dan lain-lain. Selain tim BPTP 
melakukannya bersama penyuluh lapangan, juga mengikutsertakan tokoh agama atau penceramah 
setempat. Hal ini cukup berhasil dalam memotivasi kelompok ke arah yang lebih proaktif dan 
kooperatif.  

k. Pembinaan Wanita Tani
 Pembinaan wanita tani tidak terlepas dari keberhasilan kegiatan M-P3MI karena program 

pemberdayaan masyarakat tidak hanya kaum pria. Dalam M-P3MI selain menyajikan model 
demfarm padi seluas 5 (lima) hektare, juga menjadikan masyarakat desa termasuk wanita untuk 
ambil bagian. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan wanita selain membantu suaminya di 
sawah, adalah memanfaatkan pekarangan dengan tanaman sayuran dan bahan pangan lainnya 
seperti kolam air tawar, pemeliharaan unggas, dan lain-lain.

 Pembinaan diawali dengan mengidentifikasi potensi pekarangan berdasarkan luas dan jenis 
tanaman yang akan diusahakan. Secara umum setiap rumah tangga memiliki lahan pekarangan, 
bahkan ada yang memiliki kolam pekarangan bekas budidaya ikan, namun tidak dilanjutkan 
dengan alasan tertentu seperti modal pembelian benih teknis budidaya. Demikian pula sebagian 
dari rumah tangga petani memelihara ayam atau itik meskipun dalam jumlah terbatas. 

 Hasil pengamatan dan wawancara dengan wanita tani, umumnya mereka bersedia dibina untuk 
memanfaatkan lahan pekarangan untuk menghasilkan sayuran, karena selama ini mereka harus 
mengeluarkan uang untuk membeli sayuran di kedai desa.



21

Model Pertanian Perdesaan dan Tingkat Inovasi Teknologi di Aceh

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

 Selain itu, tim BPTP juga melakukan pembinaan di salah satu sekolah yang ada di Desa Suak Bilie 
yang berdekatan dengan lahan demfarm. 

 Pembinaan dilakukan kepada para guru dan siswa kelas VI MIN Suak Bilie tentang pembuatan Mikro 
Organisme Lokal (MOL), cara pembuatan pestisida nabati dan pembuatan rak untuk penenaman 
sayuran di halaman sekolah. Diharapkan, selain dapat dipraktekkan di sekolah, penanaman sayuran 
juga dapat dilakukan di rumah masing-masing. Para peserta dapat mempraktekkan langsung proses 
pembuatan MOL dan pestisida nabati dengan bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka 
mengaku menambah pengetahuan di bidang pertanian karena sebelumnya tidak memahami sama 
sekali. 

 Selain diperkenalkan tentang teknis dan praktek pembuatan MOL dan pestisida nabati, juga 
dilakukan cara pengisian tanah bercampur pupuk kandang dalam polibag. Demikian pula diberikan 
contoh rak dari bahan bambu untuk penanaman sayuran di pekarangan sekolah. 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Kegiatan M-P3MI tahun 2012 dilakukan di Desa Suak Bilie, Kecamatan Suka Makmue Kabupaten 

Nagan Raya. Pemilihan lokasi didasarkan kesepakatan dengan Dinas dan Badan Penyuluhan 
setempat bahwa wilayah tersebut merupakan lumbung pangan Provinsi Aceh. 

2. Guna penyebaran informasi dan teknologi telah dilakukan dengan berbagai media dan kelembagaan 
sehingga difusi inovasi dapat berjalan secara meluas. 

3. Respons petani sekitarnya terhadap inovasi teknologi sangat positif karena di luar areal demfarm 
pun mereka dapat melaksanakannya namun perlu pembinaan dalam hal pengenalan benih 
unggul.

4. Capaian produktivitas di lokasi belum optimal, disebabkan adanya serangan hama wereng cokelat 
dan wereng hijau. Sementara serangan hama tikus relatif kurang dan dapat dikendalikan.

5. Sistem kelembagaan di lokasi Demfarm belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu 
pembinaan yang lebih intensif. Respons pemerintah kabupaten perlu lebih ditingkatkan melalui 
sosialisasi yang lebih intensif.

Saran
1. Di era otonomi saat ini tampaknya semakin menyulitkan dalam mencapai sinergisme, karena 

masing-masing pihak memiliki program masing-masing dan terkesan jalan sendiri-sendiri. 
2. Untuk itu dibutuhkan pemahaman kembali  dalam menyamakan persepsi antara BPTP dengan 

Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi dan sosialisasi yang lebih intens dan lebih baik. Sebab 
bila tidak maka diseminasi teknologi Badan Litbang akan berjalan lambat.  Pemerintah Kabupaten 
harus mampu diyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan BPTP adalah pendampingan teknologi 
yang kemudian harus dikembangkan oleh masing-masing daerah.

3. Diperlukan sarana dan prasarana produksi yang memadai untuk petani di luar areal Demfarm, agar 
kesungguhan dan kerja sama petani menjadi lebih baik dan solid sehingga upaya meningkatkan 
produksi akan terpenuhi.

4. Dalam upaya pengembangan M-P3MI, perlu ditingkatkan koordinasi dan partisipasi  dengan 
Pemerintah Kabupaten sejak awal kegiatan, sehingga selain memberikan dukungan motivasi juga 
sharing dana. 

5. Kegiatan di lapangan sebaiknya dilakukan pada MT Rendengan sehingga tingkat serangan hama  
tidak mengganggu penurunan produksi.
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ABSTRACT
Sweet-waxy corn cultivars with high amylopectin as well as sugar concentrations are considered potential 
for supporting food diversification. This research aimed to identify potential genotypes derived from 
hybridization between sweet and waxy corn for development of new sweet-waxy corn cultivars. The field 
experiment was conducted in Cikabayan, Darmaga, Bogor, and laboratory analysis was conducted in 
Indonesia Centre of Biotechnology and Biodiversity (ICBB), Bogor Barat, Bogor started from November 
2014 to May 2015. Genetic materialsevaluated were 37 genotypes,consisting of 30 test genotypes and 7 
check varieties. A single-factor Randomize Complete Block Design (RCBD) with three replications was 
followed. Total soluble solids has significant and positive correlation with amylopectin scores (r=0.312; 
P<0.05). Simultaneous selection based on ear weight, total soluble solids, and amylopectin scores resulted 
in five genotypes (CB1, CB12, CB14, CB8, and CB6) having largest selection index. CB1, CB6, and 
CB29 were significantlylarger than the grand mean for ear weight, ear length, plant height, and ear 
height. These five genotypes have a good potential as base populationsfordeveloping new corn inbred 
lines with high level of amylopectin and total soluble solids.
Keyword: hedonic test,simultaneous selection, sweet-waxy corn

ABSTRAK
Kultivar jagung ideal yang dapat digunakan untuk mendukung diversifikasi pangan adalah jagung dengan 
rasa manis dan kandungan pati khususnya amilopektin tinggi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi 
genotipe-genotipe potensial hasil persilangan jagung manis dan jagung pulut dalam rangka perakitan 
varietas jagung manis-pulut baru.Percobaan lapang dilaksanakan di Kebun Percobaan Cikabayan IPB, 
Darmaga, Bogor, sedangkan analisis laboratorium dilakukan di Indonesia Centre of Biotechnology and 
Biodiversity (ICBB), Bogor Barat, Bogor, dari bulan November 2014 hingga bulan Mei 2015. Materi 
genetik yang digunakan adalah 37 genotipe jagung yang terdiri dari 30 genotipe uji dan 7 genotipe 
pembanding. Perancangan percobaan menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak faktor 
tunggal dengan tiga ulangan, sehingga terdapat 111 satuan percobaan. Karakter padatan terlarut total 
berkorelasi nyata dan positif terhadap skor amilopektin (r=0.312; P<0.05). Seleksi genotipe secara 
simultan berdasarkan karakter bobot tongkol, padatan terlarut total, dan skor amilopektin menghasilkan 
lima genotipe jagung (CB1, CB12, CB14, CB8, dan CB6) dengan nilai indeks seleksi simultan terbesar. 
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Genotipe CB1, CB6, dan CB29 nyata lebih tinggi dari rataan umum pada karakter bobot tongkol, 
panjang tongkol, tinggi tanaman, dan tinggi tongkol. Kelima genotipe tersebut dinilai memiliki potensi 
baik sebagai populasi dasar untuk pembentukan galur-galur jagung baru berkadar amilopektin dan 
padatan terlarut total tinggi.
Kata kunci : jagung manis-pulut, seleksi simultan, uji hedonik

PENDAHULUAN
Konsumsi tinggi masyarakat terhadap beras dapat menghambat asupan gizi yang berimbang. 

Pola konsumsi pangan pokok penduduk Indonesia mengalami pergeseran dari pola beragam berbasis 
sumberdaya lokal menjadi pola beras dan terigu termasuk turunannya dengan tingkat konsumsi beras 
masih di atas 100 kg kapita-1 tahun-1 (Ariani 2010). Diversifikasi pangan dapat mendukung upaya 
pemenuhan gizi berimbang sekaligus merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan 
pangan (Ariani 2010). Diversifikasi pangan dapat dilakukan melalui pemenuhan gizi berbasis jagung 
(Suarni 2009), namun belum mencapai hasil yang optimal. 

Jagung yang berkembang di Indonesia adalah tipe jagung pipil dengan rasa yang kurang diminati 
oleh masyarakat sedangkan tipe jagung yang digemari dan sering dikonsumsi adalah jenis jagung manis 
dan jagung pulut. Jagung manis mampu memenuhi aspek rasa dengan kandungan gula yang tinggi. 
Ketidakmampuan mutan-mutan bt1, bt2, dan sh2 untuk mengubah gula menjadi pati menyebabkan 
jagung manis dapat mempertahankan kandungan gula tinggi untuk jangka waktu yang panjang 
(Marshall dan Tracy 2003) dan kandungan poliamin golongan spermidin yang cukup tinggi sebesar 
67% pada tipe jagung manis ungu (Bandeira et al. 2011) namun belum mampu memenuhi aspek gizi 
karena kandungan karbohidrat relatif rendah. Jagung pulut memenuhi aspek gizi dengan kandungan 
pati yang tinggi khususnya golongan amilopektin (Alam dan Nurhaeni 2008). Pengujian kadar pati pada 
varietas jagung pulut lokal oleh Sandhu et al. (2007) tidak menunjukkan adanya amilosa atau kandungan 
amilopektin hampir 100%. Selain itu terdapat kandungan antosianin dan aktivitas antioksidan pada 
beberapa genotipe jagung pulut ungu baik pada fase masak susu atau fase masak fisiologis (Harakotr et 
al. 2014), namun tipe jagung ini belum mampu memenuhi aspek rasa karena relatif hambar dan kurang 
manis.

Kultivar jagung ideal untuk mendukung diversifikasi pangan adalah jagung dengan rasa manis dan 
kandungan pati khususnya amilopektin tinggi. Perakitan varietas jagung dengan kandungan amilopektin 
dan padatan terlarut total sudah diinisiasi (Park et al. 2013) namun penelitian lebih lanjut khususnya 
di Indonesia belum banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi genotipe-genotipe 
potensial hasil persilangan jagung manis dan jagung pulut dalam rangka perakitan varietas jagung manis-
pulut baru.

BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu

Percobaan lapang dilaksanakan di Kebun Percobaan Cikabayan IPB, Darmaga, Bogor, sedangkan 
analisis laboratorium dilakukan di Indonesia Centre of Biotechnology and Biodiversity (ICBB), Bogor Barat, 
Bogor. Penelitian dilaksanakan sejak bulan November 2014 hingga bulan Mei 2015.

Bahan dan Alat
Materi genetik yang digunakan adalah 37 genotipe jagung yang terdiri dari 30 genotipe uji hasil 

persilangan antara varietas jagung manis dan varietas jagung pulut serta 7 genotipe pembanding. Ketujuh 
genotipe pembanding terdiri dari enam varietas tetua (4 varietas jagung manis dan 2 varietas jagung 
pulut) dan satu varietas komersial yaitu varietas jagung manis Talenta. Bahan lain yang digunakan adalah 
pupuk kandang dan kapur sebagai amelioran, pupuk NPK majemuk, pupuk urea, fungisida berbahan 
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aktif metalaksil, dan insektisida berbahan aktif karbofuran. Alat yang digunakan antara lain alat pertanian 
konvensional, ajir, tali rafia, alat pengukuran (refraktometer, jangka sorong digital, timbangan, penggaris, 
meteran), alat persilangan (gunting, kertas sungkup, plastik sungkup, label, dan spidol), serta alat tulis. 

Rancangan Percobaan
Percobaan ini menggunakan rancangan lingkungan RLKT (Rancangan Lengkap Kelompok 

Teracak) faktor tunggal yatu genotipe jagung. Percobaan menggunakan 37 taraf percobaan yang terdiri 
dari 30 genotipe uji dan 7 genotipe pembanding dan diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 111 
satuan percobaan.  Satu satuan percobaan berupa satu barisan tanaman dengan populasi 16 tanaman per 
baris. Model linier aditif untuk rancangan ini sesuai Gomez dan Gomez (2007) sebagai berikut:

Yij = μ + τi + βj + εij ; (i = 1,2,3,...37 dan  j =1,2,3)

Keterangan:
Yij = nilai pengamatan hasil ke-i kelompok ke-j
τi = pengaruh genotipe jagung ke-i (i = 1,2,3,...,37)
βj = pengaruh kelompok ke-j (j =1,2,3)
εij = pengaruh galat percobaan genotipe jagung ke-i, kelompok ke-j.

Prosedur Percobaan
Pengolahan tanah menggunakan traktor dan alat pertanian konvensional kemudian aplikasi pupuk 

kandang dan kapur. Penanaman dilakukan dua minggu setelah pengolahan lahan. Setiap genotipe ditanam 
dalam satu plot baris dengan panjang baris 5 meter. Penanaman jagung dilakukan secara tugal dengan 
jarak tanam 75 cm x 20 cm dan kebutuhan benih satu buah per lubang tanam. Penyulaman dilakukan 
saat umur tanaman 1 MST. Pemupukan dilakukan saaat tanaman berumur 1 MST dan 3 MST masing-
masing setengah dosis. Pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK 15-15-15 dosis 300 kg ha-1 dan 
pupuk urea dosis 150 kg ha-1. Pembumbunan dilakukan saat tanaman berumur 3–4 MST. Pengendalian 
hama dilakukan dengan aplikasi insektisida butiran berbahan aktif karbofuran saat penanaman benih 
dengan dosis 17 kg ha-1. Pemanenan dilakukan saat tongkol ataukelobot mulai mengering dan biji sudah 
mencapai masak fisiologis sekitar umur 110 HST. Panen dilakukan dengan memetik seluruh tongkol 
dalam plot kecuali tanaman pinggir.

Pengamatan dilakukan terhadap peubah kuantitatif dan kualitatif sesuai panduan IBPGR (1991). 
Peubah kuantitatif yang diamati meliputi : persen daya tumbuh (%), tinggi tanaman (cm), diameter 
batang (cm), tinggi tongkol (cm), umur anthesis (HST)), umur silking (HST), ASI (hari), bobot tongkol 
(g), bobot tongkol per plot(g), panjang tongkol (cm), diameter tongkol (cm), jumlah baris biji, dan 
padatan terlarut total (obrix). Pengamatan peubah kualitatif meliputi skor kandungan amilopektin 
(skor 1: sangat rendah, 2: rendah, 3: sedang, 4: tinggi, 5: sangat tinggi) pada biji jagung panen segar 
menggunakan uji organoleptik dengan metode hedonik (Soekarto 1985).

Analisis Data
Data yang telah diperoleh diuji asumsi galatnya lalu dianalisis dengan menggunakan uji F. Uji 

F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh nyata di antara genotipe yang diuji. Karakter yang 
menunjukkan pengaruh nyata selanjutnya diuji menggunakan BNT (Beda Nyata Terkecil) pada taraf 
α 5% dan analisis koefisien korelasi Pearson antarkarakter (Walpole 1982) menggunakan data rata-rata 
genotipe. Seleksi genotipe jagung menggunakan metode seleksi indeks dengan beberapa kriteria seleksi 
yang telah disesuaikan. Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data adalah Microsoft Excel 2010 
untuk rekapitulasi data dan seleksi indeks, SAS 9.1 untuk uji F dan uji lanjut BNT, dan Minitab 16 
untuk analisis koefisien korelasi Pearson antarkarakter.
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Seleksi simultan untuk beberapa karakter menggunakan indeks seleksi terboboti (weighted selection 
index) berdasarkan data yang telah distandarisasi. Indeks seleksi ditentukan berdasarkan rumus (Singh 
dan Chaudary 1976) :

Z =b1x1+b2x2+b3x3+b4x4

Z adalah nilai indeks seleksi; bn adalah bobot dari peubah ke-n; x1, x2,x3, x4 adalah nilai tengah 
dari tiap genotipe yang telah distandarisasi, masing-masing untuk peubah bobot tongkol, padatan 
terlarut total, skor amilopektin, dan prediksi kadar amilopektin. Perangkat lunak yang digunakan adalah 
Microsoft Excel 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Ragam dan Korelasi Antar Peubah

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis ragam (Tabel 1) pengaruh pengelompokan tidak nyata untuk 
keenam genotipe yaitu diameter batang, jumlah baris biji, umur anthesis, umur silking, padatan terlarut 
total, dan skor amilopektin. Pengaruh pengelompokan nyata terhadap keenam peubah lainnya yaitu 
panjang tongkol, bobot tongkol, diameter tongkol, tinggi tanaman, tinggi tongkol, dan daya tumbuh. 
Pengaruh pengelompokan yang nyata terhadap separuh dari total peubah yang diamati mengindikasikan 
lingkungan penelitian yang heterogen sehingga tepat jika menggunakan rancangan kelompok lengkap 
teracak (RKLT). Berdasarkan faktor genotipe, terdapat pengaruh nyata pada perlakuan genotipe terhadap 
seluruh peubah yang diamati, kecuali pada peubah diameter batang, umur anthesis, dan umur silking.

Tabel 1. Rekapitulasi analisis ragam pada peubah pengamatan genotipe jagung

Peubah KT Ulangan KT Genotipe KK (%)
Panjang tongkol (cm) 25.24 * 338.34 ** 14.34
Bobot tongkol (g) 11,888.00 ** 43,822.08 ** 31.00
Diameter tongkol (cm) 2.55 ** 13.44 * 12.94
Tinggi tanaman (cm) 37,369.67 ** 30,505.99 ** 14.34
Tinggi tongkol (cm) 1,662.67 ** 8,589.32 ** 17.96
Diameter batang (cm) 23.04 tn 208.87 tn 18.08
Jumlah baris biji 3.47 tn 195.11 ** 12.84
Umur silking (HST) 58.08 tn 1,239.18 tn 11.34
Umur anthesis (HST) 51.68 tn 1,215.20 tn 10.79
Daya tumbuh (%) 1,392.53 * 16,858.53 ** 18.28
Padatan terlarut total (obrix) 5.16 tn 42.58 ** 17.28
Skor amilopektin 1.98 tn 3.18 ** 27.89

Keterangan: ** = berpengaruh sangat nyata pada taraf nyata 1%; * = berpengaruh nyata pada taraf nyata 5%;
 tn = tidak berpengaruh nyata.

Pengaruh genotipe yang nyata terhadap peubah selanjutnya dianalisis keeratan hubungan 
antarkarakter menggunakan analisis korelasi (Tabel 2). Analisis korelasi digunakan untuk mengukur 
kekuatan hubungan antara dua peubah melalui koefisien korelasi (Walpole 1982). Koefisien korelasi 
mempunyai arti penting dalam kegiatan seleksi. Karakter yang digunakan sebagai kriteria seleksi harus 
berkorelasi positif dengan karakter terkait (Wirnas et al. 2006). Koefisien korelasi antarkarakter dapat 
digunakan untuk mengestimasi secara tidak langsung karakter yang lain. Semakin besar nilai koefisien 
korelasi antarkarakter maka hubungan antarkarakter tersebut semakin erat. Seleksi genotipe jagung 
ditujukan untuk pembentukan varietas jagung berkadar amilopektin dan padatan terlarut total tinggi. 
Karakter skor amilopektin (AMI) berkorelasi nyata dan positif terhadap karakter padatan terlarut total 
(PTT). Nilai koefisien korelasi yang nyata dan positif mengindikasikan bahwa seleksi berdasarkan 
karakter skor amilopektin akan mampu meningkatkan karakter padatan terlarut total. Hal ini sesuai 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Park et al. (2013) pada 158 galur F2 hasil persilangan galur 
jagung pulut dan galur manis tangkar dalam menunjukkan bahwa karakter amilopektin dan kandungan 
dekstrosa memiliki koefisien korelasi terbesar sehingga dapat dilibatkan sebagai kriteria seleksi.

Tabel 2. Koefisien korelasi linier antarkarakter pada genotipe jagung

Peubah PTO DTO JBB BTO TTA TTO DTU PTT
DTO 0.22 *     
JBB 0.19 * 0.58 **   
BTO 0.69 ** 0.61 ** 0.44 **   
TTA 0.40 ** 0.04 tn 0.25 * 0.49 **   
TTO 0.54 ** 0.17 tn 0.27 ** 0.53 ** 0.81 **  
DTU 0.08 tn 0.19 * 0.12 tn 0.24 * 0.25 ** 0.28 **
PTT 0.17 tn -0.14 tn 0.04 tn -0.04 tn -0.07 tn 0.07 tn 0.08 tn
AMI 0.12 tn 0.03 tn 0.07 tn 0.13 tn -0.05 tn -0.03 tn -0.09 tn 0.31 **

Keterangan : PTO : panjang tongkol, DTO : diameter tongkol, JBB : jumlah baris biji, BTO : bobot tongkol,
 TTA : tinggi tanaman, TTO : tinggi tongkol, DTU : daya tumbuh, PTT : padatan terlarut total,
 AMI ; skoring amilopektin, ** : berkorelasi sangat nyata pada taraf 1%, * : berkorelasi nyata pada taraf 

5%, tn : tidak berkorelasi nyata.

Seleksi Simultan Menggunakan Indeks
Kegiatan seleksi terhadap genotipe jagung menggunakan metode seleksi indeks dengan melibatkan 

beberapa karakter sekaligus sebagai kriteria seleksi dan genotipe disusun berdasarkan indeks seleksi. 
Penggunaan metode seleksi indeks dalam kegiatan seleksi telah banyak dilakukan misalnya karakterisasi 
dan seleksi genotipe jagung semi dan umur genjah (Sutjahjo et al. 2005), seleksi galur toleran cekaman 
kekeringan dan rendah N di Nigeria (Badu-Apraku et al. 2011), dan seleksi hibrida jagung manis (Sariet 
al. 2013). Seleksi indeks melibatkan beberapa karakter sekaligus dan pemilihan karakter sebagai kriteria 
seleksi bersifat spesifik terhadap komoditas tertentu. Penelitian tentang pemilihan karakter sebagai kriteria 
seleksi telah banyak dilakukan pada beberapa komoditas seperti pada cabai (Yunianti et al. 2010), jagung 
(Hao et al. 2011; Mikhe et al. 2012), dan kedelai (Wardana et al. 2015). 

Tabel 3. Nilai rataan tiap karakter dan indeks seleksi pada 10 genotipe dengan skor tertinggi

Genotipe
Bobot 

tongkol (g)
Padatan terlarut 

total (0 brix)
Skor 

amilopektin
Prediksi kadar 

amilopektin (%)
Indeks

CB1 130.33 * 12.60 * 4.50 29.25 2.71
CB12 120.67 * 11.38 4.33 28.12 1.90
CB31 97.87 16.53 * 3.00 19.30 1.77
CB14 110.28 12.33 * 4.00 25.93 1.64
CB8 119.67 * 11.09 4.00 25.93 1.50
CB6 123.44 * 11.40 3.50 22.61 1.27
CB22 130.33 * 10.10 3.50 22.61 1.04
CB29 122.33 * 9.33 4.00 25.93 1.01
CB3 117.50 * 9.03 4.00 25.93 0.78
CB11 131.92 * 10.23 3.00 19.30 0.69
Rataan 
umum 110.64 9.98 2.97 19.26

BNT 0.05 1.99 1.98 2.00
Keterangan : *nyata lebih tinggi dibandingkan rataan umum berdasarkan uji BNT taraf 0.05.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

28

Seleksi Genotipe Jagung Berkadar Amilopektin dan Padatan Terlarut Total Tinggi
untuk Mendukung Diversifikasi Pangan

Karakter yang menjadi kriteria seleksi adalah karakter yang berkorelasi positif dan nyata yaitu bobot 
tongkol, padatan total terlarut, dan skor amilopektin. Skor amilopektin menggunakan uji organoleptik 
dengan metode hedonik (Soekarto 1985) yang telah dimodifikasi. Tingkat kandungan amilopektin 
dalam biji jagung dapat dibedakan berdasarkan kualitas rasa yang dihasilkan yaitu tingkat kekenyalan 
atau kepulenan. Suarni (2009) menjelaskan bahwa semakin tinggi kandungan amilopektin maka tekstur 
dan rasa jagung semakin pulen, lunak, dan enak. Skoring menggunakan skala 1–5 dengan ketentuan : (1) 
tidak kenyal, (2) kurang kenyal, (3) cukup kenyal, (4) kenyal, (5) sangat kenyal. Berdasarkan hasil seleksi 
(Tabel 3) diperoleh 5 genotipe jagung dengan skor indeks seleksi yang tinggi yaitu 2.71, 1.90,1.64, 1.50, 
dan 1.27. 

Nilai prediksi kadar amilopektin diperoleh dengan meregresikan data kandungan amilopektin (%) 
dari tiga sampel genotipe jagung yaitu genotipe CB24, CB36 dan CB37dengan data skor amilopektin 
hasil uji hedonik. Hasil uji sampel biji jagung di laboratorium dan skor organoleptik menghasilkan 
model regresi linier menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pendugaan kadar amilopektin dan skor 
organoleptik memiliki regresi linier sebesar y = 6.63x–0.61.Berdasarkan hasil prediksi kadar amilopektin 
(Tabel 3) menunjukkan bahwa seluruh genotipe tergolong berkadar amilopektin rendah hingga sedang 
jika mengacu pada klasifikasi kadar amilopektin menurut Suarni et al. (2013). Faktor penyebab kurang 
tingginya kandungan amilopektin antara lain terlalu dini dalam memanen dan menguji sampel jagung 
setelah panen. Akumulasi pati turut meningkat sejalan dengan penundaan umur panen (Ketthaisong 
et al. 2013) dan  peningkatan umur simpan setelah panen (Ketthaisong et al. 2013). Sebagian besar 
perbandingan antara nilai rataan tiap genotipe uji dengan rataan umum menunjukkan hasil yang tidak 
berbeda nyata pada uji BNT 0.05 terutama pada peubah skor amilopektin dan padatan terlarut total. 

Gambar 1. Regresi linear antara peubah prediksi kadar amilopektin (%) dan skor organoleptik

Tabel 4. Nilai rataan tiap genotipe hasil seleksi indeks untuk karakter bobot tongkol, panjang tongkol, 
diameter tongkol, tinggi tanaman, dan tinggi tongkol

Genotipe
Bobot tongkol 

(g)
Panjang 

tongkol (cm)
Diameter 

tongkol (cm)
Tinggi tanaman 

(cm)
Tinggi tongkol 

(cm)
CB1 130.33 * 18.57 *  3.40 169.98 * 69.19 *
CB12 120.67 * 13.62 3.60 140.57 55.73
CB31 97.87 13.96 3.49 137.35 56.29
CB14 110.28 13.89 3.56 133.67 50.40
CB8 119.67 * 14.13 3.81 152.83 * 67.07 *
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Genotipe
Bobot tongkol 

(g)
Panjang 

tongkol (cm)
Diameter 

tongkol (cm)
Tinggi tanaman 

(cm)
Tinggi tongkol 

(cm)
CB6 123.44 * 17.34 * 3.54 151.11 * 61.48 *
CB22 130.33 * 13.58 3.70 140.37 55.29
CB29 122.33 * 16.12 * 3.46 154.23 * 69.87 *
CB3 117.50 * 15.24 3.90 157.04 * 62.29 *
CB11 131.92 * 15.53 3.59 146.17 * 53.80
Rataan 
umum 111.71 14.05 3.67 143.70 57.12

BNT 0.05 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99
Keterangan: *nyata lebih tinggi dibandingkan rataan umum berdasarkan uji BNT taraf 0.05

Pewarisan karakter tanaman jagung merupakan sesuatu yang kompleks dan dapat melibatkan 
sejumlah karakter yang lain dan seleksi yang ditujukan untuk perbaikan produksi hasil dan bobot hasil biji 
perlu mempertimbangkan karakter lain (Boer  2011; Safuan et al. 2014). Karakter lain yang berkorelasi 
positif dengan bobot tongkol adalah panjang tongkol, diameter tongkol, tinggi tanaman, dan tinggi 
tongkol. Berdasarkan informasi yang terdapat pada Tabel 4, genotipe CB1, CB6, dan CB29 nyata lebih 
tinggi dibandingkan rataan umum untuk karakter bobot tongkol, diameter tongkol, tinggi tanaman, dan 
tinggi tongkol. Sementara genotipe CB8 dan CB3 nyata lebih tinggi dibandingkan rataan umum hanya 
untuk karakter bobot tongkol, tinggi tanaman, dan tinggi tongkol. Kelima genotipe jagung (CB1, CB12, 
CB14, CB8, dan CB6) dinilai memiliki potensi baik sebagai populasi dasar untuk pembentukan galur-
galur jagung baru berkadar amilopektin dan padatan terlarut total tinggi.

KESIMPULAN
Karakter padatan terlarut total berkorelasi nyata dan positif terhadap skor amilopektin (r=0.312; 

P<0.05). Seleksi genotipe secara simultan berdasarkan karakter bobot tongkol, padatan terlarut total, 
dan skor amilopektin menghasilkan lima genotipe jagung (CB1, CB12, CB14, CB8, dan CB6) dengan 
nilai indeks seleksi simultan terbesar. Genotipe CB1, CB6, dan CB29  nyata lebih tinggi dari rataan 
umum pada karakter bobot tongkol, panjang tongkol, tinggi tanaman, dan tinggi tongkol. Kelima 
genotipe tersebut dinilai memiliki potensi baik sebagai populasi dasar untuk pembentukan galur-galur 
jagung baru berkadar amilopektin dan padatan terlarut total tinggi. Hasil lain dari penelitian ini adalah 
diperoleh model regresi linier untuk pendugaan kadar amilopektin pada biji jagung berdasarkan skor uji 
organoleptik dengan persamaan y = 6.63x – 0.61.
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ABSTRAK
Pemerintah mengusahakan pemenuhan kebutuhan pangan utama khususnya beras pada tahun 2014 
melaluai program pengingkatan beras nasional (P2BN) dilanjutkan melalui upaya khusus (UPSUS) pada 
tahun selanjutnya dengan tujuan tercukupinya kebutuhan pangan pokok. Penelitian dilakukan di Kebun 
Percobaan Lanrang, Sidrap pada musim tanam II 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kombinasi pemupukan hara dengan input pupuk tambahan nitrogen melalui KNO3 pada tanaman 
padi varietas Ciherang. Dari tujuh kombinasi perlakuan, dibandingkan kontrol seluruh perlakuan 
menunjukkan pengaruh terhadap variabel pengamatan tinggi tanaman maksium, dan jumlah anakan 
produktif, Perlakuan Urea sebanyak 200 kg/ha, P, dan KNO3 masing masing sebanyak 100 kg/ha 
menunjukkan respons tanaman tertinggi diantara seluruh perlakuan dibandingkan kontrol. Pada variebel 
anakan produktif, respons tertinggi diperlihatkan pada perlakuan kombinasi pupuk Urea sebanyak 200 
kg/ha dan KNO3 sebesar 100 kg/ha. Kombinasi perlakuan tidak berpengaruh terhadap variabel gabah 
isidan bobot 1.000 butir, dan berpengaruh terhadap gabah hampa. Belum terlihat pengaruh tambahan 
unsur nitrogen pada variabel hasil.
Kata kunci: Pemupupukan, Nitrogen, KNO3, Padi

PENDAHULUAN
Padi merupakan tanaman penghasil beras yang merupakan sumber pangan utama sebagian 

besar penduduk Indonesia. Pada tahun 2014, berdasarkan Angka Sementara (ASEM)BPS produksi 
padi Indonesia sebesar 70.83 GKG ku/ha, capaian tersebut selaras dengan target pemerintah yang 
mencanangkan peningkatan produksi beras surplus 10 juta ton pada tahun 2014 melalui program P2BN.  
Pada tahun 2015 melalui Upaya khusus tujuh komoditas utama, khususnya padi menargetkan produksi 
padi sebesar 71,13 juta ton.

Peningkatan produksi beras menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah penurunan 
produktivitas lahan yang disebabkan oleh penanaman padi secara intensif dan pemakaian pupuk yang 
tidak berimbang  (Las et al. 2010). Pertumbuhan dan perkembangan tanaman memerlukan nutrisi 
dalam jumlah yang relatif besar, terutama Nitrogen, Posfor, dan Kalium. Unsur hara makro tersebut 
diperlukan dalam jumlah yang cukup dan berimbang untuk memperoleh produksi calon benih yang 
maksimal, selanjutnya perbaikan teknologi pemupukan merupakan manipulasi faktor induced dalam 
menjamin ketersediaan hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi tanaman (Setiobudi dan 
Sembiring  2008).

Unsur hara nitrogen dan kalium merupakan unsur yang makro yang sangat penting bagi 
pertumbuhan tanaman padi, tambahan unsur nitrogen dalam berbagai pupuk yang ada di pasaran 
menyebabkan konsumen mempunyai banyak pilihan dalam meramu pupuk bagi tanamannya.  Kalium 
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nitrat (KNO3) merupakan salah satu pupuk yang banyak digunakan oleh petani untuk memenuhi 
kebutuhan hara tanamanya, produk ini banyak digunakan di tanaman sayuran.Unsur N dalam tanah 
diserap tanaman padi menyerap N dalam bentuk kation NH4

+ dan anion (NO3
-).  Kandungan nitrogen 

dalam KNO3 dalam bentuk nitrat tersedia dalam tanah bagi tanaman, dengan asumsi bahwa hasil padi 
akan meningkat bila jumlah pemberian hara nitrogen meningkat (Yoshida 1981).  

Tanaman padi merupakan tanaman yang butuh N tinggi dalam pertumbuhannya, varietas modern 
menyerap N lebih tinggi dibandingkan varietas lokal dan tipe baru (Senoaji dan Praptana 2013). Hasil 
padi ditentukan oleh komulatif pendukung komponen hasilnya, tiap komponen hasil tersebut tidak 
terlepas dari pengaruh genetis serta input unsur hara yang tersedia di tanah, penggunaan unsur hara 
anorganik yang cepat tersedia di tanah dibandingkan unsur organik memberikan keuntungan tersendiri, 
diharapkan input hara anorganik memberikan respons tanaman terhadap unsur hara yang diberikan. 
Penggunaan KNO3 diharpakan selain sebagai penyuplai unsur Kalium juga diharapakan sebagai 
tambahan penyuplai unsur Nitrogen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi pemupukan 
hara dengan input pupuknitrogen melalui KNO3 pada tanaman padi varietas Ciherang. 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Lanrang, Sidrap pada musim tanam II 2014, 

Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok dengan empat ulangan dengan total satuan percobaan 
sebanyak 32 satuan percobaan. Tiap petak perlakuan dipisahkan dari perlakuan lainnya menggunakan 
pematan/guludan setinggi ± 15 cm dan lebar ± 20 cm untuk memaksimalkan aplikasi pupuk.  Jarak 
tanam yang digunakan yaitu 25 x 25 cm. Dosis pupuk yang diaplikasikan yaitu 1) Urea 100kg/ha, 2) 
Urea 200 kg/ha, 3) Urea dan KNO3 sebanyak 100 kg/ha, 4) Urea 100 kg/ha dan 50 kg/ha KNO3), 5) 
Urea 200 kg/ha dan 100 kg/ha KNO3, 6) Urea 200 kg/ha dan 50 kg/ha KNO3), 7) Urea 200 kg/ha, 
SP36 100 kg/ha, KNO3 100 kg/ha dan 8) tanpa pupuk  sebagai kontrol. Unsur N diwakili oleh pupuk 
Urea, Posporus diwakili pupuk SP36, sedangkan K diwakili oleh pupuk KNO3.

Bahan dan alat yang digunakan yaitu Pupuk Urea, SP36 dan KNO3, Benih Varietas Ciherang.  
Bibit Varietas ciherang ditanam umur 21 hari setelah sebar, 2–3 bibit/rumpun pupuk, pengendalian 
gulma dilakukan secara manual dengan tangan,  Data dianalisis Sidik ragam diuji lanjut menggunakan 
uji DMRT pada taraf 5% mengunakan aplikasi SAS9.1. Pengamatan variabel pertumbuhan berupa 
jumlah anakan produktif dan tinggi tanaman maksimal, sedangkan pengamatan komponen hasil meliputi 
jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, dan bobot 1.000 butir.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh penggunaan kombinasi pupuk terhadap pertumbuhan tanaman padi sawah di antaranya 

dilihat dari jumlah anakan produktif dan tinggi tanaman. Hasil analisis ragam pengaruh kombinasi 
perlakuan tinggi tanaman dan anakan produktif terlihat pada Tabel 1.

Tinggi tanaman merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan tanaman, hasil analisis 
ragam variabel tinggi tanaman menunjukkan terdapat pengaruh kombinasi perlakuan pupuk terhadap 
tinggi tanaman (Tabel 1). Dari ketujuh kombinasi perlakuan, dibandingkan kontrol seluruh perlakuan 
menunjukkan pengaruh terhadap variabel pengamatan tinggi tanaman maksium, Perlakuan nomor 7 
yaitu Urea sebanyak 200 kg/ha, P, dan KNO3 masing-masing sebanyak 100 kg/ha menunjukkan  respons 
tanaman tertinggi diantara seluruh perlakuan dibandingkan kontrol. 

Respons tinggi tanaman dipengaruhi di antaranya unsur hara yang diserapnya, berdasarkan 
perlakuan kombinasi yang menunjukkan respons tertinggi yang ditunjukkan oleh perlakuan pupuk 
dengan kombinasi lengkap dibandingkan perlakuan lainnya.

Variabel anakan produktif, berdasarkan Tabel 1, kombinasi perlakuan memberikan pengaruh 
terhadap jumlah anakan produktif dibandingkan control, kecuali perlakuan No 1 dan perlakuan No 
4 tidak berbeda dibandingkan control. Respons tertinggi diperlihatkan pada perlakuan No 5, yaitu 
kombinasi pupuk Urea sebanyak 200 kg/ha dan KNO3 sebesar 100 kg/ha.
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Menurut Yoshida (1981) pembentukan anakan sangat dipengaruhi oleh kekahatan N atau P, pada 
perlakuan 5, dengan kombinasi Urea dan KNO3sebesar 200 kg/ha dan 100 kg/ha diikuti oleh perlakuan 
Urea 200 kg/ha (Nomor 2) yang menunjukkan peran hara Nitrogen dalam pembentukan anakan 
produktif sangat dominan. Sesuai pernyataan dari Ismunadji dan Dijkshorn, 1971 dalam Abdurahman 
dkk, 2008 menyatakan bahwa pembentukan anakan, tinggi tanaman, lebar daun, dan jumlah gabah 
dipengaruhi oleh ketersediaan N.

Hasil penelitian Setiobudi dan Sembiring, 2008, menunjukkan bahwa pembatas utama 
pertumbuhan tanaman dan jumlah anakan adalah unsur N dan P. Dari Ketujuh perlakuan dibandingkan 
dengan control, pemberian input pupuk memberikan pengaruh yang nyata pada variabel jumlah anakan 
produktif, input pupuk Urea diatas 100 kg/ha memberikan nilai yang berbeda dibandingkan dengan 
control.  

Tabel 1. Pengaruh perlakuan kombinasi pupuk terhadap variable tinggi tanaman dan anakan 
produktif

No Perlakuan Tinggi Tanaman (Cm) Anakan Produktif

1 2 3 4
1 N (100kg/ha) 101,90a 17,60bcd

2 N (200 kg/ha) 105,35a 21,85ab

3 NK (100 kg/ha, 100 kg/ha K) 103,55a 17,70abc

4 NK (100kg/ha N 50 kg/ha K) 98,15a 17,15cd

5 NK (200 kg/ha N, 100 kg/ha K) 97,20a 22,25a

6 NK (200 kg/ha N, 50 kg/ha K) 104,00a 21,10abc

7 NPK (200 kg/ha N, 100 kg/ha P, 100 
kg/ha K)

108,65a 18,80abc

8 Kontrol 76,60b 13,65d

Ket: Nilai tengah yang diikuti oleh angka yang samatidak berbeda nyata pada taraf 5% uji Duncan.

Berdasarkan pengamatan variabel generatif, tidak terdapat pengaruh kombinasi pemupukan 
terhadap jumlah gabah isi dari masing-masing perlakuan. Lain halnya dengan jumlah gabah hampa yang 
memperlihatkan perbedaan yang nyata pengaruh kombinasi perlakuan (Tabel 2).

Jumlah gabah hampa tertinggi yaitu pada pelakuan nomor 3 dengan urea dan KNO3 sebanyak 
100 kg/ha, diikuti oleh perlakuan nomor 6 dengan urea sebanyak 200 kg/ha dan KNO3 sebanyak 50 
kg/ha Tingginya gabah hampa berkorelasi dengan produksi rendah.  Menurut Banjar et al. 2012, gabah 
hampa dapat disebabkan oleh bayaknya gulma disekitar rumpun dan/atau terdapatnya serangan OPT. 
Selanjutnya, Banjar et al. 2012 melanjutkan pada dasarnya gabah hampa terjadi sebagai akibat terganggunya 
pengisian gabah pada fase bunting. Sementara Polaikitan dan Widiantoro (2012) menyebutkan tingginya 
gabah hampa tanaman padi pada waktu dipanen menunjukkan rendahnya hasil yang diperoleh yang 
diakibatkan oleh faktor biotik maupun abiotik serta manajemen usaha tani.

Tabel 2. Pengaruh perlakuan kombinasi pupuk terhadap variable Gabah Isi dan Gabah Hampa dan 
bobot 1.000 butir

No Perlakuan Jumlah           
Gabah Isi

Jumlah Gabah 
Hampa

Bobot 1.000 
butir

1 2 3 4 5
1 N (100kg/ha) 844,5a 163,5c 21,7a

2 N (200 kg/ha) 487,0a 1.643,8ab 21,5a

3 NK (100 kg/ha, 100 kg/ha K) 602,5a 2.167,8a 20,5a

4 NK (100kg/ha N 50 kg/ha K) 602,5a 1.695,3ab 21,4a
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No Perlakuan Jumlah           
Gabah Isi

Jumlah Gabah 
Hampa

Bobot 1.000 
butir

5 NK (200 kg/ha N, 100 kg/ha K) 294,3a 856ab 22,1a

6 NK (200 kg/ha N, 50 kg/ha K) 179,8a 2.011,8a 21,7a

7 NPK (200 kg/ha N, 100 kg/ha P, 100 
kg/ha K)

126,5a 1.074,5ab 22,3a

8 Kontrol 129,8a 481b 20,4a

Ket: Nilai tengah yang diikuti oleh angka yang samatidak berbeda nyata pada taraf 5% uji Duncan.

Tingginya jumlah gabah hampa pada penelitian ini disebabkan adanya serangan OPT penggerek 
batang di pertanaman. Berdasarkan hasil pengamatan intensitas serangan beluk tinggi di lokasi penelitian. 
Tingginya gabah hampa pada variabel pengamatan gabah hampa dapat diakibatkan karena unsur 
nitrogen yang berlebih yang disuplai dari pupuk urea serta unsur N dari pupuk KNO3, dan unsur K 
yang kurang.  Tanaman yang tumbuh ditanah dengan ketersediaan unsur N, P dan K tinggi akan rentan 
terhadap serangan hama dan penyakit (Ghorbani dkk 2008). Menurut Reijntjes dkk (1992), pupuk 
Nitrogen dalam dosis tinggi mengakibatkan kadar nitrogen yang tinggi dalam tanaman menyebabkan 
ketahanan terhadap hama berkurang, bahkan dapat menyebabkan ledakan hama pada daerah endemik 
(Makarim 2007) sedangkan menurut Ikhwani dan Makarim  2008 dalam Ikhwani (2014), pada populasi 
rapat iklim mikro lebih lembap sehingga tanaman rentan terhadap penyakit karena kekurangan hara K. 
Sementara menurut Aldrick, 1980 dalam Abdurahman dan Sembiring, 2008 menyatakan penggunaan 
N yang berlebih dapat menyebabkan tanaman lebih peka terhadap serangan penyakit, mudah rebah dan 
meningkatkan butir hampa.

Pengamatan variabel bobot 1.000 butir memperlihatkan kombinasi perlakuan tidak berpengaruh 
nyata terhadap variabel amatan dibandingkan kontrol. Tambahan unsur nitrogen dari KNO3 tidak 
memperlihatkan adanya perbedaan dari perlakuan terhadap variabel amatan berat 1.000 butir.Hal 
ini dapat diakibatkan karena adanya cekaman hama penyakit tanaman yang mengakibatkan proses 
pengisian biji tidak maksimal. Di lain pihak dilihat dari nilai rata-rata,pada pengamatan berat 1.000 
butir menunjukkan bahwa perlakuan nomor 7 dengan urea 200 kg/ha, KNO3 100 kg/ha dan 100 kg/ha  
ponska, lebih tinggi nilainnya dibandingkan perlakuan lain.

Menurut Vegara 1982 dalam Jumakir, et al. 2012 menyebutkan aktivitas tanaman selama pengisian 
gabah sangat menentukan bobot gabah.Unsur Nitrogen merupakan unsur pembentuk klorofil yang 
berkaitan dengan proses fotosintesis, serapan N yang rendah secara logis memengaruhi pembentukan 
klorofil tanaman yang berhubungan dengan proses fotosintesis, tanaman yang kekurangan unsur N juga 
berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme sel seperti pembelahan sel. Hal tersebut dapat ditunjukkan 
dengan pengamatan variabel tinggi tanaman dari seluruh kombinasi perlakuan hampir seluruhnya 
berbeda dengan kontrol, hal yang sama pula terjadi dengan variabel jumlah anakan produktif. Berbeda 
hasilnya dengan pengamatan variabel generatif, dimana tidak ada pengaruh kombinasi perlakuan terhadap 
jumlah gabah isi dan bobot 1.000 butir. Pengaruh serangan hama dan penyakit menyebabkan secara 
kualitas hasil tidak maksimal. Penambahan unsur nitrogen melalui nitrit dari KNO3 secara statistik 
belum menunjukan hasil yang signifikan.

Penggunaan pupuk KNO3 sebagai input tambahan suplai unsur nitrogen pada tanaman diharapkan 
memberikan korelasi positif terhadap hasil tanaman padi dengan biaya yang lebih, dapat memberikan 
output yang maksimal belum terekspresi pada percobaan ini. Dari variabel pengamatan, belum terlihat 
kombinasi pupuk yang tepat dikarenakan adanya cekaman organisme pengganggu tanaman.

Tabel 2. Pengaruh perlakuan kombinasi pupuk terhadap variable Gabah Isi dan Gabah Hampa dan 
bobot 1.000 butir (lanjutan)
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KESIMPULAN
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1. Kombinasi perlakuan pupuk berpengaruh terhadap variabel tinggi tanaman, anakan produktif dan 

gabah hampa, serta tidak berpengaruh terhadap jumlah gabah isi dan bobot 1.000 butir.
2. Penggunaan pupuk KNO3 sebagai input tambahan unsur nitrogen dalam penelitian ini belum 

efektif diaplikasikan dalam tanaman padi.
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ABSTRACT
The objective of this research is  to find out the best proportion of organic and inorganic fertilizer application 
for Arabica seedling, to find out a dose of organic fetilizer that can reduce the use of inorganic fertilizers al 
least 50%, and to find out the best kind of organic fertilizer for growing Arabica coffee seedlings. The research 
was conducted in Bogor Agricultural University Experimental Station, Cikabayan, Darmaga-Bogor, from 
May 2013 to February 2014. The experiment was arranged in a split plot design with three replications. The 
main plots were four shading levels, i.e. 25%, 50%, 75% and 95%, while subplots were five combinations of 
inorganic-organic fertilizers. It consist of 5levels of fertilizers ratio sub-plot; 100% inorganic fertilizer (P1), 
50% inorganic fertilizer + 50% coffee pulp compost (P2), 25% inorganic fertilizer + 75% coffee pulp compost 
(P3), 50% inorganic fertilizer + 50% cow manure (P4), and 25% inorganic fertilizer + 75% cow manure  
(P5). There were 20 treatment combinations andeach combination consisted of 3 replicates. Therefore, there 
were 60 units of trial.  Each units of trial consisted of 11 seedlings of coffee.  They werearranged30cmx30cm 
away among the polybags .Three seedlings out of eleven were set as samplings. The best application of inorganic-
organic fertilizer is 25 % inorganic fertilizer + 75 % organic manure. Application of inorganic-organic (P2, 
P3, P4, P5 vs P1) than inorganic fertilizers significantly increased plant height, leaf number, steam diameter 
(3-7 MAT), wet weight and dry roots (4 and 7 MAT), wet weight and dry canopy, root length, root volume, 
leaf area,  the content of P , K and nutrient uptake N, P K. The best organic fertilizers on the growth of Arabica 
Coffee (Coffea arabica L.) seedlings is organic manure.Organic manure application reduces inorganic fertilizer 
up to 75%.
Keywords: arabica coffee, coffee pulp, nursery, organic manure

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan aplikasi pupuk anorganik -organik yang terbaik, mendapatkan 
dosis pupuk organik yang dapat mereduksi penggunaan pupuk anorganik minimal 50%, mendapatkan 
jenis pupuk organik terbaik untuk pertumbuhan bibit kopi Arabika.Penelitian dilaksanakan selama 
10 bulan mulai bulan Mei 2013 sampai dengan Februari 2014 di Kebun Percobaan IPB Cikabayan 
Dramaga, Bogor. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan petak terpisah (Split Plot 
Design) dengan 2 faktor perlakuan. Intensitas naungan ditempatkan sebagai petak utama terdiri atas 
4 taraf, yaitu intensitas naungan 25% (N1), intensitas naungan 50% (N2), intensitas naungan 75% 
(N3) dan intensitas naungan 95% (N4).Aplikasi pupuk ditempatkan sebagai anak petak terdiri atas 5 
taraf yaitu 100% pupuk anorganik (P1), 50% pupuk anorganik + 50% kompos kulit kopi (P2), 25% 
pupuk anorganik + 75% kompos kulit kopi (P3), 50% pupuk anorganik +50% kompos kotoran sapi 
(P4), serta 25% pupuk anorganik + 75% pupuk kompos kotoran sapi (P5). Dengan demikian terdapat 
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20 kombinasi perlakuan diulang 3 kali sehingga terdapat 60 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan 
terdiri atas 11 bibit kopi yang diatur dengan jarak antar polybag 30 cm x 30 cm. Dari 11 bibit kopi 
ditetapkan 3 bibit sampel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasipupuk anorganik-
organik yang terbaik yaitu 25% dosis pupuk anorganik + 75% pupuk organik kompos kotoran sapi. 
Aplikasi anorganik-organik (P2, P3, P4, P5 vs P1) terlihat meningkatkan tinggi bibit, jumlah daun, 
diameter batang (3–7 BSP), bobot basah akar (4 dan 7 BSP), bobot basah tajuk (4 dan 7 BSP), bobot 
kering akar (4 dan 7 BSP), bobot kering tajuk (4 dan 7 BSP), panjang akar, volume akar (7 BSP), luas 
daun, kandungan P, K, dan serapan N, P, K dibandingkan pupuk anorganik. Jenis pupuk organik 
terbaik yaitu pupuk organik kompos kotoran sapi. Aplikasi pupuk organik kompos kotoran sapi mampu 
mengurangi penggunaan pupuk anorganik hingga 75%.
Kata kunci:kopi Arabika, kulit kopi, pembibitan, kompos kotoran sapi

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Produktivitas kopi Arabika pada tahun 2014 mencapai 920 kg/ha/tahun. Produktivitas tersebut masih 
tergolong rendah dibandingkan dengan potensi hasil yang mampu dicapai yaitu di atas 1 500 kg/ha/
tahun (Ditjenbun 2014). Potensi produktivitas dapat dicapai apabila sejak bibit kopi di pembibitan 
mendapatkan keseimbangan unsur hara, air dan cahaya matahari (Pujiyanto et al. 1998).Salah satu 
yang harus diperhatikan dalam usaha perkebunan kopi adalah saat menyiapkan bibit kopi. Pembibitan 
merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan budidaya kopi yang sangat berpengaruh 
terhadap produktivitas tanaman dan umur produktif. Kopi Arabika merupakan tanaman menyerbuk 
sendiri sehingga diperbanyak dengan benih. Penggunaan benih yang unggul untuk komoditas kopi masih 
sangat terbatas. Di samping itu bibit kopi unggul diperlukan untuk mendukung program rehabilitasi 
dan perluasan sehingga penyediaan bibit kopi berkualitas memerlukan dukungan program pemupukan 
yang tepat (Saefudin 2012). Tanaman kopi mengangkut unsur hara dalam jumlah besar yaitu berkisar 
53.2–172 kg N, 10.5–36 kg P2O5, 80.7–180 kg K2O (Malavolta 1990). 

Sumber unsur hara dapat berupa pupuk organik dan pupuk anorganik. Sumber pupuk organik 
pada umumnya berasal dari sisa-sisa jaringan tanamandan kotoran hewan. Kopi termasuk tanaman 
yang menghasilkan limbah hasil sampingan yang cukup besar, diantaranya sisa-sisa tanaman, hasil 
pemangkasan, pohon penaung, dan limbah pengolahan berupa kulit kopi. Limbah kulit kopi jumlahnya 
cukup melimpah berkisar 50–60% dari hasil panen. Bila hasil panen 1 000 kg kopi segar, maka yang 
menjadi biji kopi beras hanya sekitar 400–500 kg dan sisanya berupa kulit kopi yang bisa dijadikan 
sebagai bahan dasar untuk pembuatan pupuk kompos (Puslitkoka 2005). Menurut Abdoellah (2013) 
pengembalian kulit tanduk dan kulit buah akan membantu mengurangi penggunaan pupuk anorganik. 
Pemberian pupuk organik berupa kompos (daun glirisidia, lamtoro, kulit kopi, dan kakao) dapat 
meningkatkan produksi kopi Robusta 66% (Erwiyono et al. 2000) dan campuran limbah kopi (kulit 
buah dan kulit tanduk) dengan pupuk kandang kambing mampu memperbaiki pertumbuhan dan 
produksi kopi (Kadir dan kanro 2006).

Tanaman kopi secara alami memperoleh unsur hara dari tanah dan pupuk organik tetapi jumlahnya 
tidak mencukupi kebutuhan tanaman. Pupuk anorganik diperlukan untuk mencukupi kebutuhan unsur 
hara selama pertumbuhan dan mengganti unsur hara yang hilang. Penggunaan pupuk anorganik secara 
terus menerus tanpa diimbangi oleh pupuk organik dapat menyebabkan kesuburan tanah semakin rendah. 
Kesuburan tanah yang rendah menyebabkan tanah menjadi cepat mengeras, kurang mampu menyimpan 
air dan menurunkan pH tanah. Pemberian pupuk anorganik tanpa diimbangi dengan pupuk organik 
dapat menurunkan sifat fisik seperti struktur tanah, kimia seperti Kapasitas Tukar Kation (KTK), dan 
biologi seperti menurunnya aktivitas mikroorganisme tanah. Pemberian pupuk anorganik terus menerus 
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juga mengurangi unsur hara mikro seperti Zn, Fe, Mn, dan Mo. Pemupukan yang ideal yaitu jika unsur 
hara yang diberikan dapat melengkapi unsur hara yang tersedia dalam tanah sehingga jumlah unsur 
hara yang tersedia menjadi tepat (Saefudin 2012). Penggunaan pupuk anorganik dan pupuk organik 
yang dikombinasikan begitu penting dalam pertanian berkelanjutan karena setiap jenis pupuk memiliki 
kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat saling melengkapi dan memperbaiki sehingga 
didapatkan hasil usaha tani yang tinggi namun lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, kombinasi 
pupuk anorganik-organik diharapkan mampu mencapai pertumbuhan dan produktivitas kopi yang 
maksimal serta aman bagi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendapatkan aplikasi  pupuk 
anorganik-organik yang terbaik untuk pertumbuhan bibit kopi Arabika, 2) Mendapatkan dosis pupuk 
organik yang dapat mereduksi penggunaan pupuk anorganik minimal 50%, 3) Mendapatkan jenis 
pupuk organik terbaik untuk pertumbuhan bibit kopi Arabika. 

BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Percobaan

Penelitian dilaksanakan selama 10 bulan mulai bulan Mei 2013 sampai dengan Februari 2014 
di Kebun Percobaan IPB Cikabayan Dramaga, Bogor. Analisis jaringan tanaman dilaksanakan di 
Laboratorium Departemen Agronomi dan Hortikultura dan Laboratorium Departemen Ilmu Tanah 
dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Institut Pertanian Bogor.

Bahan dan Alat
Bahan tanam yang digunakan adalah benih kopi Arabika varietas Catimor hasil persilangan Catura 

vs Hibrido De Timor asal dari Pangalengan dengan ketinggian tempat 1 800 m di atas permukaan 
laut (dpl). Pupuk anorganik terdiri atas Urea, SP 36, dan KCl. Pengendalian hama dan penyakit 
menggunakan insektisida dengan bahan aktif Endosulfan konsentrasi 0.2% dan Mankozeb 80% dengan 
konsentrasi 2g l-1. Bahan naungan yang digunakan yaitu paranet 25%, 50%, 75% dan 95%. Alat-alat 
yang digunakan pada penelitian ini meliputi penggaris, oven, Chlorophyll meter (SPAD), luxmeter,licor, 
mikroskop, timbangan analitik, dan alat-alat pertanian lainnya.

Metode Percobaan
Rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan petak terpisah (Split Plot Design) dengan 2 

faktor perlakuan. Intensitas naungan ditempatkan sebagai petak utama terdiri atas 4 taraf, yaitu intensitas 
naungan 25% (N1), intensitas naungan 50% (N2), intensitas naungan 75% (N3) dan intensitas naungan 
95% (N4). Aplikasi pupuk anorganik-organik ditempatkan sebagai anak petak, terdiri atas 5 jenis yaitu 
100% pupuk anorganik (P1), 50% pupuk anorganik + 50% kompos kulit kopi (P2), 25% pupuk 
anorganik + 75% kompos kulit kopi (P3), 50% pupuk anorganik +50% kompos kotoran sapi (P4), 
serta 25% pupuk anorganik + 75% pupuk kompos kotoran sapi (P5). Dengan demikian terdapat 20 
kombinasi perlakuan dan masing-masing terdiri atas 3 ulangan sehingga terdapat 60 satuan percobaan. 
Setiap satuan percobaan terdiri atas 11 bibit kopi yang diatur dengan jarak antar polybag 30 cm x 30 cm. 
Dari 11 bibit kopi ditetapkan 3 bibit sampel.

Benih kopi ditanam di bedengan persemaian selama dua bulan, lalu dipindahkan ke polybag hitam 
berukuran 40 cm x 30 cm yang telah berisi media tumbuh campuran top soil dan berbagai perlakuan 
kombinasi pupuk anorganik-organik. Aplikasi pupuk anorganik dilakukan dengan cara menabur pupuk 
secara melingkar sekitar bibit di dalam polybag. Dosis dan waktu aplikasi pupuk anorganik tercantum 
pada Tabel 1.
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Tabel 1. Dosis dan waktu aplikasi pupuk anorganik 

Umur Bibit (MST) Urea SP-36 KCl
...............................................(g/bibit) ...............................................

0 0.50 0.25 0.25
8 1.00 0.50 0.50
16 2.00 1.00 1.00
24 2.50 1.50 1.50

Jumlah 6.00 3.25 3.25
Keterangan : MST=Minggu setelah Tanam
Sumber : Puslitkoka (2006)

Pengamatan dimulai saat tanaman berumur 1 bulan setelah perlakuan (BSP). Jumlah bibit tanaman 
sampel yang diamati sebanyak 3 bibit tanaman tiap perlakuan. Peubah yang diamati yaitu tinggi tanaman, 
diameter batang, dan jumlah daun yang dilakukan setiap bulan hingga umur bibit 7 bulan. Pada akhir 
percobaan dilakukan pengamatan terhadap peubah-peubah: kerapatan stomata, ketebalan daun, bobot 
basah dan bobot kering tajuk,  bobot basah dan bobot kering akar, nisbah bobot basah dan kering akar-
tajuk, kadar klorofil,  kadar unsur hara dan serapan N, P, dan K daun. 

Analisis statistik yang digunakan adalah sidik ragam dengan model rancangan petak terpisah.
Apabila hasil sidik ragam memberikan pengaruh nyata pada uji taraf 5% dilakukan uji lanjut Kontras 
Orthogonal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadaan Umum

Hasil analisis tanah awal sebelum percobaan menunjukkan bahwa tekstur tanah terdiri dari pasir 
6.52%, debu 6.56% dan liat 86.92%. Reaksi tanah tergolong masam dengan pH (H2O) 4.60, kandungan 
C organik sedang (2.39%), N total sedang (0.21%), P (Bray I) sangat rendah (7.10 ppm), dan K sangat 
rendah (0.08 me 100g-1). Kandungan unsur hara lainnya yaitu Ca (1.43 me 100g-1) tergolong sangat 
rendah, Mg (0.43 me 100g-1) dan Na (0.16 me 100g-1) tergolong rendah. Kapasitas tukar kation tanah 
tergolong sedang (21.55 me 100g-1) dan kejenuhan basa tergolong sangat rendah (9.74%). Menurut 
Ditjenbun (2012), tekstur tanah yang paling baik untuk kopi Arabika yaitu lempung berpasir, lempung 
berliat, lempung berdebu, dan lempung liat berdebu. Derajat keasaman tanah yang optimum 5.5-6 
dengan derajat kemasaman tanah maksimum 8 dan minimum 4. Sementara kandungan hara N, P, 
K tanah sebelum penelitian masih kurang sesuai dengan syarat tumbuh kopi Arabika. Tanaman kopi 
Arabika menghendaki kadar N tanah lebih dari 0.21%, P (Bray-1) lebih dari 16 ppm dan K lebih dari 
0.51me 100 g-1. Kekurangan hara pada media tanam dipenuhi dengan pemupukan.

Hasil analisis sampel tanah sesudah penelitian  menunjukkan aplikasi pupuk anorganik-organik 
kompos kulit kopi dan pupuk kompos kotoran sapi menunjukkan adanya peningkatkan pH (H2O) 
menjadi 5.00. Kadar N meningkat 19% pada aplikasi pupuk anorganik, meningkat sekitar 81% pada 
aplikasi pupuk anorganik-organik kompos kulit kopi, dan meningkat 128% pada aplikasi pupuk 
anorganik-organik kompos kotoran sapi dibandingkan sebelum penelitian namun tidak mengalami 
peningkatan status hara (sedang). Peningkatan yang signifikan juga terjadi pada kandungan P-tersedia 
(ppm) yang semula hanya 7.10 ppm (sangat rendah) meningkat masing-masing perlakuan pupuk 
anorganik, pupuk anorganik-organik kompos kulit sapi dan kompos kotoran sapi yaitu menjadi 10.10 
ppm (rendah), 25.00 ppm (sedang), dan 56.40 ppm (sangat tinggi). Kandungan K pada awal penelitian 
sebesar 0.08 me100g-1 (sangat rendah) meningkat menjadi 0.26 me100g-1(rendah) pada perlakuan pupuk 
anorganik, 0.60 me100g-1(tinggi) pada aplikasi pupuk anorganik-organik kompos kulit kopi dan 0.72 
me100g-1(tinggi) pada aplikasi pupuk anorganik-organik kompos kotoran sapi (status hara berdasarkan 
kriteria umum penilaian sifat kimia tanah, pusat penelitian tanah 2008). 
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Respon Pertumbuhan Bibit Kopi terhadap Aplikasi Pupuk Anorganik-Organik

Peubah Morfologi

(1) Tinggi bibit, jumlah daun dan diameter batang. Pengaruh aplikasi pupuk terhadap tinggi bibit, 
jumlah daun dan diameter batang bibit kopi Arabika dapat dilihat pada Tabel 2.
Aplikasi pupuk anorganik-organik menghasilkan tinggi bibit, jumlah daun dan diameter batang 

bibit  kopi Arabika yang lebih besar dibandingkan dengan aplikasi pupuk anorganik mulai umur 1–7 
BSP. Peningkatan tinggi bibit, jumlah daun dan diameter batang pada aplikasi pupuk anorganik-organik 
masing-masing sebesar 85.18%, 162.61%, dan 126.88% dibandingkan pupuk anorganik. Aplikasi 
pupuk organik terlihat dapat meningkatkan pertumbuhan bibit kopi Arabika dibandingkan aplikasi 
pupuk anorganik. Jenis pupuk organik kompos kotoran sapi menghasilkan pertumbuhan bibit kopi 
terbaik dibandingkan pupuk organik kompos kulit kopi.

Tabel 2. Pengaruh aplikasi pupuk anorganik-organik terhadap tinggi, jumlah daun, dan diameter 
batang bibit kopi Arabika

Aplikasi Pupuk Umur (bulan setelah pindah tanam)
1 2 3 4 5 6 7

Tinggi Bibit
Pr> F ** ** ** ** ** ** **
Anorganik vs Organik
(P1 vs P2, P3, P4, P5)

tn * ** ** ** ** **

Kompos kulit kopi vs sapi
(P2, P3 vs P4, P5)

tn ** ** ** ** ** **

Jumlah daun
Pr> F ** ** ** ** ** ** **
Anorganik vs Organik
(P1 vs P2, P3, P4, P5)

tn tn ** ** * ** **

Kompos kulit kopi vs sapi
(P2, P3 vs P4, P5)

** ** ** ** ** ** **

Diameter batang
Pr> F tn ** ** ** ** ** **
Anorganik vs Organik
(P1 vs P2, P3, P4, P5)

tn ** ** ** ** ** **

Kompos kulit kopi vs sapi
(P2, P3 vs P4, P5)

tn ** ** ** ** ** **

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolomyang sama menunjukkantidak berbeda nyata 
pada Uji Jarak Berganda Duncan taraf 5%. **=berpengaruh nyata pada uji F taraf α1%, tn=tidak 
berpengaruh nyata pada uji F taraf α 5%. P1=pupuk anorganik 100%, P2=50% pupuk anorganik 
+ 50% kompos kulit kopi, P3: 25% pupuk anorganik + 75% kompos kulit kopi, P4=50% pupuk 
anorganik +50% pupuk kompos kotoran sapi, P5=25% anorganik + 75% kompos kotoran sapi. 
Keterangan jenis pupuk berlaku juga untuk peubah lainnya

Hasil penelitian Chemura et al. (2014) menunjukkan bahwa aplikasi pupuk anorganik-organik 
menghasilkan pertumbuhan bibit kopi Arabika yang proporsional dan seimbang. Hal ini mengindikasikan 
bahwa pupuk organik dapat menyediakan unsur hara yang seimbang yang dibutuhkan oleh tanaman.
Aplikasi pupuk anorganik berbeda dengan aplikasi pupuk anorganik-organik dalam memengaruhi 
pertumbuhan bibit kopi. Pupuk anorganik bekerja lebih spesifik dibandingkan pupuk organik.
Penambahan pupuk organik mampu menahan dan menyebabkan unsur hara menjadi lebih tersedia bagi 
tanaman. Pupuk organik berperan penting dalam siklus hara yaitu dapat memperbaiki kapasitas/daya 
pegang hara tanah, sebagai pool nutrisi untuk tanaman, mengkelat nutrisi supaya tersedia bagi tanaman, 
sumber makanan bagi berbagai organisme tanah. Aplikasi pupuk organik juga berpengaruh dalam 
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dinamika air di antaranya memperbaiki daya resap air, mengurangi evaporasi, dan meningkatkan kapasitas 
menahan air. Selain itu manfaat pupuk organik juga bermanfaat dalam memperbaiki struktur tanah yaitu 
mengurangi pengerasan tanah, mendorong pertumbuhan akar menjadi lebih baik, memperbaiki agregat 
tanah dan mengurangi erosi, serta mencegah pemadatan tanah (Chandra 2003).Menurut Magnalena et 
al. (2013) unsur hara yang dimiliki pupuk kandang (kompos kotoran sapi) lebih lengkap dibandingkan 
pupuk yang berasal dari sisa tanaman (kompos kulit kopi), akan tetapi kandungan masing-masing unsur 
pada pupuk kompos kotoran sapi lebih sedikit dibanding pupuk kompos kulit kopi.

Pertumbuhan bibit kopi pada berbagai aplikasi pupuk anorganik-organik telah memenuhi standar 
kriteria bibit siap salur menurut peraturan pemerintah  No.89  yaitu umur tanaman minimal 5 bulan, 
memiliki tinggi bibit antara 25–30 cm, jumlah daun minimal 5 pasang daun, warna daun hijau segar, 
diamater batang ≥ 8 mm dan bebas organisme pangggangu tanaman, OPT (Permentan 2013).

(2) Bobot basah akar dan tajuk, bobot kering akar dan tajuk, panjang akar dan volume akar saat bibit 
kopi Arabika berumur 4 dan 7 BSP. 
Pengamatan terhadap bobot basah akar dan tajuk, bobot kering akar dan tajuk, panjang akar dan 

volume akar bibit kopi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada saat tanaman berumur 4 dan 7 BSP (Tabel 
3). 

Tabel 3. Pengaruh aplikasi pupuk anorganik-organik terhadap bobot basah dan kering akar, bobot 
basah dan kering tajuk, panjang akar dan volume akar umur bibit kopi Arabika 4 dan 7 
BSP

Aplikasi Pupuk Bobot Basah (g) Bobot Kering (g) Panjang 
Akar (cm)

Volume Akar 
(ml)Akar Tajuk Akar Tajuk

4 BSP
Pr> F ** ** ** ** ** **
Anorganik vs Organik
(P1 vs P2, P3, P4, P5)

* ** tn ** tn tn

Kompos kulit kopi vs sapi
(P2, P3 vs P4, P5)

** ** ** ** ** **

7 BSP
Pr> F ** ** ** ** ** **
Anorganik vs Organik
(P1 vs P2, P3, P4, P5)

** ** ** ** ** *

Kompos kulit kopi vs sapi
(P2, P3 vs P4, P5)

** ** ** ** ** **

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata pada Uji Jarak Berganda Duncan taraf 5%. **=berpengaruh nyata pada uji F taraf α1%, 
tn=tidak berpengaruh nyata pada uji F taraf α 5%.

Aplikasi 25% dosis pupuk anorganik + 75% pupuk kompos kotoran sapi (P5) menghasilkan 
bobot basah akar dan tajuk, bobot kering akar dan tajuk, panjang akar dan volume akar paling tinggi 
dibandingkan perlakuan pupuk yang lain. Peningkatan bobot basah akar dan tajuk, bobot kering akar 
dan tajuk, panjang akar dan volume akar  pada aplikasi pupuk organik kompos kotoran sapi masing-
masing sebesar 256.11%, 228.75%, 226.46%, 185.28%, 45.27%, dan 244.47% dibandingkan aplikasi 
pupuk anorganik. Gardner et al. (1991) menyatakan bahwa berat kering tanaman menunjukkan hasil 
dari akumulasi senyawa organik yang disintesis oleh tanaman dari senyawa anorganik, peningkatan 
berat kering terjadi karena penyerapan hara yang meningkat. Hasil penelitian Khair et al. 2012 juga 
menyatakan bahwa aplikasi pupuk organik meningkatkan bobot basah tajuk dan akar, bobot kering 
tajuk dan akar dan volume akar bibit kakao.
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Bobot basah akar dan tajuk, bobot kering akar dan tajuk bibit kopi Arabika pada aplikasi pupuk 
anorganik berbeda sangat nyata dengan aplikasi pupuk anorganik-organik (P1 vs P2, P3, P4, P5). 
Aplikasi pupuk anorganik-organik yang berasal kompos kotoran sapi menghasilkan bobot basah akar 
dan tajuk, bobot kering akar dan tajuk, panjang akar dan volume akar yang lebih tinggi dibandingkan 
aplikasi pupuk anorganik-organik yang berasal dari kompos kulit kopi (P2, P3 vs P4, P5). Berdasarkan 
bobot basah akar dan tajuk, bobot kering akar dan tajuk, panjang akar, dan volume akar, aplikasi pupuk 
25% dosis pupuk anorganik+ 75% pupuk kompos kotoran sapi (P5) dapat menggantikan penggunaan 
pupuk anorganik hingga 75% dari dosis anjuran. 

(3) Ketebalan, luas daun, nisbah bobot basah dan kering akar/tajuk. 
Aplikasi 25% dosis pupuk anorganik + 75% pupuk kompos kotoran sapi (P5) menghasilkan 

daun paling luas yaitu 3317.8 cm2, sedangkan pupuk anorganik menghasilkan daun paling sempit 
sekitar 1254.9 cm2. Peningkatan luas daun pada aplikasi pupuk anorganik-organik sebesar 164.39% 
dibandingkan luas daun pada aplikasi pupuk anorganik.

Hasil uji lanjut kontras Orthogonal terhadap peubah luas daun dan nisbah bobot kering akar tajuk 
menunjukkan pupuk anorganik berbeda sangat nyata dengan aplikasi pupuk anorganik-organik (P1 vs 
P2, P3, P4 P5). Aplikasi pupuk anorganik-organik kompos kotoran sapi menghasilkan daun yang lebih 
luas dibandingkan aplikasi pupuk anorganik-organik kompos kulit kopi (P2 P3 vs P4, P5). Berdasarkan 
luas daun, aplikasi pupuk 25% dosis pupuk anorganik+ 75% pupuk kompos kotoran sapi (P5) dapat 
menggantikan penggunaan pupuk anorganik hingga 75% dari dosis anjuran.Pengaruh aplikasi pupuk 
anorganik-organik terhadap ketebalan, luas daun, dan nisbah bobot akar tajuk bibit kopi Arabik dapat 
dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh aplikasi pupuk anorganik-organik terhadap ketebalan, luas daun, dan nisbah bobot 
akar tajuk bibit kopi Arabika

Aplikasi pupuk
Ketebalan 
daun (µm)

Luas 
daun 
(cm2)

Nisbah 
bobot basah 
akar/tajuk 

Nisbah bobot 
kering akar/ 

tajuk 

Nisbah bobot 
basah akar/ 

tajuk 

Nisbah 
bobot kering 
akar/ tajuk 

4 BSP 7 BSP
Pr>F tn ** tn ** tn tn
Anorganik vs Organik
(P1 vs P2, P3, P4, P5)

tn ** tn ** tn tn

Kompos kulit kopi vs sapi
(P2, P3 vs P4, P5)

tn ** tn tn tn tn

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolomyang sama menunjukkantidak berbeda nyata 
pada Uji Jarak Berganda Duncan taraf 5%. **=berpengaruh nyata pada uji F taraf α1%, tn=tidak 
berpengaruh nyata pada uji F taraf α 5%.

Peubah Fisiologi 
(1) Klorofil a, klorofil b, total klorofil, nisbah klorofil b/a, nilai SPAD dan laju fotosintesis.  

Aplikasi pupuk25% dosis pupuk anorganik + 75% pupuk kompos kotoran sapi (P5) menghasilkan 
klorofil a, klorofil b, dan nilai SPAD paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Peningkatan klorofil 
a, klorofil b dan nilai SPAD pada aplikasi pupuk anorganik-organik kompos kotoran sapi masing-masing 
sebesar 25.88%, 27.03% dan 19.39% dibandingkan aplikasi pupuk anorganik. Berkaitan dengan 
pengukuran kandungan klorofil, SPAD meter dapat digunakan untuk menduga kandungan klorofil 
menggunakan skala yang tertera. Nilai SPAD meter menunjukkan korelasi positif terhadap kandungan 
klorofil total (R2=0.744). SPAD meter tidak dapat menunjukkan kandungan klorofil pada satuan 
tertentu. Peningkatan klorofil a, klorofil b tidak diikuti dengan peningkatan laju fotosintesis (Tabel 5).
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Tabel  5. Pengaruh aplikasi pupuk anorganik-organik terhadap kandungan klorofil a, klorofil b, total 
klorofil, nisbah klorofil b/a, nilai SPAD, dan laju fotosintesis bibit kopi Arabika

Aplikasi Pupuk
Klorofila 
(mg g-1)

Klorofil b          
(mg g-1)

Total Klorofil
(mg g-1)

Nisbah 
Klorofil b/a

Nilai 
SPAD

Laju 
Fotosintesis

(g CO2 m
-2 s-1)

Pr> F ** ** tn tn ** tn
Anorganik vs Organik
(P1 vs P2, P3, P4, P5)

tn tn tn tn * tn

Kompos kulit kopi vs sapi
(P2, P3 vs P4, P5)

** ** tn tn ** tn

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolomyang sama menunjukkantidak berbeda nyata 
pada Uji Jarak Berganda Duncan taraf 5%. **=berpengaruh nyata pada uji F taraf α1%, tn=tidak 
berpengaruh nyata pada uji F taraf α 5%.

Aplikasi pupuk anorganik-organik berbeda dibandingkan aplikasi pupuk anorganik terhadap nilai 
SPAD tetapi tidak berbeda terhadap klorofil a, klorofil b, total klorofil, dan nisbah klorofil b/a. Aplikasi 
pupuk anorganik-organik yang berasal dari kompos kotoran sapi menghasilkan klorofil a, klorofil b, 
dan nilai SPAD lebih baik dibandingkan aplikasi pupuk anorganik-organik kompos kulit kopi (P2, P3 
vs P4, P5). Berdasarkan klorofil a, klorofil b dan SPAD, aplikasi pupuk 25% dosis pupuk anorganik+ 
75% pupuk kompos kotoran sapi (P5) dapat menggantikan penggunaan pupuk anorganik hingga 75% 
dari dosis anjuran. Peningkatan kandungan klorofil, tidak dapat meningkatkan laju fotosintesis dan 
juga tidak memiliki korelasi yang positif. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kondisi jaringan fotosintetik, 
aktivitas fisiologi lain seperti respirasi, transpirasi dan adaptasi fisiologis yang saling terkait.
(2) Jumlah stomata, stomata menutup, stomata membuka, dan kerapatan stomata. 

Aplikasi pupuk 50% dosis pupuk anorganik + 50% pupuk kompos kotoran sapi (P4) menghasilkan 
jumlah stomata, stomata menutup dan kerapatan stomata paling tinggi dibandingkan aplikasi pupuk 
lainnya (Tabel 6). Peningkatan jumlah dan kerapatan stomata pada aplikasi pupuk anorganik-organik 
kompos kotoran sapi sebesar 22.99% dan 22.97% dibandingkan aplikasi pupuk anorganik. Hasil uji 
lanjut kontras orthogonal menunjukkan aplikasi pupuk anorganik sangat berbeda dengan aplikasi pupuk 
anorganik-organik terhadap jumlah stomata, stomata menutup, dan kerapatan stomata (P1 vs P2, P3, 
P4, P5). 

Tabel 6. Pengaruh aplikasi pupuk anorganik-organikterhadap jumlah stomata, stomata menutup, 
stomata membuka,  dan kerapatan stomata bibit kopi Arabika

Aplikasi Pupuk
Jumlah 
Stomata

Stomata 
Menutup

Stomata 
Membuka

Kerapatan
Stomata (stomatamm-2)

Pr> F ** ** tn **
Anorganik vs Organik
(P1 vs P2, P3, P4, P5)

** * tn **

Kompos kulit kopi vs sapi
(P2, P3 vs P4, P5)

tn tn tn tn

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
pada Uji Jarak Berganda Duncan taraf 5%. **=berpengaruh nyata pada uji F taraf α1%, tn=tidak 
berpengaruh nyata pada uji F taraf α 5%.

Kandungan bahan organik di dalam media tanam dapat meningkatkan kelembapan dan daya 
menahan air. Tempat yang lembap dapat menguntungkan bagi tanaman karena mendapatkan air lebih 
mudah serta berkurangnya penguapan yang akan berdampak pada pembentukan sel yang lebih cepat 
termasuk pembentukan pada stomata. Suhu dan kelembapan sangat erat kaitanya, kenaikan suhu dapat 
menyebabkan udara membawa lebih banyak kelembapan sehingga terjadi peningkatan transpirasi serta 
memengaruhi pembukaan stomata. Stomata merupakan bagian pori tanaman yang digunakan untuk 
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pertukarangas antara udara didalam tanaman dengan udara yang terdapat pada lingkungan(Sirait 2008). 
Stomata memiliki peran yang penting bagi pertukaran gas CO2, O2 danH2O. Semakin banyak jumlah 
stomata yang terdapat padadaun memungkinkan terjadinya pertukaran gas lebih besar.
(3) Kandungan unsur hara, serapan hara dan laju tumbuh relatif . 

Aplikasi 25% dosis pupuk anorganik + 75% pupuk kompos kotoran sapi (P5) menghasilkan 
kandungan unsur hara N, P dan serapan hara N P K  paling tinggi dibandingkan perlakuan yang lain. 
Kandungan unsur N dan P pada aplikasi pupuk anorganik-organik kompos kotoran sapi meningkat 
sekitar 3.41% dan 21.05% dibandingkan pupuk anorganik. Pada aplikasi pupuk kompos kulit kopi 
kandungan N total meningkat sebesar 52%, sedangkan pada aplikasi pupuk kompos kotoran sapi 
peningkatan N total menjadi 92% dibandingkan aplikasi pupuk anorganik. Hasil analisis kandungan 
unsur hara daun kopi menurut Malavolta (1990) menunjukkan kandungan N pada daun kopi <2.2% 
tergolong mengalami defisiensi, kandungan P pada aplikasi pupuk anorganik tergolong cukup dan 
tergolong tinggi pada aplikasi pupuk anorganik-organik berkisar 0.21-0.23%. Kandungan K pada 
aplikasi pupuk anorganik dan aplikasi pupuk anorganik-organik P5 tergolong tinggi, tetapi pada aplikasi 
pupuk anorganik-organik (P2-P4) tergolong cukup berkisar 1.9-2.4%. Serapan hara N, P, dan  K pada 
aplikasi pupuk anorganik-organik kompos kotoran sapi meningkat sebesar 205.55%, 280% dan 200% 
dibandingkan aplikasi pupuk anorganik(Tabel 7).

Tabel 7. Pengaruh aplikasi pupuk anorganik-organik terhadap kandungan hara, serapan hara, dan laju 
tumbuh relatif bibit kopi Arabika

Aplikasi pupuk
Kandungan unsur hara (%) Laju Tumbuh relatif 

(g/g/bulan)N P K
Pr > F * ** ** tn
Anorganik vs Organik
(P1 vs P2, P3, P4, P5)

tn ** ** tn

Kompos kulit kopi vs sapi
(P2, P3 vs P4, P5)

tn ** tn tn

Serapan hara (mg/polybag)
Pr > F ** ** **
Anorganik vs Organik
(P1 vs P2, P3, P4, P5)

** ** **

Kompos kulit kopi vs sapi
(P2, P3 vs P4, P5)

** ** **

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
pada Uji Jarak Berganda Duncan taraf 5%. **=berpengaruh nyata pada uji F taraf α1%, tn=tidak 
berpengaruh nyata pada uji F taraf α 5%.

Hasil uji lanjut kontras orthogonal menunjukkan aplikasi pupuk anorganik berbeda sangat nyata 
dibandingkan aplikasi pupuk anorganik-organik (P1 vs P2, P3, P4, P5) terhadap kandungan unsur P, 
K dan serapan hara tetapi tidak berbeda terhadap kandungan N. Aplikasi pupuk anorganik-organik 
yang berasal dari kompos kotoran sapi berbeda dan menghasilkan kandungan P dan serapan hara yang 
lebih tinggi dibandingkan aplikasi pupuk organik kompos kulit kopi (P2, P3 vs P4, P5). Berdasarkan 
kandungan P daun dan serapan hara, aplikasi pupuk 25% dosis pupuk anorganik+ 75% pupuk kompos 
kotoran sapi (P5) dapat menggantikan penggunaan pupuk anorganik hingga 75% dari dosis anjuran. 

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:
1) Aplikasi pupuk anorganik-organik yang terbaik yaitu 25% dosis pupuk anorganik + 75% pupuk 

organik kompos kotoran sapi 
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2) Aplikasi pupuk organik dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik hingga 75%.
3) Jenis pupuk organik terbaik yaitu kompos kotoran sapi 
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ABSTRACT
The research aims to study the growth of cocoa seedlings somatic embryogenesis (SE) with the conditions 
rooting and the length of the plantlets different in several sizes polybag. The experiments were conducted 
in the Village of Lamomea, District Konda, Konawe South, Southeast Sulawesi, for two months, from 
October to November 2011. The experiment was performed with randomized complete block design, 
two-factor treatment, three replications. Two experiments were conducted, the first experiment, the 
condition of the roots of plantlets comprising: rootless (A1), tap rooted (A2), and fibrous roots (A3), and 
the size of the polybag consisting of: 15 cm x 20 cm (P1), 20 cm x 25 cm (P2), and a 25 cm x 30 cm 
(P3). The second experiment, the length of the plantlets consists of: <20 cm (S1), 20–25 cm (S2), and> 
25 cm (S3) with polybag same size as in the first experiment. The results of the first experiment showed 
that  stem diameter, number of leaves seeds, and the weight of biomass (fresh weight and dry weight of 
bud, fresh weight and root dry weight) seedlings originating from tap rooted plantlets and planted in 
polybags all sizes are better than the combination of other treatments , while the ratio of the dry weight 
of the bud /root seedlings are derived from fibrous rooted plantlets which planted in polybags all sizes are 
better than other treatment combinations. Results of the second experiment showed that the growth of 
seedlings (seedling height, stem diameter, leaf number, length and number of roots) as well as the weight 
of biomass (fresh weight and dry weight of bud, fresh weight and root dry weight), which originated 
from plantlets with a length > 25 cm and planted in polybags all sizes better than other treatment 
combinations. While the ratio of the dry weight of the bud /root seedlings produced by plantlets largest 
with a length of < 20 cm and 20–25 cm planted in polybags size 25 cm x 30 cm.
Keywords: seeds, biomass, cocoa, plantlets, somatic embryogenesis

ABSTRAK
Penelitian bertujuan mempelajari pertumbuhan bibit kakao somatic embryogenesis  (SE) dengan kondisi 
perakaran dan ukuran panjang planlet  yang berbeda pada beberapa ukuran polybag.  Percobaan dilakukan 
di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, selama dua 
bulan, mulai bulan Oktober sampai bulan November 2011. Percobaan dilakukan dengan rancangan acak 
kelompok, dua faktor perlakuan, tiga ulangan. Ada dua percobaan yang dilakukan, percobaan pertama, 
kondisi akar planlet terdiri atas: tanpa akar (A1), berakar  tunggang  (A2), dan  berakar serabut (A3), dan 
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ukuran polybag  terdiri atas : 15 cm x 20 cm (P1), 20 cm x 25 cm (P2), dan 25 cm x 30 cm (P3). Percobaan 
kedua, panjang planlet terdiri atas: < 20 cm (S1), 20–25 cm (S2), dan > 25 cm (S3) dengan ukuran polybag 
sama seperti pada percobaan pertama. Hasil percobaan pertama menunjukkan, diameter batang, jumlah 
daun bibit, dan bobot biomass (bobot basah dan bobot kering tunas, bobot basah dan bobot kering akar) 
bibit yang berasal dari planlet berakar tunggang dan ditanam pada polybag semua ukuran lebih baik 
dibandingkan dengan kombinasi perlakuan lainnya, sedangkan nisbah bobot kering tunas/akar bibit yang 
berasal dari planlet berakar serabut dan ditanam pada polybag semua ukuran lebih baik dibandingkan 
kombinasi perlakuan lainnya. Hasil percobaan kedua menunjukkan,  bahwa pertumbuhan bibit (tinggi 
bibit, diameter batang, jumlah daun, panjang dan jumlah akar) serta bobot biomass (bobot basah dan 
bobot kering tunas, bobot basah dan bobot kering akar), yang berasal dari  planlet dengan panjang >25 
cm dan ditanam pada polybag semua ukuran  lebih baik dibandingkan kombinasi perlakuan lainnya. 
Sementara nisbah bobot kering tunas/akar bibit yang terbesar dihasilkan oleh planlet dengan panjang 
<20 cm dan 20–25 cm yang ditanam pada polybag ukuran 25 cm x 30 cm.  
Kata kunci: bibit, biomass, kakao, planlet, somatic embriogenesis

PENDAHULUAN
Kakao merupakan komoditas perkebunan andalan Indonesia yang peranannya cukup penting 

bagi perekonomian nasional, terutama sebagai sumber lapangan kerja, sumber pendapatan petani dan 
devisa negara serta pelestari sumberdaya alam dan lingkungan. Selain itu, komoditas kakao juga berperan 
sebagai pendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri.

Komoditas kakao ditetapkan sebagai salah satu dari tiga komoditas yang masuk ke dalam program 
revitalisasi perkebunan (dua komoditas lainnya adalah kelapa sawit dan karet). Sebagai realisasi dari 
program revitalisasi perkebunan kakao tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian 
telah melaksanakannya dengan suatu gerakan yang dikenal dengan Gerakan Nasional Peningkatan 
Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) di seluruh daerah yang merupakan sentra-sentra produksi 
kakao. Gernas Kakao merupakan upaya mewujudkan perbaikan kesejahteraan petani, yang dikaitkan 
dengan pengembangan kakao melalui program peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi, serta 
peningkatan kualitas biji kakao. Selama kurun waktu 2009–2012. pemerintah telah merealisasikan 
Gernas Kakao seluas  450 000 ha, yang terbagi atas tiga program, yaitu program peremajaan seluas 70 000 
ha, rehabilitasi seluas 235.000 ha, dan intensifikasi seluas 145 000 ha (Direktorat Jenderal Perkebunan 
2011).

Peremajaan dan rehabilitasi tanaman kakao memerlukan ketersediaan bahan tanam yang unggul 
dalam jumlah dan waktu yang tepat. Untuk peremajaan perbanyakan tanaman kakao dapat dilakukan 
secara generatif dengan biji dan secara vegetatif konvensional dengan stek, okulasi, sambung pucuk, 
sedangkan untuk rehabilitasi dapat dilakukan dengan teknik sambung samping. Kendala yang dihadapi 
apabila dilakukan perbanyakan secara generatif adalah terbatasnya ketersediaan benih unggul dan 
tidak ada jaminan tanaman yang dihasilkan memiliki sifat  identik dengan induknya. Demikian pula, 
perbanyakan dengan cara vegetatif  konvensional menghadapi kendala terbatasnya ketersediaan sumber 
entres klon-klon baru (Sipayung et al. 2012). Program revitalisasi kakao sampai tahun 2010 memerlukan 
sekitar 50 juta bahan tanam (bibit) setahun untuk peremajaan, rehabilitasi dan perluasan areal, ditambah 
dengan keperluan di luar revitalisasi, maka total keperluan bibit kakao per tahun mencapai 75 juta bibit  
Sedangkan dengan teknik konvensional, penyediaan bibit hanya bisa sekitar 35–50 juta bibit per tahun 
(Fahmi 2011). 

Penurunan produktivitas pada perkebunan kakao rakyat diindikasikan terjadi karena mutu bibit 
yang digunakan rendah, banyak petani yang menggunakan bibit tidak bersertifikat dan teknik budidaya 
tidak sesuai standar (Fahmi 2011).  Kriteria tanaman kakao unggul, yaitu memiliki daya hasil tinggi (≥ 
2 ton/ha/tahun),  jumlah biji per tongkol rata-rata >30, berat per biji kering ≥1 g,rendemen (nisbah biji 
kering terhadap biji segar berlendir) >30 %, kadar lemak >50 %, kadar kulit ari <12 %, untuk kakao 
mulia mempunyai sifat biji segar berwarna putih >90%, tahan terhadap hama dan penyakit utama antara 
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lain penghisap tunas dan buah (Helopeltis spp.), penggerek buah kakao (PBK) dan penyakit busuk buah 
(Phytophtora palmivora) (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao 2008).

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao telah mengupayakan penyediaan bahan tanam unggul berkualitas 
yang dapat dilaksanakan secara masal, cepat, dan murah, yaitu dengan teknologi somatik embriogenesis 
(SE).  Somatik embriogenesis adalah proses regenerasi tanaman melalui pembentukan struktur seperti 
embrio yang diinduksi dari sel-sel somatik atau gamet (Dodeman et al. 1997).  Embrio somatik secara 
fisiologi dan morfologi memiliki tahapan perkembangan embrio yang sama dengan embrio zigotik 
(Deo et al. 2010). Somatik embriogenesis merupakan proses menumbuhkan sel somatik dalam kondisi 
terkontrol untuk selanjutnya berkembang menjadi sel embriogenik. Embrio somatik kemudian terbentuk 
setelah melalui perubahan morfologi dan biokimia. Perkembangan embrio somatik sangat mudah diamati 
dibanding hasil persilangan tanaman (embrio zigotik). Tanaman yang dihasilkan somatik  embriogenesis 
secara morfologis normal dan secara genetik sama dengan induknya (true to type). Teknik SE merupakan 
teknik yang banyak digunakan untuk memperbanyak tanaman kakao disebabkan kelebihan yang dimiliki, 
yaitu secara genetik bersifat klonal dan secara morfologi bersifat normal (Sipayung et al. 2012; Fahmi 
2011). Tanaman kakao asal SE memiliki tajuk sempurna lengkap dengan  jorquette,  memiliki sistem 
perakaran tunggang, pertumbuhan seragam, dan bersifat vigor, masa tanaman belum menghasilkan 
(TBM) 4 bulan lebih cepat, relatif tahan kekeringan dan berproduksi tinggi (Fahmi 2011). Adapun klon 
kakao yang digunakan dalam SE yaitu:  Sulawesi 1, Sulawesi 2, ICCRI 03, ICCRI 04, dan Scavina 6. 
Klon-klon tersebut selain karena produksinya cukup baik (> 2 ton per ha) juga tahan terhadap serangan 
Vascular Streak Dieback (VSD) (Sipayung et al. 2012).

Proses produksi bibit kakao SE melalui beberapa tahapan yaitu: (1) menumbuhkan bagian 
tanaman menjadi tanaman baru di laboratorium, (2) proses aklimatisasi, (3) planlet pasca aklimatisasi, (4) 
pembesaran planlet, (5) bibit siap salur (Sipayung et al.,  2012; Fahmi 2011).  Sertifikasi planlet dilakukan 
terhadap planlet pasca aklimatisasi dan sertifikasi bibit siap salur (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2009).  
Syarat mutu planlet kakao SE pasca aklimatisasi, yaitu: (1) planlet yang diproduksi tanpa media tumbuh, 
(2)  materi genetik klon yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, (3) umur 2 - 4 
bulan, (4) tinggi planlet minimum 5 cm, (5) Jumlah daun minimum 3 lembar, (6) warna daun hijau-
hijau muda, (7) tidak ada kotiledon dan bekas duduk kotiledon pada batang, (8) warna batang hijau-
hijau kecokelatan, (9) bebas hama dan penyakit.  Sementara syarat bibit kakao SE siap salur antara lain: 
(1) kemurnian 100%, (2) umur bibit 3–6 bulan, (3) tinggi bibit minimum 20 cm, (4) jumlah daun 
minimum 10 lembar, (5) warna daun hijau segar, (6) akar tunggang satu atau lebih, (7) diameter batang 
minimum 5 mm, (8) ukuran polybag minimum 12 cm x 20 cm (Sipayung et al. 2012). 

Planlet kakao SE pasca aklimatisasi yang dikirim ke penangkar bibit untuk dibesarkan hingga 
mencapai bibit siap salur pada kenyataannya sangat beragam. Hasil pengamatan dari beberapa kardus 
kemasan planlet kakao SE diperoleh data planlet  tanpa akar 1.0%, planlet berakar serabut 94.0%, 
planlet berakar tunggang 4.1%, Demikian pula mengenai tinggi planlet beragam, yaitu tinggi < 20 cm 
38.3%, 20 – 25 cm 58.3%, dan ≥ 25 cm 3.4 %. Planlet-planlet tersebut ditanam pada media tumbuh 
dalam polybag berukuran 15 cm x 20 cm.  

Atas dasar data dan fakta tersebut di atas penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 
kondisi planlet yang optimum (kondisi perakaran dan tinggi planlet) untuk dibesarkan pada media 
tumbuh dalam polybag dengan ukuran yang optimum pula.

BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan di pembibitan utama (main nursery) kakao SE di Desa Lamomea, Kecamatan 

Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Percobaan dilakukan selama dua bulan, mulai 
bulan Oktober sampai bulan November 2011.

Percobaan dilakukan dengan rancangan acak kelompok dengan pengaturan perlakuan secara 
faktorial. Ada dua percobaan yang dilakukan, masing-masing terdiri atas dua faktor.  Percobaan pertama, 
faktor perlakuan  kondisi akar planlet terdiri atas: tanpa akar (A1), berakar  tunggang  (A2), dan  berakar 
serabut (A3), dan  ukuran  polybag  terdiri atas : 15 cm x 20 cm (P1), 20 cm x 25 cm (P2), dan 25 cm 
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x 30 cm (P3). Percobaan kedua, faktor perlakuan panjang planlet terdiri atas:  < 20 cm (S1), 20–25 cm 
(S2), dan > 25 cm (S3) dan ukuran polybag terdiri atas : 15 cm x 20 cm (P1), 20 cm x 25 cm (P2), dan 
25 cm x 30 cm (P3). Masing-masing percobaan terdapat 9 kombinasi perlakuan dan setiap kombinasi 
perlakuan diulang 3 kali, sehingga masing-masing percobaan memiliki 27 satuan percobaan. Setiap 
satuan percobaan terdiri atas enam polybag bibit dengan tiga polybag bibit sebagai bibit sampel, baik 
pada percobaan pertama maupun pada percobaan kedua. 

Analisis statistik yang digunakan adalah sidik ragam dengan model rancangan acak kelompok.  
Apabila hasil sidik ragam menunjukkan pengaruh nyata pada uji F taraf α 5%, dilanjutkan dengan 
Duncan Multirange Test (DMRT). 

Planlet-planlet yang ada dalam kemasan (kardus) dikeluarkan, kemudian dipilah berdasarkan 
kondisi perakaran dan panjang planlet sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan. Satu kemasan 
tertulis berisi 1 000 – 3 000 planlet, yang terdiri atas klon ICCRI 03, ICCRI 04, Sul 1, Sul 2, dan Sca 
6.  Planlet-planlet yang telah dipilah-pilah tersebut ditanam pada media tumbuh dalam polybag dengan 
ukuran sesuai perlakuan. Media tumbuh berupa campuran tanah dan pupuk kandang 1:1. Polybag bibit 
kemudian ditempatkan pada bedengan berukuran 1.2 m, panjang 7.0 m. Polybag bibit dalam satuan 
percobaan diatur tanpa jarak, sedangkan jarak antar satuan percobaan 20 cm. Bedengan pembibitan 
ditutup dengan sungkup plastik putih dengan ukuran tebal kurang lebih 0.3 mm, tinggi sungkup 
bagian tengah kurang lebih 1.0 m.  Bibit ditutup sungkup plastik selama satu bulan, kemudian sungkup 
plastik dibuka setengahnya secara bertahap selama satu jam, dua jam dan tiga jam yang akhirnya setelah 
dianggap sudah beradaptasi dengan lingkungan luar, sungkup dibuka seluruhnya. Pemeliharaan bibit 
meliputi penyiraman, pengendalian gulma, hama dan penyakit, pemupukan, serta pembukaan sungkup 
secara bertahap. 

Pengamatan dilakukan pada masing-masing percobaan setelah sungkup dibuka (satu bulan setelah 
tanam).  Bibit sampel ditentukan secara acak, sebanyak tiga bibit.  Peubah-peubah yang diamati meliputi 
pertumbuhan bibit: tinggi bibit, jumlah tunas, diameter batang, dan jumlah daun. Pada akhir percobaan 
(satu bulan setelah sungkup dibuka) peubah-peubah yang diamati meliputi: jumlah akar primer, jumlah 
akar sekunder, panjang akar primer terpanjang, bobot basah dan bobot kering akar, bobot basah, dan 
bobot kering tunas, nisbah bobot kering tunas/akar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi perakaran planlet kakao hanya berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit dan jumlah daun 

pada umur satu bulan setelah tanam (BST), diameter batang pada umur satu dan dua BST, bobot 
basah dan kering akar, bobot basah dan kering tunas serta nisbah bobot kering tunas/akar.  Ukuran 
polybag hanya berpengaruh nyata terhadap diameter batang pada dua BST.  Kondisi perakaran planlet 
kakao dan ukuran polybag berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit pada satu BST, diameter batang dan 
jumlah daun masing-masing pada satu dan dua BST, bobot basah dan kering akar, bobot basah dan 
kering tunas serta nisbah bobot kering tunas/akar.  Pengaruh kondisi perakaran planlet terhadap tinggi 
bibit tercantum pada Tabel 1. Pengaruh kondisi perakaran planlet kakao dan ukuran polybag terhadap  
pertumbuhan bibit,  bobot biomass dan nisbah bobot kering tunas/akar tercantum pada Tabel 2. 

Tabel    1. Tinggi bibit kakao pada berbagai kondisi perakaran planlet pada umur 1 dan 2 BST

Perlakuan Planlet
Umur Bibit Setelah Tanam (BST)

1 2
 .............. (cm) ..............

Tanpa Akar 17.4b 18.8
Akar Tunggang 20.7a 21.7
Akar Serabut 19.3ab 20.4 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji DMRT pada taraf α  5%. A1 = Planlet tanpa akar, A2 = Planlet berakar tunggang,

 A3 =  Planlet berakar serabut 
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Tinggi bibit kakao yang berasal dari planlet berakar tunggang nyata lebih tinggi dibandingkan 
planlet tanpa akar, yaitu 20.7 cm, tetapi tidak berbeda dengan planlet yang berakar serabut (Tabel 
1).  Planlet yang berakar tunggang dan berakar serabut diduga memiliki perakaran yang dalam masa 
satu bulan setelah tanam dapat langsung melakukan perannya menyerap air dan unsur hara, sehingga 
bibit dapat melakukan proses fotosintesis secara maksimum untuk menunjang pertumbuhan bibit.  
Sementara itu, planlet tanpa akar, selama masa pertumbuhan satu bulan digunakan untuk membentuk 
dan menumbuhkan akar. Hal tersebut dapat dilihat pada bobot basah dan bobot kering akar antara 
planlet berakar tunggang menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan planlet tanpa akar dan 
planlet berakar serabut pada semua ukuran polybag (Tabel 2).

Diameter batang  bibit kakao yang berasal dari planlet berakar tunggang dan ditanam pada polybag 
semua ukuran nyata lebih besar dibandingkan dengan kombinasi perlakuan lainnya, dengan rata-rata 4.3 
mm.  Daun bibit kakao yang berasal dari planlet berakar tunggang dan ditanam pada polybag ukuran 25 
cm x 30 cm rata-rata berjumlah 8.7 helai, nyata lebih banyak dibandingkan dengan planlet tanpa akar 
yang ditanam pada polybag dengan ukuran yang sama, tetapi tidak berbeda dengan kombinasi perlakuan 
lainnya.  

 Planlet yang berakar tunggang menghasilkan pertumbuhan bibit yang lebih baik diduga karena 
memiliki akar yang lebih dalam dengan jumlah akar yang banyak sehingga dapat menyerap air dan unsur 
hara yang cukup dari media tumbuh dalam polybag semua ukuran. Serapan air dan unsur hara yang cukup 
menghasilkan produksi fotosintat yang maksimum (Parwata et al. 2014). Hal tersebut diperkuat dengan 
bobot basah dan kering akar dengan rata-rata masing-masing 0.8 dan 0.34 g, bobot basah dan kering 
tunas dengan rata-rata masing-masing 3.16 dan 1.14 g yang lebih tinggi serta  nisbah tunas akar dengan 
rata-rata 3.3 yang lebih rendah dibandingkan dengan kombinasi perlakuan lainnya. Bobot kering, baik 
tunas maupun akar, merupakan akumulasi fotosintat hasil proses fotosintesis, dan merupakan muara dari 
laju pertumbuhan seluruh organ tanaman (Parwata et al. 2014).   

Tabel 2. Pertumbuhan, bobot biomass, dan nisbah bobot kering tunas/akar bibit kakao pada berbagai 
kondisi perakaran planlet dan ukuran polybag pada 2 BST

Perlakuan
Diameter 
Batang 
(mm)

Jumlah 
Daun 
(helai)

Bobot 
Basah 
Akar 
(g)

Bobot 
Kering 
Akar 
(g)

Bobot 
Basah 
Tunas 

(g)

Bobot 
Kering 
Tunas 

(g)

Nisbah 
Bobot Kering 
Tunas/Akar

A1P1 2.9bc 5.8ab 0.3cd 0.13d 1.56c 0.58bc 4.5ab
A1P2 3.1b 6.0ab 0.3bcd 0.17cd 1.57c 0.43c 2.5c
A1P3 2.3c 5.0b 0.2d 0.10d 1.28c 0.49bc 4.9ab
A2P1 4.3a 7.0ab 0.7abc 0.31ab 3.12ab 1.10ab 3.5b
A2P2 4.5a 8.3ab 0.7ab 0.30abc 2.50abc 0.89abc 2.9bc
A2P3 4.2a 9.0a 1.0a 0.41a 3.87a 1.43a 3.5b
A3P1 2.9bc 8.3ab 0.4bcd 0.17cd 2.49abc 0.99abc 5.8a
A3P2 3.1b 6.3ab 0.3bcd 0.16d 2.19bc 0.76bc 4.8ab
A3P3 3.9ab 7.7ab 0.4bcd 0.19bcd 2.00bc 0.75bc 3.9ab

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji DMRT pada taraf α  5%. A1 = Planlet tanpa akar, A2 = Planlet berakar tunggang, A3 =  
Planlet berakar serabut; P1 = Polybag 15 cm x 20 cm, P2 = 20 cm x 25 cm, P3 = 25 cm x 30 cm

Panjang planlet kakao hanya berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit, diameter batang dan jumlah 
daun pada umur satu dan dua BST, panjang akar, bobot basah dan kering akar, bobot basah dan kering 
tunas. Ukuran polybag hanya berpengaruh nyata terhadap jumlah akar sekunder,  bobot basah dan kering 
akar, bobot kering tunas, dan nisbah bobot kering tunas/akar.  Panjang planlet kakao dan ukuran polybag 
berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit, diameter batang dan jumlah daun masing-masing pada satu dan 
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dua BST, panjang akar, jumlah akar primer dan akar sekunder, bobot basah dan kering akar, bobot basah 
dan kering tunas serta nisbah bobot kering tunas/akar. Pengaruh panjang planlet kakao dan ukuran 
polybag terhadap  pertumbuhan bibit tercantum pada Tabel 3.  

Tabel 3. Pertumbuhan bibit kakao pada berbagai kondisi perakaran planlet  dan ukuran polybag pada 
2 BST

Perlakuan
Tinggi Bibit 

(cm)
Diameter 

Batang (mm)
Jumlah Daun 

(helai)
Panjang 

Akar (cm)
Jumlah Akar

Primer Sekunder

S1P1 21.3c 4.5ab 7.7cd 12.3abcd 1.2abc 1.2b
S1P2 21.5c 4.2ab 7.7cd 14.8abc 1.7ab 5.5ab
S1P3 23.7c 3.9b 6.7d 8.2d 0.3c 3.3ab
S2P1 28.1b 4.4ab 9.0bcd 10.9bcd 0.7bc 4.5ab
S2P2 27.9b 4.3ab 8.7bcd 9.2cd 1.0abc 5.2ab
S2P3 28.0b 3.9b 8.3bcd 11.9abc 1.5ab 5.5ab
S3P1 36.1a 5.3a 9.7bc 16.2ab 1.8a 3.3ab 
S3P2 38.7a 5.2ab 12.3a 17.7a 1.7ab      6.5a       
S3P3 39.8a 4.9ab 10.3ab 12.5abcd 1.0abc 7.0a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji DMRT pada taraf α  5%. S1 = Planlet < 20 cm, S2 = Planlet 20-25 cm, S3 =  Planlet > 
25 cm; P1 = Polybag 15 cm x 20 cm, P2 = 20 cm x 25 cm, P3 = 25 cm x 30 cm

Planlet kakao berukuran >25 cm dan ditanam pada polybag semua ukuran menghasilkan bibit 
yang  nyata lebih tinggi dibandingkan kombinasi perlakuan lainnya dengan tinggi rata-rata 38.2 cm; 
jumlah daun nyata lebih banyak dibandingkan kombinasi perlakuan lainnya dengan rata-rata 11.3 helai; 
diameter batang nyata lebih besar dibandingkan planlet berukuran <20 cm dan berukuran 20–25 cm 
yang ditanam pada polybag ukuran 25 cm x 30 cm dengan rata-rata 5.1 mm, tetapi tidak berbeda dengan 
kombinasi perlakuan lainnya.  Planlet yang berukuran >25 cm yang ditanam pada polybag semua ukuran 
juga menghasilkan akar yang nyata lebih panjang dibandingkan planlet <20 cm ditanam di polybag 
ukuran 25 cm x 30 cm dan planlet berukuran 20–25 cm ditanam di polybag ukuran 20 cm x 25 cm, 
dengan rata-rata 15.5 cm, tetapi tidak berbeda dengan kombinasi perlakuan  lainnya; menghasilkan akar 
primer dengan jumlah yang nyata lebih banyak dibandingkan planlet < 20 cm ditanam di polybag ukuran 
25 cm x 30 cm dan planlet berukuran 20–25 cm ditanam di polybag ukuran 15 cm x 20 cm, dengan rata-
rata 1.5 helai, tetapi tidak berbeda dengan kombinasi perlakuan  lainnya; menghasilkan akar sekunder 
dengan jumlah yang nyata lebih banyak dibandingkan planlet <20 cm ditanam di polybag ukuran 15 cm 
x 20 cm, dengan rata-rata 5.6 helai,  tetapi tidak berbeda dengan kombinasi perlakuan  lainnya (Tabel 3).  
Pertumbuhan bibit kakao yang berasal dari planlet berukuran >25 cm dan ditanam pada polybag semua 
ukuran lebih baik dibandingkan dengan kombinasi perlakuan lainnya diduga karena proses aklimatisasi 
planlet dilakukan lebih lama sehingga mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan beradaptasi dengan 
lingkungan terbuka lebih lama pula. 

Pertumbuhan bibit yang lebih baik dari planlet berukuran >25 cm berkaitan erat dengan akumulasi 
fotosintat hasil proses fotosintesis, yang ditunjukkan oleh bobot kering tunas dan akar yang nyata lebih 
berat dibandingkan dengan konbinasi perlakuan lainnya, masing-masing dengan rata-rata 2.94 g dan 
0.59 g. Nisbah bobot kering tunas/akar yang terbesar dihasilkan dari planlet berukuran 20–25 cm yang 
ditanam pada polybag berukuran 25 cm x 30 cm, sebesar 5.2, nyata lebih besar dibandingkan bibit dari 
planlet <20 cm dan  planlet 20–25 cm yang ditanam pada polybag berukuran 20–25 cm, tetapi tidak 
berbeda dengan kombinasi perlakuan lainnya (Tabel 4).
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Tabel 4.  Bobot Biomass dan nisbah bobot kering tunas/akar bibit kakao pada berbagai ukuran panjang 
planlet  dan ukuran polybag pada 2 BST

Perlakuan
Bobot Basah 

Akar (g)
Bobot Kering 

Akar (g)
Bobot Basah 

Tunas (g)
Bobot Kering 

Tunas (g)
Nisbah Bobot Kering 

Tunas/Akar

S1P1 0.82c 0.37bc 3.99cd 1.51cd 4.1abc
S1P2 1.03bc 0.52abc 3.76cd 1.49cd 2.9c
S1P3 0.48c 0.22c 2.87d 1.04d 4.7ab
S2P1 1.03bc 0.46abc 4.76bcd 2.04bc 4.4ab
S2P2 0.8c 0.33bc 3.45cd 1.25cd 3.8bc
S2P3 0.72c 0.29c 3.91cd 1.51cd 5.2a
S3P1 1.43ab 0.63ab 7.03ab 2.75ab 4.4ab
S3P2 1.65a 0.71a 8.12a 3.12a 4.4ab
S3P3 1.03bc 0.44abc 5.67abc 2.12bc 4.8a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji DMRT pada taraf α  5%. S1 = Planlet < 20 cm, S2 = Planlet 20–25 cm, S3 =  Planlet > 
25 cm; P1 = Polybag 15 cm x 20 cm, P2 = 20 cm x 25 cm, P3 = 25 cm x 30 cm

Pada akhir percobaan pertama, bibit kakao yang berasal dari planlet berakar tunggang memiliki 
tinggi rata-rata 20.7 cm.  Planlet yang berakar tunggang yang  ditanam pada semua ukuran polybag yang 
dicoba menghasilkan diameter batang  rata-rata 4.3 mm,  jumlah daun rata-rata 8.7 helai, bobot basah 
akar rata-rata 0.8 g, bobot  kering akar rata-rata 0.34 g, bobot basah tunas rata-rata 3.16 g dan bobot 
kering tunas n rata-rata 1.14 g dengan nisbah bobot kering tunas/akar  rata-rata 3.3.  

Pada akhir percobaan kedua,  planlet kakao berukuran > 25 cm dan ditanam pada polybag semua 
ukuran menghasilkan bibit dengan tinggi  rata-rata 38.2 cm, jumlah daun rata-rata 11.3 helai,  diameter 
batang  rata-rata 5.1 mm, panjang  akar rata-rata 15.5 cm, jumlah  akar primer rata-rata 1.5 helai,  
jumlah akar sekunder rata-rata 5.6 helai, bobot kering tunas rata-rata 2.94 g dan bobot kering akar  rata-
rata 0.59 g, serta nisbah bobot kering tunas/akar rata-rata 4.5.  Berdasarkan kriteria standar mutu bibit 
kakao SE siap salur yang ditetapkan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan,Surabaya 
(BBP2TP Surabaya) (2008), yaitu antara lain umur bibit 3–6 bulan, tinggi bibit ≥25 cm, diameter 
batang  ≥ 5 mm,  jumlah daun ≥ 10 helai, warna daun hijau segar, maka bibit yang berasal dari planlet 
berakar tunggang dan planlet yang berukuran >25 cm yang ditanam pada semua ukuran polybag yang 
dicoba telah memenuhi kriteria standar mutu bibit SE siap salur tersebut.

KESIMPULAN
1.   Planlet berakar tunggang menghasilkan pertumbuhan tinggi bibit kakao sama baiknya dengan 

planlet berakar serabut. 
2.   Planlet berakar tunggang yang ditanam pada semua ukuran polybag yang dicoba menghasilkan 

pertumbuhan dan bobot biomass bibit kakao lebih baik dibanding kombinasi perlakuan lainnya. 
3. Planlet yang berukuran panjang > 25 cm ditanam pada semua ukuran polybag yang dicoba 

menghasilkan pertumbuhan  dan bobot biomass bibit kakao yang semakin baik, serta nisbah bobot 
kering tunas dan akar yang lebih seimbang 

4. Penanaman planlet berakar tunggang dan berukuran panjang > 25 cm sampai umur 2 bulan setelah 
tanam menghasilkan bibit kakao yang telah sesuai dengan kriteria penyaluran yang ditetapkan 
BBP2TP-Surabaya. 
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ABSTRACT
This study aims to determine the rutin production of buckwheat seed on different altitude and planting 
distance. This research carried out in the Kopo garden Bogor and IPB experimental garden Pasir Sarongge 
Cianjur, West Java, from May to July 2012. The method used was complete random design with factorial 
of two factors that is altitude and planting distance with three repetition. The first factor is the altitude 
consists of two levels, that is an altitude of 600 meters above sea level (m asl) and an altitude of 1150 m 
asl, and the second factor is planting distance consists of to levels: the planting distance of 2.5 cm x 20 
cm and 10 cm x 20 cm. Analysis of rutin levels using HPLC method. Variables measured were the grain 
weight, the rutin content, and rutin production of buckwheat seed. The results showed the differences 
in altitude and planting distance gave significant effect (P<0.05) to the grain weight. Altitude difference 
gave highly significant effect (P<0.01) to the rutin content, while interactions between planting distance 
and altitude influence is not significant (P>0.05) to the rutin content. Differences in altitude, planting 
distances and interactions between altitude and planting distances gave significant influence (P<0.01) in 
the rutin production of buckwheat seed.
Keywords: altitude, buckwheat, planting distance, production, rutin, 

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi rutin biji soba pada ketinggian tempat dan jarak 
tanam yang berbeda. Penelitian dilakukan di Kebun Kopo Kabupaten Bogor dan kebun percobaan 
IPB Pasir Sarongge Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dari bulan Mei sampai Juli 2012. Metode yang 
digunakan adalah Rancangan Acal Lengkap dengan pola faktorial dua faktor yaitu ketinggian tempat 
terdiri dari dua taraf, yaitu ketinggian 600 dan 1150 m dpl dan faktor kedua adalah jarak tanam terdiri 
dari dua taraf, yaitu jarak tanam 2.5 cm x 20 cm dan 10 cm x 20 cm. Analisis kadar rutin menggunakan 
metode HPLC. Peubah yang diamati yaitu, bobot biji (g m-2), kadar rutin (mg g-1), dan produksi rutin 
biji soba (mg m-2). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan ketinggian dan jarak tanam memberikan 
pengaruh yang nyata (P<0.05) terhadap bobot biji. Perbedaan ketinggian memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0.01) terhadap kadar rutin sedangkan jarak tanam dan interaksi ketinggian dan jarak 
tanam memberikan pengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap produksi rutin biji soba.
Kata kunci: jarak tanam, ketinggian tempat, produksi, rutin, soba
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PENDAHULUAN
Setiap tanaman memiliki respon yang berbeda terhadap suhu lingkungan, baik pada fase vegetatif 

maupun generatif. Soba adalah tanaman netral (Gardner et al. 2008) Suhu udara dan penyinaran 
merupakan faktor ekologi penting yang berhubungan dengan distribusi varietas, waktu tanam, dan lokasi 
penanamannya. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman soba sangat dipengaruhi oleh kondisi udara. 
Suhu udara berpengaruh langsung pada proses fotosintesis, respirasi, absorbsi air, aktivitas enzim (Chai 
et al. 1995). Pengaturan jarak tanam berdampak pada jumlah individu tanaman (populasi) per satuan 
luas lahan. Perbedaan jarak tanam akan mempengaruhi kompetisi penggunaan air dan zat hara antar 
tanaman, efisiensi penggunaan cahaya dan akhirnya akan mempengaruhi penampilan serta produksi 
tanaman (Harjadi 1996). Selanjutnya, menurut Koesmaryono (1996), peningkatan populasi tanaman 
akan meningkatkan indeks luas daun yang kemudian dapat menurunkan penetrasi cahaya ke dalam 
kanopi. Pada umumnya produksi per satuan luas lahan yang tinggi akan dicapai pada populasi yang 
tinggi, karena tercapainya penggunaan cahaya secara maksimum di awal pertumbuhan. Tanaman yang 
tumbuh bersama dalam suatu populasi akan saling mengadakan interaksi baik terhadap lingkungan 
biotik maupun abiotik. Hal ini berdampak pada individu tanaman dalam memperoleh sumber daya yang 
berada disekitarnya seperti air, unsur hara, dan cahaya untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 
Kompetisi akan terjadi apabila ketersediaan sumber daya tidak mencukupi kebutuhan masing-masing 
tanaman. Peningkatan kerapatan populasi tanam hingga titik optimum akan diikuti oleh peningkatan 
produksi sebab efisiensi penyerapan cahaya, air dan unsur hara meningkat. Namun kerapatan populasi 
tanaman yang terlalu tinggi menurunkan produksi tanaman akibat makin meningkatnya persaingan 
diantara tanaman dalam memperolah unsur hara, air, cahaya (Sitompul dan Guritno 1995). 

Cekaman lingkungan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan air, unsur hara, cahaya, suhu 
udara memacu tanaman untuk meningkatkan pertahanan kimianya dengan meningkatkan produksi 
senyawa metabolit sekunder. Kandungan flavonoid meningkat dengan meningkatnya cekaman cahaya 
(Dixon dan Paiva 1995). Cekaman suhu berpengaruh terhadap kadar antosianian anggur dan apel 
(Macheix et al. 1990). Dalam dunia perdagangan senyawa sekunder yang dikenal dengan produk alami 
ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat digunakan untuk keperluan obat-obatan dan bahan 
industri lainnya. Senyawa sekunder yang telah dikenal sebagai bahan obat adalah rutin yang merupakan 
senyawa flavonoid. Senyawa rutin ini ditemukan banyak pada tanaman soba dan tidak ditemukan dalam 
biji-bijian lain seperti gandum, beras dan jagung (Gupta et al. 2011). Tanaman soba ini banyak digunakan 
untuk berbagai macam pengobatan menurunkan kolesterol (Kayashita 1997), menghambat tumor (Chan 
2003), hipertensi (Ma et al. 2006) peradangan dan mencegah kanker (Ishii et al. 2008), dan diabetes 
(Kawa 2003). Kadar rutin berkorelasi positif dengan suhu, durasi kekeringan dan radiasi matahari et al  
(Kitabayashi et al. 1995). Biosintesis senyawa rutin melalui dua lintasan, yaitu asam sikimat dan asam 
malonat (Patra 2013). Biosintesis rutin dalam sel tumbuhan dimulai dengan prekursor fenilalanin yang 
melibatkan beberapa senyawa aktivator di antaranya satu molekul 4-coumaroyl-CoA dan 3 molekul 
malonyl-CoA dan melibatkan enzim chalcone synthase (CHS) untuk menghasilkan tetrahydroxychalcone 
(Naringenin chalcone). Chalcone Isomerase (CHI) kemudian mengkatalisis isomerase stereospesifik dari 
tetrahydroxychalcone menjadi naringenin. Naringenin dikonversi menjadi dihydrokempferol (DHK) 
oleh enzim flavones-3-hydroxylase. DHK dapat dihidrolisis oleh enzim flavonoid-3’-hydroxylase (F3’H) 
untuk menghasilkan dihydroquercetin (DHQ), kemudian oleh enzim flavonol synthase dan glukosyl 
transferase atau rhamnosyl transferase, diproduksi isomer-isomernya yaitu kaempferol-3-rutinoside, 
rutin, dan isoquercetrin (Verhoeyen et al. 2002) Waktu penanaman berpengaruh terhadap kadar rutin 
(Kalinova & Vrchotova 2011). Selanjutnya Kreft et al. (2002) menyatakan kadar rutin didalam biji 
tanpa kulit berkisar 0.1-0.2 mg g-1. 

Berdasarkan hal di atas maka penelitian untuk mendapatkan produksi rutin biji soba pada ketinggian 
tempat dan jarak tanam yang berbeda penting dilakukan sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai 
informasi dalam pengembangan soba sebagai sumber bahan pangan fungsional dan industri obat.
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BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini benih soba kultivar Harunoibuki. pupuk kandang 

ayam 10 ton ha-1, abu sekam 2 ton ha-1. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap  
dengan pola factorial dua faktor yaitu ketinggian tempat dan jarak tanam dengan tiga ulangan. Faktor 
pertama adalah  ketinggian tempat terdiri dari dua taraf, yaitu ketinggian 600 dan 1150 m dpl dan factor 
kedua adalah jarak tanam terdiri dari dua taraf yaitu jarak tanam 2.5 cm x 20 cm dan 10 cm x 20 cm. 
Variabel yang diamati adalah bobot biji, kadar rutin, dan produksi rutin biji soba. Kadar rutin biji soba 
diukur dengan menggunakan alat High Performance Liquid Chromatography  (HPLC) dengan detector 
Photodiode Array 2996, jenis kolom C18 berukuran 5µm x 4.6 mm 150 mm, laju alir  1 mL m-1, 
volume injeksi 10 µL pada suhu ruang. Fase gerak yang digunakan adalah H20 : 0.1 persen  asam format: 
asetonitril, panjang gelombang yang digunakan 254 nm. Standar rutin diperoleh dari Tokyo Chemistry 
Industry (TCI). Untuk menguji perbedaan antara  perlakuan digunakanan analisis ragam. Jika terdapat 
perbedaan dilanjutkan dengan uji BNJ.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbedaan ketinggian tempat dari muka laut memberikan perbedaan terhadap unsur  iklim 

khususnya suhu udara. Berdasarkan data dari Stasiun Citeko selama periode 2001 sampai dengan 2011, 
daerah penelitian di ketinggian 600 m dpl memiliki suhu rata-rata bulanan sebesar 24.9oC, dengan suhu 
maksimum 29.9oC dan suhu minimum 20.0oC. Berdasarkan data dari Stasiun Pacet selama periode 
2001 sampai dengan 2011, daerah penelitian di ketinggian 1150 m dpl memiliki suhu rata-rata bulanan 
sebesar 21.4oC, dengan suhu maksimum 25.8oC dan suhu minimum 16.9oC. 

 
Gambar 1. Pengaruh ketinggian dan jarak tanam terhadap produksi rutin biji soba (mg m-2)

Berdasarkan hasil anilisis sidik ragam terdapat pengaruh interaksi antara ketinggian tempat dan 
jarak tanam terhadap produksi rutin biji soba. Produksi rutin biji soba tertinggi pada ketinggian 600 m 
dpl dan jarak tanam rapat (299.1 mg m-2) yang berbeda nyata dengan ketinggian 600 m dpl dan jarak 
tanam renggang (136.8 mg m-2), ketinggian 1150 dan jarak tanam rapat (166. 2 mg m-2) serta 1150 m 
dpl jarak tanam renggang (95.4 mg m-2). Perlakuan ketinggian 600 m dpl dan jarak tanam renggang dan 
ketinggian 1150 m dpl dan jarak tanam rapat tidak berbeda nyata. Produksi rutin biji soba merupakan 
hasil perkalian antara biomassa biji dan kadar rutin. Hasil analisis menunjukkan adanya interaksi antara 
perlakuan ketinggian dan jarak tanam terhadap produksi rutin biji soba. Pada ketinggian 600 m dpl 
memberikan kadar rutin yang tinggi, hal ini disebabkan pada ketinggian tersebut suhu udara lebih tinggi 
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dibandingkan pada ketinggian 1150 m dpl menyebabkan aktifitas fisiologi dari tanaman soba terganggu 
khususnya aktivitas enzim. Suhu yang tinggi pada ketinggian 600 m dpl berdampak pada aktivitas enzim 
Chalcone sintase yang merupakan enzim yang berperan pada pembentukan senyawa rutin. Peningkatan 
suhu sampai pada batas tertentu berbanding lurus dengan aktivitas enzim (Dao et al. 2011; Rahman et 
al. 2012). Tanaman soba merupakan tanaman introduksi yang berasal dari daerah subtropis sehingga 
pada saat ditanam pada kondisi iklim yang berbeda  dengan kondisi iklim daerah asal diduga  mengalami 
stress. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan pada tanaman anggur (Petrussa et al. 2013). 
Perlakuan jarak tanam memberikan pengaruh terhadap penerimaan intensitas radiasi surya. Pada jarak 
tanam rapat tanaman (daun) lebih banyak mengintersepsi radiasi dikarenakan tanaman dengan populasi 
yang besar memiliki kanopi tanaman yang lebih rapat dan ditunjukkan oleh nilai indeks luas daun 
yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan pada populasi renggang. Indeks luas daun tanaman semakin 
meningkat dengan semakin bertambahnya umur tanaman sampai mencapai nilai maksimum, dapat 
mengurangi persentase transmisi radiasi dan menambah intersepsi radiasi. Peningkatan indeks luas daun 
tanaman sampai kondisi maksimum diduga dapat mempengaruhi kapasitas fotosintesis tanaman untuk 
memproduksi bobot kering. Hal tersebut dikarenakan kemampuan tajuk tanaman untuk mengintersepsi 
radiasi semakin meningkat. Adanya perbedaan jarak tanam berpengaruh terhadap besarnya kelembaban 
relative (RH) dan suhu udara di dalam tajuk tanaman. Jarak tanam yang rapat cenderung memiliki 
kelembaban relative lebih tinggi dan suhu udara yang lebih rendah dibandingkan pada jarak tanam 
renggang. Hal ini disebabkan karena pada jarak tanam rapat radiasi surya yang datang menuju ke 
dalam tajuk tanaman menjadi lebih sedikit akibat terhalang oleh kanopi tanaman yang relatif rapat. 
Selanjutnya, kelembaban akan mempengaruhi besarnya deficit tekanan uap. Besarnya defisit tekanan 
uap berpengaruh terhadap laju transpirasi tanaman. Laju penguapan air akan lebih lambat dalam udara 
yang telah mengandung uap air. Interaksi antara ketinggian tempat 600 m dpl dan jarak tanam rapat 
akan memberikan pengaruh terhadap produksi rutin. Sebaliknya, pada ketinggian 1150 m dpl dan jarak 
tanam renggang memberikan produksi rutin biji soba rendah, hal ini disebabkan pada ketinggian 1150 m 
dpl suhu udara hampir sama dengan daerah asal tanaman soba sehingga tanaman berada dalam keadaan 
optimal untuk pertumbuhannya. Jarak tanam yang renggang memberikan bobot biji per luasan lebih 
lebih sedikit dibandingkan pada jarak tanam rapat. Sehingga akan memberikan produksi rutin biji soba 
yang lebih rendak dibandingkan perlakuan lainnya.

KESIMPULAN
Produksi rutin biji soba dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan jarak tanam
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ABSTRACT
Plant spacing arrangement is important to get optimum condition for jack bean growth in order to 
minimize competition between plants in utilizing the growing environmental factors, so that increase 
quantity and quality of seed production can be reached. The objective of this researchwas to obtain the 
plant spacingthat can increase production and quality of jackbean seed.This research was conducted 
from May to October 2015at Sawah Baru of IPB Field Station.  Experiment used random block design 
with single factor and three replications.  The experiment consisted of 6 level combinations of plant 
spacing and pruning ie: A2= without pruning; (70 x 70) cm2; A3= without pruning; (100 x 100) cm2; 
A4= without pruning; double row (50 x 50_100) cm2; B1= pruning; (50 x 50) cm2; B2= pruning; (70 
x 70) cm2; B4= pruning; double row (50 x 50_100) cm2. The result showed that the best treatment was 
without pruning with plant spacing of double row (50 x 50 _100) cm.
Key words:double row, plant population, seed quality, competition between plants

ABSTRAK
Pengaturan jarak tanam penting untuk menentukan kondisi optimum bagi tanaman kacang koro pedang 
agar dapat meminimumkan persaingan antar tanaman dalam memanfaatkan faktor lingkungan tumbuh 
yang ada, sehingga produksi benih yang tinggi dapat dicapai baik kuantitas maupun kualitas. Tujuan 
penelitian ini adalahmendapatkan kombinasi pengaturan tanaman dengan jarak tanam yang optimum 
untuk meningkatkan produksi dan mutu benih kacang koro pedang. Penelitian ini dilaksanakan pada 
Mei hingga Oktober 2015 dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok faktor tunggal yang terdiri 
atas 6 taraf kombinasi jarak tanam dengan tanpa pemangkasan dan dengan pemangkasan meliputi A2= 
tanpa pemangkasan, jarak tanam (70 x 70) cm2; A3= tanpa pemangkasan, jarak tanam (100 x 100) cm2; 
A4= tanpapemangkasan, jarak tanam double row (50 x 50_100) cm2; B1= dengan pemangkasan, jarak 
tanam (50 x 50) cm2; B2= dengan pemangkasan, jarak tanam (70 x 70) cm2; B4= dengan pemangkasan, 
jarak tanam double row (50 x 50_100) cm2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pengaturan 
tanaman dengan jarak tanam yang optimum untuk meningkatkan produksi dan mutu benih kacang 
koro pedang yaitu tanpa pemangkasan dengan jarak tanam double row (50 x 50_100) cm.
Kata kunci:double row, jumlah populasi, mutu benih, persaingan antar tanaman

PENDAHULUAN
Konsumsi kedelai dalam negeri terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, 

namun produksi dalam negeri hingga saat ini belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri 
yang cukup tinggi, mencapai 2.02 juta ton per tahun, dengan produksi nasional tahun 2013 hanya 



61

Optimasi Produksi dan Mutu Benih Kacang Koro Pedang (Canavalia ensiformis L.)
melalui Pengaturan Jarak Tanam

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

742 000 ton (BPS 2013). Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan produksi nasional 
kedelai, baik  peningkatan produksi nasional dengan jalan ekstensifikasi berupa perluasan lahan, maupun 
intensifikasi sebagai usaha meningkatkan produktivitas lahan persatuan luas, namun sejauh ini masih 
belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga importasi kedelai perlu dilakukan. Ditjen 
PPHP (2014) melaporkan bahwa nilai impor kedelai paling besar terjadi pada periode tahun 2010-
2013, mencapai 4.63 miliar US$ dengan volume 7.84 juta ton. Kondisi ini menggambarkan ketidak 
mandirian pangan Indonesia. Subagio (2010) menerangkan bahwa mandiri dalam bidang pangan berarti 
kita mampu memproduksi sendiri produk-produk pertanian/pangan yang dibutuhkan. 

Salah satu kebijakan pangan untuk mewujudkan katahanan pangan yaitu melalui diversifikasi 
pangan dengan tujuan untuk memberikan alternatif bahan pangan sehingga mengurangi ketergantungan 
pada komoditas tertentu. Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis 
sumber daya lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /
OT.140/10/2009 tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber 
daya lokal. Pemanfaatan kacang-kacangan yang berpotensi sebagai komoditas substitusi bahan baku 
pangan olahan kedelai perlu dikembangkan agar dapat  mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap  
kedelai sekaligus menutupi impor kedelai nasional Indonesia. Substitusi ini sendiri bukan sepenuhnya 
ditujukan untuk menggantikan peran kedelai seutuhnya namun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
kedelai nasional yang masih belum terpenuhi oleh domestik.

Salah satu kacang-kacangan yang berpotensi sebagai komoditas pensubstitusi bahan baku pangan 
olahan kedelai adalah kacang koro pedang. Kacang koro pedang memiliki kandungan karbohidrat dan 
protein yang hampir menyerupai kedelai serta kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan 
kandungan lemak kedelai. Duke (1992) melaporkan masing-masing kandungan gizi yang terkandung 
pada 100 g-1  bahan kacang koro pedang dan kedelai yaitu 66.1% karbohidrat; 27.4% protein; dan 2.9% 
lemak untuk kacang koro pedang dan 39% protein; 35.5% karbohidrat dan 19.6% lemak untuk kedelai.  
Kacang koro pedang telah tersebar di seluruh daerah tropis dan telah beradaptasi di beberapa daerah 
termasuk Indonesia (Balitkabi 2016). Berbeda dengan kedelai yang merupakan tanaman subtropis, usaha 
budidayanya menghadapi kendala karena ditanam bukan pada daerah adaptasinya, sehingga berdampak 
pada rendahnya produktivitas (Subagio 2010). Berdasarkan potensi yang dimiliki kacang koro pedang 
ini maka pengembangan budidaya kacang koro pedang perlu mendapat perhatian untuk mewujudkan 
ketahanan pangan melalui substitusi kedelai impor dengan kacang koro pedang.

Kendala budidaya kacang koro pedang sejauh ini adalah masalah ketersediaan benih.Petani masih 
menggunakan benih sumber hasil produksi sendiri dengan mutu yang tidak jelas.Benih merupakan 
komponen utama dalam kegiatan budidaya tanaman. Benih bermutu akan menghasilkan pertanaman 
yang kuat, seragam dan sehat yang diupayakan sejak tanaman induk tumbuh di lapangan hingga 
penyimpanan benih. Ilyas (2013) menerangkan bahwa kondisi lingkungan tumbuh pohon induk dapat 
mempengaruhi mutu benih yang dihasilkan. Dari pohon yang tumbuh di lingkungan yang sesuai akan 
dihasilkan benih bermutu tinggi. Oleh karena itu, diperlukan informasi awal untuk mendapatkan 
teknologi produksi benih yang tepat dengan produksi dan mutu yang tinggi.

Pengaturan jarak tanam penting untuk menentukan kondisi optimum bagi tanaman agar dapat 
meminimumkan persaingan antar tanaman dalam memanfaatkan faktor lingkungan tumbuh yang ada, 
diantaranya dalam pemanfaatan air, cahaya dan nutrisi. Melalui jarak tanam yang lebih rapat diharapkan 
akan diperoleh jumlah populasi per hektare yang lebih banyak dibanding tanaman yang ditanam dengan 
jarak tanam yang lebih renggang, sehingga diharapkan produksi benih tinggi dapat dicapai baik kuantitas 
maupun kualitasnya. Oleh karena itu perlu penentuan jarak tanam yang dapat menekan persaingan 
antar tanaman. Lopes et al. (2013) menerangkan bahwa jarak tanam yang lebar akan meningkatkan hasil 
pertanaman, namun mengurangi hasil per hektar dikarenakan berkurangnya jumlah populasi, sementara 
itu jarak tanam yang rapat berpeluang memberikan produksi per hektare yang lebih tinggi. Penelitian 
ini bertujuan mendapatkan kombinasi pengaturan tanaman dengan jarak tanam yang optimum untuk 
meningkatkan produksi dan mutu benih kacang koro pedang.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada Mei-Oktober 2015 di Kebun Percobaan Sawah Baru Institut Pertanian 

Bogor, Darmaga, Bogor. Bahan tanam yang digunakan yaitu benih kacang Koro Pedang asal Ciherang 
Tengah, Dramaga, Bogor yang dipanen pada bulan November 2013. Bahan lain diantaranya pupuk 
kandang kambing, pupuk anorganik (Urea, SP-36, KCl) dan beberapa pestisida berbahan aktif 
Karbofuran, Propineb, Mankozeb, Fipronil serta label. Bahan untuk media pengujian mutu fisiologis 
benih adalah pasir. Alat yang digunakan di lapang yaitu gunting pangkas, timbangan,  serta alat sarana 
tani lainnya. Alat yang digunakan untuk pengujian mutu fisiologis benih adalah bak pengecambahan 
benih ukuran (30 x 25 x 15) cm3 dan handsprayer.

Penelitian disusun berdasarkan Rancangan Acak Kelompok faktor tunggal yang terdiri atas 6 taraf 
kombinasi jarak tanam dengan pengaturan tanaman tanpa pemangkasan dan dengan pemangkasan yang 
meliputi A2= tanpa pemangkasan, jarak tanam (70 x 70) cm2; A3= tanpa pemangkasan, jarak tanam 
(100 x 100) cm2; A4= tanpa pemangkasan, jarak tanam double row (50 x 50_100) cm2; B1= dengan 
pemangkasan, jarak tanam (50 x 50) cm2; B2= dengan pemangkasan, jarak tanam (70 x 70) cm2; B4= 
dengan pemangkasan, jarak tanam double row (50 x 50_100) cm2

.
Lahan diolah sempurna dengan penambahan pupuk kandang dengan dosis 10 ton ha-1. Petak 

percobaan dibuat dengan ukuran 5 m x 4 m = 20 m2sebanyak 18 petak percobaan, kemudian dibuat 
bedengan dengan jarak antar bedengan sesuai dengan jarak tanam yang ditetapkan, sehingga masing-
masing terdapat 8 bedengan pada petak percobaan B1; 6 bedengan pada petak percobaan A2 dan 
B2, 4 bedengan pada petak percobaan A3; 3 bedengan double row pada petak percobaan A4 dan B4. 
Penanaman benih kacang koro pedang dilakukan dengan cara ditugalpada kedalaman ±3 cm sesuai 
dengan jarak tanam yang telah ditentukan pada masing-masing perlakuan. Insektisida sistemik berbahan 
aktif karbofuran diberikan pada saat tanam dengan dosis 10 kg ha-1dengan cara ditebar disekitar benih 
yang telah ditanam.

Pemeliharaan yang dilakukan di antaranya pemasangan mulsa, penyiangan, pembumbunan, 
pemupukan, pemangkasan, pemasangan ajir, dan pengendalian hama serta penyakit. Pemangkasan 
hanya dilakuan pada perlakuan dengan pemangkasan dengan cara menggunting pada bagian pangkal 
seluruh cabang yang keluar dari batang utama dan batang setelah buku ke-8. Pemangkasan cabang 
dilakukan pada saat tanaman berumur ±5 minggu setelah tanam (MST), sedangkan pemangkasan batang 
disesuaikan dengan pertumbuhan tanaman di lapang. Skema tanaman dengan pemangkasan disajikan 
pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema bentuk tanaman kacang koro pedang dengan pemangkasan
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Panen dilakukan pada saat calon benih mencapai fase masak atau yang ditandai dengan polong 
telah berwarna cokelat atau kehitaman. Polong hasil panen masing-masing petak percobaan kemudian 
dijemur selama 2–3 hari (tegantung cuaca) menggunakan alas terpal. Perontokan dilakukan secara 
hati-hati untuk menghindari banyaknya benih yang retak. Pembersihan benih menggunakan tampi. 
Pengeringan benih dilakukan dengan sinar matahari menggunakan tampi dan besekan selama 2-3 jam 
(atau hingga mencapai kadar air ±12%).

Pengamatan dilakukan pada 10 tanaman contoh meliputi karakter generatif (umur berbunga, 
umur panen, periode panen), komponen hasil (jumlah polong panen per tanaman, panjang polong, 
jumlah benih per polong), Hasil (Produksi benih per tanaman dan per hektar), mutu fisik dan fisiologis 
benih (bobot 1000 butir, daya berkecambah (Febriyanti 2013), potensi tumbuh maksimum). Data 
yang diperoleh dianalisis ragam dengan uji F pada taraf kepercayaan 95%.Jika terdapat pengaruh nyata 
perlakuan maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan (DMRT) pada taraf kepercayaan 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Jarak Tanam terhadap Karakter Generatif Tanaman Kacang Koro 
Pedang

Karakter umur generatif tanaman dipengaruhi oleh jarak tanam.Perlakuan dengan pemangkasan 
pada jarak tanam double row (50 x 50_100) cm menunjukkan umur berbunga yang lebih cepat baik 
dibandingkan antara tanaman tanpa pemangkasan maupun antara tanaman dengan pemangkasan (Tabel 
1). Hal ini diduga karena tanaman dengan pemangkasan pada jarak tanam double row (50 x 50_100) 
cm tidak memiliki percabangan yang terlalu rimbun, sehingga aliran fotosintat lebih singkat untuk 
memulai fase generatif sekaligus dengan adanya jarak antar double row sebesar 100 cm memungkinkan 
perkembangan tandan bunga lebih leluasa.

Tabel 1. Pengaruh jarak tanam terhadap karaktergeneratif tanaman kacang koro pedang

Perlakuan Umur berbunga (HST) Umur panen (MST) Periode panen (minggu)
A2 57.0a 18.0a 5.0a
A3 56.0ab 17.7a 4.3b
A4 56.0ab 18.0a 4.7ab
B1 55.0b 16.0c 0.3d
B2 56.0ab 17.0b 1.0c
B4 53.0c 17.0b 0.3d

Keterangan: A2 = jarak tanam 70 x 70 cm : tanpa pemangkasan, A3= 100 x 100 cm: tanpa pemangkasan, A4= 
double row (50 x 50_100) cm : tanpa pemangkasan, B1= 50 x 50 cm : dengan pemangkasan, B2= 70 
x 70 cm : dengan pemangkasan dan B4= double row (50 x 50_100) cm: dengan pemangkasan. HST= 
hari setelah tanam dan MST= minggu setelah tanam. Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama 
pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf kepercayaan 95%.

Kekurangan air selama periode pembungaan diduga menstimulasi aktifnya promotor absisi, 
sehingga  mengakibatkan  banyak kuncup dan bunga yang gugur sebelum sempat membentuk polong. 
Hal ini sejalan dengan Oberholster et al, (1991) yang melaporkan bahwa kondisi kekurangan air dapat 
mempercepat terjadinya proses absisi. Widiatmoko et al. (2012 ) menambahkan bahwa kekurangan air pada 
fase generatif (saat berbunga, pembentukan polong dan pengisian polong) pada kedelai mengakibatkan 
inisiasi bunga dan jumlah bunga yang terbentuk sedikit serta terganggunya proses penyerbukan. 

Periode panen pada perlakuan dengan pemangkasan lebih singkat dibandingkan tanaman tanpa 
pemangkasan. Hal ini disebabkan karena polong yang berkembang hanya berasal dari inflorensen pada 
batang utama dengan waktu pembentukan dan perkembangan yang relatif bersamaan, berbeda dengan 
tanaman tanpa pemangkasan yang menghasilkan polong dari inflorensen pada cabang lateral yang 
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muncul  tidak bersamaan dengan polong dari inflorensen pada batang utama. Kondisi ini membuat 
panen pada tanaman tanpa pemangkasan menjadi tidak serempak. Hal ini sejalan dengan Egli (2005) 
yang menerangkan bahwa jika bunga berkembang dengan periode yang lebih lama, maka perkembangan 
masing-masing polong terjadi secara bertahap, sehingga panen polong berlangsung dengan waktu yang 
berbeda.

Pengaruh Jarak Tanam terhadap Karakter Komponen Hasil
Perlakuan jarak tanam memberikan pengaruh pada keseluruhan komponen hasil yang diamati.

Secara keseluruhan hasil pengujian pada peubah komponen hasil yang diamati memberikan respon yang 
lebih bagus pada tanaman tanpa pemangkasan dibandingkan dengan perlakuan dengan pemangkasan 
(Tabel 2).

Tabel 2. Pengaruh jarak tanam terhadap komponen hasil tanaman kacang koro pedang

Perlakuan
Jumlah polong panen per 

tanaman (polong)
Jumlah benihper polong 

(butir)
Panjangpolong (cm)

A2 10.1b 11.1a 29.2ab
A3 19.7a 11.9a 30.0a
A4 9.5b 11.2a 29.5ab
B1 3.6c 9.2b 28.1bc
B2 4.5c 10.5a 26.5d
B4 4.4c 10.9a 26.7cd

Keterangan: A2 = jarak tanam 70 x 70 cm : tanpa pemangkasan, A3= 100 x 100 cm: tanpa pemangkasan, A4= 
double row (50 x 50_100) cm : tanpa pemangkasan, B1= 50 x 50 cm : dengan pemangkasan, B2= 70 
x 70 cm : dengan pemangkasan dan B4= double row (50 x 50_100) cm: dengan pemangkasan. Angka-
angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
pada  uji DMRT taraf kepercayaan 95%.

Tanaman tanpa pemangkasan pada jarak tanam 100 x 100 cm memberikan respon terbaik 
terhadap keseluruhan karakter komponen hasil yang diamati. Kondisi di lapang menggambarkan 
bahwa tanaman kacang koro pedang pada perlakuan ini memiliki ruang tumbuh yang memungkinkan 
persaingan antar tanaman dalam memanfaatkan faktor lingkungan lebih rendah dibandingkan dengan 
jarak tanam yang lebih rapat, sehingga kemampuan individu tanaman dalam memanfaatkan faktor 
lingkungan lebih baik. Hasil serupa dilaporkan oleh Pawar et al. (2007) bahwa dengan jarak tanam yang 
lebih lebar dapat meningkatkan  komponen hasil french bean dibandingkan jarak tanam yang rapat. Ini 
mungkin dikarenakan lebih banyaknya ruang yang tersedia antara tanaman dan kurangnya kompetisi 
dalam pemanfaatan nutrisi, air dan cahaya. Lopes et al. (2013) yang bekerja dengan kacang kastor juga 
melaporkan bahwapenanaman dengan populasi tanaman yang kurang padat menghasilkan tanaman 
dengan jumlah inflorensen yang lebih banyak. Getachew et al. (2014) menambahkan bahwa penanaman 
kacang buncis dengan jarak tanam yang lebih lebar memungkinkan kurangnya persaingan lingkungan 
untuk nutrisi tanah, cahaya dan kelembaban dibanding jarak tanam yang rapat.

Perlakuan jarak tanam pada tanaman dengan pemangkasan tidak mempengaruhi jumlah 
polong panen per tanaman, namun mempengaruhi panjang polong dan jumlah benih per polong. 
Pengkombinasian pemangkasan dengan jarak tanam yang rapat yaitu dengan jarak tanam 50 x 50 cm  
menghasilkan jumlah polong yang sama dengan jarak tanam yang lebih renggang (70 x 70 cm dan 
double row (50 x 50_100) cm). Tanaman dengan pemangkasan jarak tanam 50 x 50 cm menghasilkan 
polong yang lebih panjang, namun dengan  jumlah benih per polong yang lebih sedikit. Hasil ini 
diduga karena tingginya persaingan antar tanaman dalam memanfaatkan faktor lingkungan seperti 
air yang mengakibatkan terganggunya proses pengisian biji. Rendahnya curah hujan selama di lapang 
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menyebabkan tanaman harus bersaingan lebih kuat.  Tingginya persaingan antar tanaman mempengaruhi 
reaksi penting tanaman, seperti fotosintesis karena untuk melangsungkan proses tersebut dibutuhkan 
air dengan jumlah yang cukup. Jika air yang tersedia terbatas maka proses fotosintesis juga terganggu. 
Keterbatasan asupan fotosintat menyebabkan terbatasnya proses akumulasi asimilat yang terjadi pada 
biji sehingga menghasilkan polong yang tidak terisi penuh.Widiatmoko et al. (2012) melaporkan bahwa 
keterbatasan air yang dibutuhkan sejak masa vegetatif tanaman kedelai menyebabkan terganggunya 
mekanisme tanaman sehingga asimilat yang disimpan pada organ penyimpanan antara lain biji jauh 
lebih sedikit dibandingkan tanaman yang tidak mengalami cekaman kekeringan. 

Pengaruh Jarak Tanam terhadap Produksi Benih Kacang Koro Pedang
Perlakuan jarak tanam memberikan pengaruh pada keseluruhan hasil yang diamati.Secara 

keseluruhan hasil pengujian pada keseluruhan peubah hasil yang diamati memberikan respon yang 
lebih bagus pada tanaman tanpa pemangkasan dibanding perlakuan dengan pemangkasan cabang.Hasil 
pengujian hasil tanaman kacang koro pedang disajikan pada Tabel 3. Perlakuan tanpa pemangkasan pada 
jarak tanam 100 x 100 cm memberikan respon produksi benih per tanaman paling tinggi dibandingkan 
2 jarak tanam lainnya, namun dengan populasi yang lebih rapat pada perlakuan tanpa pemangkasan 
jarak tanam double row (50 x 50_100) cm dapat menyaingi produksi benih per hektar dengan jarak 
tanam yang renggang.

Tabel 3. Pengaruh jarak tanam terhadap produksi benih tanaman kacang koro pedang 

Perlakuan Produksi benihper tanaman (g) Produksi benih per hektar (ton)
A2 99.7b 2.03b
A3 190.9a 1.91b
A4 112.6b 3.00a
B1 34.6c 1.38c
B2 49.3c 1.00c
B4 49.0c 1.31c

Keterangan: A2 = jarak tanam 70 x 70 cm : tanpa pemangkasan, A3= 100 x 100 cm: tanpa pemangkasan, A4= 
double row (50 x 50_100) cm : tanpa pemangkasan, B1= 50 x 50 cm : dengan pemangkasan, B2= 70 
x 70 cm : dengan pemangkasan dan B4= double row (50 x 50_100) cm: dengan pemangkasan. Angka-
angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
pada uji DMRT taraf kepercayaan 95%.

Produksi benih per tanaman tertinggi diperoleh oleh tanaman tanpa pemangkasan dengan jarak 
tanam 100 x 100 cm, namun produksi per hektar tertinggi diperoleh oleh tanaman tanpa pemangkasan 
dengan jarak tanam yang lebih rapat double row (50 x 50_100) cm. Tingginya hasil pertanaman pada 
jarak tanam yang lebih lebar disebabkan karena tingginya komponen hasil yang diperoleh per tanaman 
sebagai hasil dari kurangnya persaingan antar tanaman di dalam petakan percobaan, begitu juga 
sebaliknya penurunan produksi pada jarak tanam yang lebih rapat karena komponen hasil yang lebih 
rendah akibat tingginya persaingan antar tanaman, sedangkan tingginya hasil per hektar pada tanaman 
dengan jarak rapat karena jumlah populasi lebih banyak. Pawar et al. (2007) dan Abubaker (2008) 
melaporkan bahwa dengan jarak tanam yang lebih lebar dapat meningkatkan  komponen hasil french 
bean dibandingkan jarak tanam yang rapat karena perbedaan tingkat persaingan dalam memanfaatkan 
air dan mineral. Tingginya tingkat persaingan dalam memanfaatkan air dan mineral menyebabkan 
tanaman dengan dengan jarak tanam yang rapat menghasilkan produksi per tanaman lebih rendah, 
namun hasil per hektar tetap diperoleh oleh perlakuan dengan jarak tanam yang rapat (populasi padat) 
karena jumlah populasinya lebih banyak. Lopes et al. (2013) menambahkan lagi bahwa pengurangan 
hasil per tanaman kacang kastor pada jarak yang sempit berhubungan dengan kompetisi antar tanaman. 
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Hal ini terbukti dari jumlah inflorensen tanaman yang lebih sedikit dibandingkan jarak tanam yang 
lebih lebar. Sementara itu, penurunan poduksi per hektar pada tanaman yang lebih lebar dikarenakan 
oleh jumlah populasi tanaman yang lebih kecil. Dalam hal ini meskipun jumlah inflorensen per tanaman 
meningkat oleh adanya ruang antar tanaman namun karena adanya pengurangan jumlah tanaman per 
hektar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil.

Perlakuan dengan pemangkasan tidak dapat memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan tanaman tanpa pemangkasan, namun jika dibandingkan dengan sesama pemangkasan tidak 
terdapat perbedaan antara jarak tanam yang renggang dengan yang rapat, dengan artian jarak tanam 
tidak memengaruhi tanaman yang dipangkas. Hal ini diduga berkaitan dengan rendahnya persaingan 
antar tanaman dalam memanfaatkan cahaya matahari dikarenakan percabangan dan pucuk apikal telah 
ditiadakan. Tidak adanya perbedaan respon produksi benih tanaman terhadap jarak tanam yang berbeda 
memungkinkan pengombinasian  tanaman dengan pemangkasan pada jarak yang lebih rapat, sehingga 
penggunaan lahan  lebih optimal.

Pengaruh Jarak Tanam terhadap Karakter Mutu Fisik dan Fisiologis Benih
Perlakuan jarak tanam memberikan pengaruh pada keseluruhan peubah mutu benih yang diamati, 

baik mutu fisik maupun mutu fisiologis benih. Pengelompokan ukuran bobot 1000 butir dilakukan 
karena terdapat variasi ukuran benih pada masing-masing perlakuan.Oleh karena itu ukuran benih dibagi 
menjadi tiga ukuran yaitu benih ukuran kecil (< 1000 g per 1.000 benih), sedang (1000-1300 g per 1.000 
benih), dan besar (> 1300 g per 1.000 benih). Berdasarkan pengelompokan ukuran bobot 1000 butir 
benih ini, maka diketahui bahwa hampir keseluruhan perlakuan menghasilkan benih dengan ukuran 
yang sama yaitu tergolong pada benih dengan ukuran sedang, kecuali perlakuan dengan pemangkasan 
pada jarak tanam 50 x 50 cm memiliki benih berukuran kecil. Hasil pengujian mutu fisik dan fisiologis 
benih disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengaruh jarak tanam terhadap mutu fisik dan fisiologis tanaman kacang koro pedang

Perlakuan Bobot 1000 butir (g) DB (%) PTM (%)
A2 1221a 46.7c 90.7a
A3 1276a 90.7a 100.0a
A4 1279a 72.0b 92.0a
B1 990b 44.0c 73.3b
B2 1159a 64.0b 90.7a
B4 1212a 69.3b 97.3a

Keterangan: A2 = jarak tanam 70 x 70 cm : tanpa pemangkasan, A3= 100 x 100 cm: tanpa pemangkasan, A4= 
double row (50 x 50_100) cm : tanpa pemangkasan, B1= 50 x 50 cm : dengan pemangkasan, B2= 
70 x 70 cm : dengan pemangkasan dan B4= double row (50 x 50_100) cm: dengan pemangkasan. 
DB= daya berkecambah dan PTM= potensi tumbuh maksimum. Angka-angka yang diikuti oleh 
huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada  ujiDMRT taraf 
kepercayaan 95%.

Jarak tanam yang rapat (50 x 50 cm) pada  tanaman dengan pemangkasan menghasilkan benih 
dengan ukuran yang lebih kecil baik dibandingkan dengan tanaman tanpa pemangkasan maupun dengan 
pemangkasan Hal ini diduga karena tingginya persaingan antar tanaman dalam memanfaatkan faktor 
lingkungan selama pengisian benih di lapang, sehingga benih yang dihasilkan berukuran lebih kecil. 
Benih bernas akan memiliki bobot lebih tinggi daripada benih kurang bernas. Rendahnya bobot benih 
dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan tanaman induk yang kurang baik, dikarenakan kurangnya suplai 
nutrisi ke biji.

Interpretasi mutu fisiologis benih yang dihasilkan pada penelitian ini dapat dilakukan dari 2 sisi 



67

Optimasi Produksi dan Mutu Benih Kacang Koro Pedang (Canavalia ensiformis L.)
melalui Pengaturan Jarak Tanam

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

yaitu berdasarkan jarak tanam dan ukuran benih. Jika dilihat dari sisi jarak tanam maka diketahui bahwa 
jarak tanam yang lebih lebar (100 x 100 cm) menghasilkan daya berkecambah (DB) tertinggi dengan 
nilai 90.7%, angka ini sudah memenuhi standar daya berkecambah minimum untuk benih tanaman 
pangan yaitu 80% (Distan 2013). Selanjutnya dengan penggunaan jarak tanam yang lebih rapatdouble 
row(50 x 50_100) cm pada tanaman tanpa pemangkasan mampu menghasilkan nilai daya berkecambah 
sebesar 72.0%. Hasil ini memang belum memenuhi standar daya berkecambah minimum standar daya 
berkecambah minimum untuk benih tanaman pangan,  namun sudah memenuhi memenuhi standar 
daya berkecambah minimum untuk kacang koro pedang yaitu 70% (Ditjen Tanaman Pangan 2009). 
Hasil ini perlu dikaji lebih lanjut karena terdapat perbedaan pada hasil pengujian viabilitas potensial yang 
dihasilkan dengan membandingkan nilai DB dan potensi tumbuh maksimum (PTM). Jika dilihat dari 
ukuran benih yang dihasilkan dapat diketahui bahwa ukuran benih mempengaruhi viabilitas potensial 
benih pada tolok ukur DB. Benih dengan ukuran yang sama seperti pada A2, A3, A4, B2, dan B4 
menghasilkan daya berkecambah yang berbeda, namun  menghasilkan potensi tumbuh maksimum yang  
tidak berbeda. Rendahnya hasil pengujian DB dengan perolehan PTM yang tergolong tinggi dan tidak 
berbeda ini menguatkan dugaan bahwa benih kacang koro pedang membutuhkan jumlah hari yang lebih 
panjang untuk dapat berkecambah normal (perhitungan first count dan final count).Diduga rendahnya 
daya berkecambah karena waktu yang diberikan untuk pengujian belum cukup untuk memunculkan 
kecambah normal.

KESIMPULAN
Kombinasi pengaturan tanaman dengan jarak tanam yang optimum untuk meningkatkan produksi 

dan mutu benih kacang koro pedang yaitu tanpa pemangkasan dengan jarak tanam double row (50 x 
50_100) cm.
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ABSTRACT
Storage of potato seed tubers with diffuse light storage to increase production. The design used was 
varied from a split plot design, randomized complete block design with  factorial, and randomized block 
design non-factorial. Number of replications adjusted by the amount of treatment. Observations during 
the storage were the weight loses, decay, loss of storage, the bulbs sprout, shoot length, plant health, the 
results of wet bulb, time of harvest, the tuber yield crops, yield reduction, the number of tubers per plant, 
grade tubers, water content, thick shoots, color bud, bud diameter. From some of the results of research 
conducted in some places it can be concluded that the potato seed tubers in diffuse light storage was 
better than in the dark room because it can improve the quality of seeds (shorter, thicker and brightly 
colored) and production.
Keywords: Storage, potato seed tubers, diffuse light storage, production.

ABSTRAK
Penyimpanan umbi bibit kentang dengan gudang terang untuk meningkatkan produksi. Rancangan yang 
digunakan adalah bervariasi mulai rancangan petak terpisah, rancangan acak kelompok pola faktorial 
dan rancangan acak kelompok non-faktorial. Jumlah ulangan disesuaikan dengan jumlah perlakuan. 
Pengamatan selama penyimpanan dilakukan terhadap susut berat, kebusukan, kehilangan penyimpanan, 
umbi bertunas, panjang tunas, kesehatan tanaman, hasil umbi basah, umur panen, hasil umbi pertanaman, 
penurunan hasil, jumlah umbi per tanaman, kelas umbi, kadar air, tebal tunas, warna tunas, diameter 
tunas. Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di beberapa tempat dapat disimpulkan bahwa 
penyimpanan umbi bibit kentang di ruang terang lebih baik dibandingkan di ruang gelap karena dapat 
meningkatkan kualitas bibit (lebih pendek, tebal, dan berwarna cerah) dan produksi.
Kata kunci : Penyimpanan, umbi bibit kentang, gudang terang, produksi.

PENDAHULUAN
Kendala utama terhadap produksi kentang di beberapa daerah tropika adalah ketersediaan bibit 

sehat. Hal ini disebabkan cara penyimpanan bibit di gudang yang kurang baik sehingga mengakibatkan 
banyak bibit kentang rusak terserang hama dan penyakit selama proses pertunasan. Penyimpanan bibit 
kentang di gudang pada umumnya menggunakan karung net plastik atau rak kayu dalam kondisi gudang 
gelap seperti yang dilakukan petani di Filipina (Pots et al. 1983, Rhoades et al. 1983). Selama penyimpanan 
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bibit di gudang bibit kentang sering terserang berbagai hama dan penyakit seperti Phthrimaea operculella 
Zell, penyakit busuk kering (Fusarium spp.), busuk lunak (Erwinia carotovora), dan busuk mata (Ralstonia 
solanacearum), terutama di gudang-gudang kentang yang sangat sederhana karena kurang cahaya atau 
gelap dan lingkungan yang lembab.

Kondisi seperti itu sering ditemukan di sebagian besar petani kentang. Kadang-kadang bibit sering 
ditutupi karung goni dengan alasan untuk mempercepat pertumbuhan tunas. Sementara di negara maju 
penyimpanan bibit kentang telah menggunakan cahaya (diffuse light), di mana cahaya dan temperatur 
sangat memengaruhi proses pertunasan yaitu menghambat pertumbuhan tunas, menghasilkan tunas 
berwarna hijau, sehingga meningkatkan kualitas bibit melalui dormansi secara alami.

BAHAN DAN METODE
Bahan merupakan bibit kentang hasil panen di beberapa lokasi dan disimpan sesuai perlakuan 

dalam penyimpanan gelap dan terang. Rancangan yang digunakan adalah bervariasi mulai rancangan 
petak terpisah, rancangan acak kelompok pola faktorial dan rancangan acak kelompok non-faktorial. 
Jumlah ulangan disesuaikan dengan jumlah perlakuan. Pengamatan selama penyimpanan dilakukan 
terhadap susut berat, kebusukan, kehilangan penyimpanan, umbi bertunas, panjang tunas, kesehatan 
tanaman, hasil umbi basah, umur panen, hasil umbi pertanaman, penurunan hasil, jumlah umbi per 
tanaman, kelas umbi, kadar air, tebal tunas, warna tunas, diameter tunas.   

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian Sihombing dan Sinaga (1983), menyatakan bahwa penyimpanan bibit kentang di 

ruang terang dapat mengurangi susut berat bibit kentang di Cisurupan 4% lebih rendah dari pada cara 
konvensional (dark storage) dan 8% lebih rendah di Pangalengan, tetapi berbeda nyata dalam tunas total 
umbi di kedua tempat. Bibit kentang yang disimpan di gudang terang mempunyai tunas lebih pendek 
dan lebih kuat dibandingkan dengan di gudang gelap. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Pengaruh metode penyimpanan terhadap keadaan bibit umbi kentang di Pangalengan Musim 
Hujan, 1982/1983

Perlakuan Susut 
berat (%)

Busuk 
(%)

Kehilangan 
penyimpanan 

(%)

Umbi 
bertunas 

(%)

Panjang 
tunas (%)

Kesehatan 
tanaman 

(%)
Penyimpanan 4 
bulan
Di ruang gelap
Di ruang terang
Arah pintu : Timur
Barat
Utara

34,68 a

22,93 b
22,27 b
21,04 b

7,54 a

4,29 b
3,73 b
4,68 b

21,11 a

13,61 a
13,00 a
12,86 a

81,23 a

75,00 b
74,00 b
74,56 b

5,10 a

0,90 b
0,80 b
0,80 b

-

-
-
-

Penyimpanan 5 
bulan
Di ruang gelap
Di ruang terang :
Timur
Barat
Utara

36,20 a

24,85 b
24,72 b
23,19 b

13,77 a

9,45 b
9,91 b
9,18 b

24,99 a

17,15 a
17,32 a
16,19 a

83,38 ab

82,70 b
79,75 ab
85,40 a

9,20

2,10 b
2,20 b
2,22 b

83,30

81,50
82,10
83,60
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Tabel 2. Pengaruh metode penyimpanan terhadap keadaan bibit umbi kentang di Cisurupan Musim 
Hujan, 10982/1983

Perlakuan Susut 
berat (%)

Busuk 
(%)

Kehilangan 
penyimpanan 

(%)

Umbi 
bertunas 

(%)

Panjang 
tunas (%)

Kesehatan 
tanaman 

(%)
Penyimpanan 4 
bulan
A. Di ruang gelap
B. Di ruang terang
Arah pintu :
Timur
Barat
Utara

35,61 a

34,57 a
33,04 a
31,34 a

9,35 b

9,52 b
12,51 a
9,50 b

22,48 a

22,05 a
22,79 a
20,32 a

98,53 a

89,95 b
90,65 b
91,05 b

5,60 a

1,00 b
1,00 b
0,90 b

-

-
-
-

Penyimpanan 5 
bulan
A. Di ruang gelap
B. Di ruang terang
Arah pintu :
Utara
Barat
Utara

39,20 a

37,45 a
35,25 a
32,38 a

16,24 a

10,11 c
12,56 b
9,99 c

27,72 a

23,78 a
23,90 a
21,19 a

99,58 a

93,23 b
93,75 b
94,33 b

8,30 a

1,90 b
2,00 b
2,10 b

81,40 a

79,80 a
80,60 a
80,20 a

Kehilangan penyimpanan, panjang tunas dan keadaan bibit secara visual pada hasil percobaan 
ini sejalan dengan  hasil yang dilaporkan CIP (Anonymous 1981). Penyimpanan di ruang terang yang 
menghasilkan tunas lebih pendek dan gemuk sejalan dengan hasil percobaan lama penyinaran matahari 
yang dilaporkan CIP (Anonymous 1982) yang menyatakan bahwa tunas lebih pendek jika sinar matahari 
lebih lama. Sinar matahari diduga berpengaruh terhadap hormon pertunasan dan resistensi terhadap 
penyakit bibit kentang. Arah pintu gudang di ruang terang belum memberikan perbedaan yang nyata 
tetapi hasil dari pintu gudang menghadap ke utara sedikit lebih baik. Hal ini mungkin disebabkan sinar 
matahari pagi dan sore tidak terhalang masuk ke umbi bibit kentang. 

Hasil penelitian Sihombing (1986) menyatakan bahwa ruang dan tempat penyimpanan yang tidak 
sesuai dengan volume bibit sangat mempengaruhi pertumbuhan tunas serta merangsang perkembangan 
hama dan penyakit. Selanjutnya dinyatakan bahwa penyimpanan umbi bibit kentang dalam ruang 
terang dapat menghasilkan bibit dengan tunas yang gemuk, kuat, pendek dan tekstur umbinya keras 
dibandingkan dengan hasil penyimpanan di ruang gelap yang memiliki tunas kurus lemah panjang 
dan teksturnya agak lunak serta tingkat kebusukannya lebih tinggi. Penanaman dengan menggunakan 
umbi bibit kentang yang berasal dari penyimpanan di ruang terang juga akan memperoleh kenaikan 
hasil umbi sebesar 17–26% per satuan luas dari pada bibit dan penyimpanan di ruang gelap. Terdapat 
kecenderungan bahwa persentase hasil berukuran besar di atas 120 g/knol (grade A dan B) dari tanaman 
yang menggunakan bibit hasil penyimpanan di ruang terang lebih tinggi dibandingkan bibit dari hasil 
penyimpanan di ruang gelap.
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Tabel   3. Pengaruh penyimpanan umbi bibit terhadap  hasil umbi basah kentang dari penanaman pada 
musim hujan (MH) dan kemarau (MK) di Ciwidey 1080 m dpl, suhu udara 17–26°C dan 
rH 68–99%.

Hasil (kg/250 m2

Ulangan Musim Kemarau Musim Hujan
Macam Penyimpanan

Terang
Kg/250 m2

Gelap
Kg/250 m2

Terang
Kg/250 m2

Gelap
Kg/250 m2

1 665 534 686 542
2 714 565 698 528
3 682 573 741 608
4 634 537 711 569
5 587 538 695 523
6 572 501 634 513
7 681 589 735 538
8 622 546 713 577
9 589 527 705 612
10 554 489 675 597
11 626 501 735 546
12 584 523 753 578

Total 7510 6423 8481 6731
Rata-rata 625,83 a 535,25 b 706,75 a 560,92 b

Sy 78,456 90,120
KK/CV 13,5% 14,2%

Pada Tabel 3 disajikan bahwa hasil umbi basah (kg/areal 250 m2) dari pertanaman menggunakan 
bibit dengan penyimpanan di ruang terang lebih tinggi dibandingkan hasil umbi dari pertanaman 
menggunakan bibit dari penyimpanan di ruang gelap. Penanaman pada musim kemarau dengan 
menggunakan bibit hasil penyimpanan di ruang terang menghasilkan rata-rata berat umbi basah 625,83 
kg yang berbeda nyata dibandingkan hasil umbi menggunakan bibit hasil penyimpanan di ruang gelap 
rata-rata 535,25 kg untuk luas areal 250 m2. Pada penanaman musim hujan tanaman yang menggunakan 
bibit dari penyimpanan di ruang terang menghasilkan rata-rata berat basah umbi 706,75 kg lebih tinggi 
dibandingkan hasil umbi dari penanaman menggunakan bibit dari penyimpanan di ruang gelap rata-rata 
560,92 kg untukluas areal sama 250 m2. Hal ini disebabkan adanya perbedaan mutu bibit seperti yang telah 
dilaporkan Sihombing dan Sinaga (1983) bahwa penyimpanan di ruang terang dapat menghasilkan bibit 
lebih kuat, tunas gemuk dan pendek dibandingkan hasil penyimpanan di ruang gelap yang menghasilkan 
bibit lemah, tunas kurus dan pendek, dan kuat (vigor) akan lebih tahan terhadap stress dan daya adaptasi 
lebih tinggi setelah transplanting. Pertumbuhan tanaman lebih cepat menyebabkan pembentukan dan 
perkembangan stolon lebih cepat dan akibatnya pembentukan umbi lebih banyak dan lebih berat (full 
size). Penyimpanan di ruang gelap yang menghasilkan bibit yang bertunas kurus, panjang, dan lemah 
diperkirakan akan banyak mengalami stress dan adaptasinya lambat menyebabkan laju pertumbuhan 
tanaman setelah transplanting akan lambat dan akibatnya pembentukan dan perkembangan stolon akan 
lebih lambat dan hasil umbi akan lebih rendah.

Potts et al. (1983) dan Potts (1983b) menyatakan bahwa penyimpanan bibit kentang di gudang 
terang (diffuse light storage = DLS) menghasilkan tunas yang lebih baik yaitu pendek dan kekar bila 
dibandingkan dengan tunas bibit kentang di ruang gelap (dark storage) yang tunasnya lebih panjang, 
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ramping dan kurang kekar, serta berwarna pucat). Penggunaan gudang terang (DLS = Diffuse Light 
Storage) sangat dianjurkan untuk menyimpan bibit kentang. Keuntungan DLS dapat meningkatkan 
jumlah tunas dan resistensi terhadap beberapa hama dan penyakit (Booth dan Show, 1981). Prinsip 
DLS adalah adanya cahaya yang tersebar di dalam gudang umbi bibit kentang yang disimpan di atas rak 
dengan ketebalan tumpukan 2–3 umbi (cahaya yang tersebar kena umbi).

Jarak antara rak yang satu dengan lainnya ditentukan oleh besarnya bangunan. Dalam gudang 
penyimpanan yang lebih kecil (lebar 1,5 m), dianjurkan jarak antar rak 25 cm. Untuk ukuran tersebut, 
umbi bibit dapat disimpan sebanyak 75–100 kg per m2/rak. Atap harus dapat menyediakan bayangan 
untuk mencegah agar cahaya matahari yang masuk tidak jatuh secara langsung pada umbi yang disimpan. 
Atap jerami cukup ideal. Untuk ini dinding dapat terbuat dari kawat, nilon atau kain kasa. Potato Tuber 
Moth (PTM) adalah suatu masalah dalam penyimpanan. Oleh karena itu dianjurkan dinding yang 
terbuat dari nilon, plastik atau kawat yang dapat mencegah masuknya serangga tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Sinaga (1983) di Cisurupan Garut dan 
Pangalengan (Jawa Barat) menunjukkan bahwa penyimpanan umbi bibit di ruang terang dapat 
menghasilkan bibit yang kuat dengan tunas pendek (rata-rata 2,08 cm), dan mengurangi kehilangan 
penyimpanan sebesar 4 - 8% dari berat awal dibandingkan hasil penyimpanan di ruang gelap selama 5 
bulan. Di Cisurupan, Garut, persentase umbi bertunas yang disimpan di ruang gelap 5,7% lebih tinggi 
dari yang disimpan di ruang terang, sedangkan di Pangalengan selama 5 bulan tidak berbeda nyata. 
Berbagai letak gudang penyimpanan tidak memberikan pengaruh  yang nyata terhadap jumlah tanaman 
sehat pada umur 45 hari.

Pengaruh metode penyimpanan dan penundaan tanam umbi bibit terhadap hasil dan mutu umbi 
kentang yang dilakukan Nainggolan (1993) di Sub-Balai Penelitian Hortikultura Berastagi (Sumatera 
Utara), menunjukkan bahwa penyimpanan umbi bibit dalam ruang terang dapat meningkatkan hasil 
umbi sebesar 15,02% dan mutu umbi lebih baik bila dibandingkan hasil penyimpanan dalam ruang 
gelap. Penundaan tanam bibit setiap minggu dapat menurunkan hasil umbi sebesar 27,50 g/tanaman 
dan mutu umbi.

Tabel 4. Rata-rata panen, hasil umbi, penurunan hasil umbi, jumlah umbi, kelas umbi dan kadar air 
umbi kentang, Berastagi 1990

Perlakuan Umur 
panen

Hasil 
umbi per 
tanaman

Penurunan 
hasil

Jumlah 
umbi per 
tanaman

Kelas ukuran umbi 
(%) Kadar air 

umbi (%)
≥100 g ≤ 100g

Metode 
penyimpanan 
bibit :
Gudang gelap
Gudang terang

90,87 b
94,00 a

410,67 b
472,33 a

-
-

6,70 a
6,65 a

59,70 b
61,74 a

40,30 a
38,26 b

81,14 a
80,50 b

Penundaan 
tanam umbi 
bibit
0 minggu
2 minggu
4 minggu
6 minggu
8 minggu

101,83 a
98,00 b
94,50 c
88,34 d
79,83 e

530,83 a
520,83 a
449,17 b
380,83 c
325,83 d

-
10,00
81,66
150,00
205,00

5,59 d
6,08 c
6,32 b
7,52 a
7,53 a

63,79 a
62,60 b
61,38 c
59,01 d
56,74 e

36,21 c
37,40 d
38,62 c
40,91 b
43,26 a

81,24 e
81,37 a
81,27 a
80,14 b
80,10 b
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Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa umbi bibit yang disimpan dalam ruangan terang menghasilkan 
produksi nyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyimpanan dalam ruangan gelap, tetapi tidak 
berbeda nyata terhadap jumlah umbi per rumpun. Kenaikan hasil umbi dengan penyimpanan dalam 
ruangan terang adalah sebesar 15,02%. Peningkatan hasil umbi ini sebagai akibat makin lamanya waktu 
pengisian umbi tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan hasil umbi tanaman kentang 
ditentukan oleh saat inisiasi, laju pengisian dan lamanya pengisian umbi (Adisarwanto 1983).

Penundaan tanam bibit memengaruhi hasil umbi. Penundaan tanam 2 sampai 8 minggu 
dapat menurunkan hasil umbi sebesar 1,88 sampai 38,62%. Setiap satu minggu pengunduran tanam 
menurunkan hasil umbi sebesar 27,50 g per rumpun tanaman. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
Iritani dan Weller (1987) yang menyatakan umur fisiologis tua memengaruhi pertumbuhan, produksi 
dan mutu umbi yang dihasilkan.

Untuk ukuran umbi, penyimpanan umbi bibit mempengaruhi secara nyata besar kecilnya umbi 
yang dihasilkan. Tabel 4 memperlihatkan bahwa persentase kelas umbi ukuran besar (≥ 100 g) dengan 
penyimpanan dalam ruang terang adalah 61,74%, sedangkan dalam ruang gelap yaitu 59,70%. Penundaan 
tanam bibit juga mempengaruhi persentase ukuran umbi besar (≥ 100 g). Dengan pengunduran tanam 
bibit 2 sampai 8 minggu dapat menurunkan sebesar 1,19 sampai 7,05%. Penurunan ini terjadi karena 
makin lama penundaan tanam makin banyak jumlah umbi akibat makin banyak jumlah batang 
tanaman.

Penyimpanan umbi bibit kentang di dataran medium Magelang (Jawa Tengah) dengan tipe gudang 
terang telah dilakukan oleh Asgar dan Asandhi (1994), hasilnya menunjukkan bahwa penyimpanan bibit 
kentang di gudang terang lebih baik dari pada di gudang gelap. Penyimpanan umbi bibit kentang di 
ruang terang dapat meningkatkan jumlah umbi yang bertunas dengan kualitas tunas yang lebih baik 
karena lebih pendek, tebal, dan berwarna cerah.

Tabel   5. Persentase umbi bertunas selama empat bulan penyimpanan dalam gudang gelap dan terang

Nomor Perlakuan Umbi bertunas (%)
1 Tipe gudang:

a. Gudang terang
b. Gudang gelap

64,53 a
55,90 b

2 Varietas:
a. Granola
b. Red Pontiac
c. Cosima
d. Monza
e. Cipanas
f. Berolina

29,12 c
61,38 b
59,95 b
63,38 b
73,38 a
74,08 a

Pada Tabel 5 terlihat bahwa jumlah umbi yang bertunas dari umbi bibit yang disimpan dalam 
gudang gelap secara nyata lebih kecil (55,90%) daripada umbi bibit yang disimpan di ruang terang 
(64,53%). Hal ini disebabkan karena suhu di dalam gudang terang lebih tinggi (23,52–25,02°C dengan 
rH 80,67–90,73%) dari pada gudang gelap (22,98–23,53°C dengan rH 78,93–85,93%), sehingga umbi 
bibit kentang yang disimpan di gudang terang lebih cepat bertunas. Namun demikian panjang tunas 
bibit kentang di gudang terang lebih pendek dari pada umbi bibit di gudang gelap, tunas lebih tebal, dan 
warna tunas merah-ungu-hijau (Tabel 6).
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Tabel   6. Pengaruh kombinasi tipe gudang dan varietas terhadap panjang, tebal dan warna tunas umbi 
bibit kentang

No. Perlakuan Panjang tunas (cm) Tebal tunas (cm) Warna tunas
1 Gudang terang, Granola 0,98 h 0,61 c 1,50 ef
2 Gudang terang, Red Pontiac 1,83 de 0,94 a 1,00 f
3 Gudang terang, Cosima 1,28 fgh 0,66 bc 2,67 cd
4 Gudang terang Monza 1,93 d 0,82 ab 2,00 de
5 Gudang terang Cipanas 1,13 fgh 0,62 c 3,50 bc
6 Gudang terang, Berolina 1,03 gh 0,59 c 4,00 ab
7 Gudang gelap, Granola 1,43 efgh 0,57 c 4,00 ab
8 Gudang gelap, Red Pontiac 3,85 a 0,57 c 4,33 ab
9 Gudang gelap, Cosima 1,85 de 0,58 c 4,00 ab
10 Gudang gelap Monza 2,37 c 0,47 cd 4,83 a
11 Gudang gelap Cipanas 2,83 b 0,33 d 5,00 a
12 Gudang gelap, Berolina 1,48 ef 0,50 cd 4,30 ab

Keterangan : Skor untuk warna 1 = merah, 2 = ungu, 3 = hijau, 4 = kuning, 5 = kuning pucat.

Pengendalian hama penggerek umbi (P. Operculella) di gudang telah berhasil menggunakan 
insektisida mikroba granulosis virus yang diaplikasikan pada umbi kentang sebelum disimpan di 
gudang dan insektisida tersebut mampu menekan hama penggerek umbi antara 45–100% di samping 
menggunakan sex peromon (Setiawati dan Tobing 1996) sedangkan untuk mengendalikan sampai saat 
ini hanya dengan cara sortasi, interval waktu 1 bulan selama 4 bulan sampai 1 bulan sebelum ditanam.

 Hasil penelitian yang dilakukan Gunawan (2006), menyatakan bahwa penyimpanan umbi bibit 
kentang di gudang terang (diffuse light storage) menghasilkan tunas yang pendek dan kekar (1,103 dan 
99,653 mm pada 1 dan 4 bulan penyimpanan), dibandingkan dengan tunas di gudang gelap yang kurang 
kekar (2,675 dan 11,969 mm pada 1 dan 4 bulan penyimpanan), selama 1 dan 4 bulan di gudang. Umbi 
kentang yang disimpan pada rak kayu di gudang terang menghasilkan tunas yang lebih pendek yaitu 
1,548 mm dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Dalam ruang terang, warna tunas bibit hijau ungu 
yang menarik, sedangkan di gudang gelap tunas berwarna pucat.

 Hasil analisis statistik pengaruh penyimpanan bibit 1 bulan di gudang gelap tidak menunjukkan 
perbedaan nyata panjang tunasdengan di gudang terang yaitu masing-masing 2,675 mm dan 1,103 
mm, dengan diameter tunas umbi kentang yang disimpan di gudang terang (1,038 mm) menunjukkan 
perbedaan nyata dengan di gudang gelap yaitu 0,614 mm. Namun demikian, bila dilihat secara visual 
panjang tunas yang disimpan di gudang terang lebih pendek dan kekar yaitu 1,103 mm. Hal ini 
disebabkan dengan adanya cahaya, proses fisiologi umbi di gudang terang mampu melancarkan aktivitas 
hormon umbi kentang untuk pertumbuhan tunas (Sihombing dan Sinaga 1983; CIP 1981; Potts 1983, 
1983b).
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Tabel   7. Pengaruh cahaya dan tempat penyimpanan bibit kentang terhadap panjang dan diameter 
tunas bibit 1 bulan di gudang

Perlakuan Panjang tunas umbi (mm) Diameter tunas (mm)
Jenis gudang :
- Gudang gelap 
- Gudang terang 

2,675 a
1,103 a

0,614 b
1,038 a

Tempat penyimpanan (B) :
- Tolok bambu
- Rak kayu
- Dihampar alas kayu
- Tolok bambu tutup goni
- Rak kayu tutup goni
- Dihampat tutup goni
- Interaksi antara A x B

1,675 a
1,548 a
1,742 a
1,675 a
1,550 a
3,383 a

tn

0,830 a
0,810 a
0,882 a
0,810 a
0,820 a
0,801 a

tn
KK(%) 8,616 6,512

Pada Tabel 7 terlihat bahwa jenis tempat penyimpanan bibit terhadap panjang dan diameter tunas 
tidak menunjukkan perbedaan nyata antar perlakuan. Panjang tunas umbi kentang berkisar antara 1,548 
– 3,383 mm dengan diameter tunas antara 0,801 – 0,882 mm. Secara visual perlakuan dihampar alas 
kayu tutup goni menghasilkan panjang tunas lebih tinggi dari pada yang lainnya yaitu 3,383 mm dimana 
perlakuan lainnya berkisar antara 1,548 – 1,742 mm. Tampaknya perlakuan alas kayu tutup goni telah 
membuat lingkungan tanpa cahaya sehingga hormon yang ada pada umbi terganggu aktivitasnya.

 Persentase umbi kentang sakit yang disimpan di gudang gelap lebih tinggi (21,589%) dari pada 
di gudang terang (11,447%). Perlakuan gudang terang mampu mengurangi persentase umbi terserang 
penyakit sebesar 46,59%. Hama dan penyakit yang tercatat selama 4 bulan adalah penggerek umbi 
(Phthrimaea operculella), orong-orong (Gryllotalpa spp.), nematoda (Meloidgyne spp.), bakteri layu 
(Ralstonia solanacearum), bakteri busuk lunak (Erwinia carotovora), bakteri kudis (Streptomyces scabies), 
dan cendawan busuk kering (Fusarium oxysporum).

KESIMPULAN
Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di beberapa tempat dapat disimpulkan bahwa 

penyimpanan umbi bibit kentang di ruang terang lebih baik dibandingkan di ruang gelap karena dapat 
meningkatkan kualitas bibit (lebih pendek, tebal, dan berwarna cerah) dan produksi.

DAFTAR PUSTAKA
Asgar A, AA Asandhi. 1994. Penyimpanan umbi bibit kentang di dataran medium dengan tipe gudang 

terang. Bul. Penel. Hort. Vol. XXVI (2):151–159.
Booth RW, RL Show. 1981. Principles of Potato Storage. Inter. Potato Centre (CIP), Lima, Peru.
Gunawan OS. 2006. Pengaruh cahaya dan tempat penyimpanan bibit kentang di gudang terhadap 

pertunasan dan serangan hama penyakit gudang. J. Hort. 16 (2):142–150.
Nainggolan P. 1993. Pengaruh metode penyimpanan dan penundaan tanam umbi bibit terhadap hasil 

dan mutu umbi kentang. Bul. Penel. Hort. Vol. XXIV (4):87–92.
Potts MJ, WVD Albert, FR Rutaab, EO Saano, P Mariano, RH Booth. 1983. An Agronomic assesment 

of seed potato storage technologies in the Philippines. Amer.Potato J. 60:199–211.
Potts MJ. 1983b. Diffuse Light Storage : an examples of technology transfer. Amer. Potato J. 60 : 217–

226.



77

Teknik Penyimpanan Umbi Bibit Kentang dengan Gudang Terang untuk Meningkatkan Produksi

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Rhoades RE, H Booth, JP Michael. 1983. Farmers acceptance ofimproved potato storage in developing 
countries. Agric. 12:12–15.

Setiawati W, MC Tobing. 1996. Penggunaan feromonoid seks dan insektisida Imodaklorpid 200 SC 
terhadap populasi Phthorimaea operculella Zell & kehilangan hasil kentang pada musim hujan 
dan musim kemarau. J. Hort. 7(4):692–698.

Sihombing P, RM. Sinaga. 1983. Penyimpanan umbi kentang bibit di ruang terang. Bul. Penel. Hort. 
Vol. X (3):7–12.

Sihombing P. 1986. Pengaruh penyimpanan umbi bibit di ruang terang terhadap hasil kentang. Bul. 
Penel. Hort. Vol. XIV (2):27–32.

Gambar 1  Gudang terang (Diffuse Light Storage)

Kebutuhan Bahan dan Harga Gudang Terang (Diffuse Light Storage)
- 20 palang dada = Rp       300.000,-

- 10 batang Kaso = Rp       475.000,-

- 4 papan = Rp       280.000,-

- 16 meter kasa  = Rp       320.000,-

- 16 meter plastik = Rp       160.000,-

- 20 ikat injuk = Rp    2.000.000,-

- paku : - 10 cm = 2 kg = Rp         24.000,-

-   - 4 cm   = 2 kg = Rp         26.000,-

-    - Jalosi  = 1 kg = Rp         14.000,-

- 20 batang reng = Rp       200.000,-

- Bambu 15 batang = Rp       150.000,-

 -------------------------------------------------------------------------------------

- Total = Rp    3.949.000,-
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ABSTRACT
Seed quality testing in Indonesia refer to ISTA Rules, involve determination of seed moisture content 
and seed germination test. Unfortunately, there are many species has not been listed in ISTA Rules and 
many methods can’t be applied in some Indonesian seed laboratory testing, so that method validation 
is required to obtain a valid method.  These validations aim to: (1) obtain method of determintation of 
moisture content for Ipomea aquatica seed and to shorten testing periode for Brasicca juncea  dan Luffa 
acutangula; (2) validate the using of constant temperature of 25OC to subtitute alternating temperature 
and constant temperature of 25OC and 30OC for some horticulture seeds. It was conducted in 2013 
until 2015 which were involved eight accredited seed testing laboratories. The results showed that 
determination of moisture content using high temperature method (130-133OC) during 2,5 hours and 
during 0,5 hour can be used for Ipomea acuatica and  for Brasicca juncea  respectively, whereas the low 
temperature method (101-105OC) during 17+1 hours with coarse grinding is valid for Luffa acutangula. 
For germination testing, constant temperature of 25OC can subtitute the use of alternating temperature 
2030 OC and constant temperatures of 20 and 30OC, because the result didn’t exceed from the 
tolerance table of G5 (Miles, 1963) and it weren’t signiificantly different (with α 5% by using LSD 
Test) in Brassica spp., Ipomea acuatica and  Lactuca sativa (2013), Amaranthus sp.,  Solanum Lycopersicum 
(2014), and Brassica oleracea, Apium graveolens L (2015).

ABSTRAK
Sebagian besar metode pengujian daya berkecambah komoditi hortikultura dalam ISTA Rules mensyaratkan  
suhu 20oC selama 16 jam dan berganti ke 30oC selama 8 jam setiap 24 jam, atau suhu konstan 20oC 
atau 30oC. Mayoritas laboratorium pengujian benih di Indonesia menggunakan eco-germinator di mana 
suhu di dalam germinator tersebut menyesuaiakan dengan suhu sekitarnya sehingga cenderung tidak 
dapat konstan. Dengan menempatkannya di ruangan dengan AC yang memadai, maka suhu 25oC 
dapat tercapai. Kegiatan ini bertujuan untuk menvalidasi penggunaan suhu 25°C pada beberapa komoditi 
hortikultura untuk menggantikan suhu berganti atau suhu konstan 20 atau 30oC yang lebih sukar tercapai 
oleh eco-germinator. Validasi dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2013 sampai dengan 2105 dengan 
melibatkan delapan laboratorium BPSB daerah dan swasta yang telah terakreditasi KAN. Hasil validasi 
menunjukkan bahwa penggunaan suhu 25 dapat menggantikan penggunaan suhu berganti 2030 OC suhu 
konstan 20oC atau 30oC karena tidak melebihi angka toleransi menurut Tabel G5 (Miles, 1963) dan tidak 
berbeda nyata pada taraf α 5% dengan uji LSD pada komoditas sawi, cabai kangkung, dan selada (2013), 
bayam dan tomat (2014) serta kol dan seledri (2015). 
Kata Kunci: validasi metode, daya kecambah, benih
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PENDAHULUAN
Parameter kadar air (KA) dan daya berkecambah (DB) merupakan komponen pengujian yang 

harus dilaksanakan dalam proses sertifikasi benih untuk memperoleh pengisi data label benih.  Pengujian 
mutu benih di Indonesia dilakukan dengan mengacu pada aturan yang telah dikeluarkan oleh ISTA, 
antara lain metode pengujian kadar air dan daya berkecambah. Namun tidak semua metode uji tersebut 
dapat digunakan oleh laboratorium penguji benih di Indonesia, bahkan terdapat beberapa spesies benih 
yang belum tercantum di aturan ISTA. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan validasi 
metode untuk mendapatkan metode uji yang aplikatif serta valid sesuai dengan metode acuan. 

Dengan mengacu ISTA Rules metode penetapan kadar air benih sawi (Brassica, spp) dilakukan 
dengan menggunakan metode oven suhu rendah tetap 101–105oC selama 17 jam. Dalam Tabel ISTA 
Rules juga dinyatakan bahwa penetapan KA untuk benih dalam suku Cucurbitaceae dilakukan dengan 
metode oven suhu tinggi selama 1 jam menggunakan benih utuh. Benih oyong (Luffa acutangula) 
merupakan spesies yang termasuk dalam famili Cucurbitaceae. Dengan memperhatikan ukuran benih 
oyong yang relatif besar dan berstruktur kulit tebal, maka perlu dilakukan pengkajian untuk mengetahui 
apakah metode penetapan kadar air dengan menggunakan benih utuh (tanpa penghancuran) merupakan 
metode yang sesuai, yang dapat mencerminkan penguapan kadar air benih secara optimal. 

Dalam uji DB, benih dikecambahkan pada suatu substrat lembab yang berupa kertas atau pasir 
dan ditempatkan dalam suatu ruang atau kabinet perkecambahan dengan suhu terkendali. Sebagian 
besar pengujian DB pada komoditi hortikultura membutuhkan suhu 20oC selama 16 jam dan berganti  
ke 30oC selama 8 jam setiap 24 jam, dan/atau suhu konstan 20 atau 30oC di mana setiap suhu tersebut 
dapat kurang-lebih 2oC.

Suhu merupakan salah satu faktor penting dalam proses perkecambahan. Suhu optimal 
perkecambahan adalah suhu yang paling sesuai untuk berlangsungnya proses perkecambahan benih 
sehingga tercapai presentase perkecambahan tertinggi. Secara umum, suhu optimum untuk proses 
perkecambahan tersebut berkisar antara 26.5 sd 35°C (Sutopo 2002), tetapi setiap jenis benih memiliki 
suhu optimum yang berbeda-beda. Suhu juga dapat mempengaruhi kecepatan dimulainya proses 
perkecambahan.

Kondisi laboratorium benih di Indonesia yang beragam membuat uji penetapan KA dan DB 
yang sesuai dengan ketetapan dalam ISTA Rules terkadang sulit di lakukan. Salah satu permasalahan 
yang sering dihadapi pada pengujian kadar air adalah keterbatasan pasokan energi listrik sehingga sering 
terjadi pemadaman listrik pada berbagai daerah. Hal ini tentu dapat mengganggu kelancaran pengujian 
yang menggunakan suhu rendah, karena membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu selama 17 jam. 
Pada pengujian DB terdapat permasalahan dimana sebagian besar laboratorium benih di Indonesia 
menggunakan eco-germinator, khususnya untuk benih yang memerlukan suhu perkecambahan sekitar 
26.5 sd 35°C. Sebagai eco-germinator, suhu di dalam germinator tersebut menyesuaikan dengan suhu 
sekitarnya sehingga cenderung tidak dapat konstan. Dengan menempatkannya di ruangan dengan AC 
yang memadai, maka suhu 25oC dapat tercapai.  Langkah ini sudah banyak ditempuh oleh laboratorium 
yang memperoleh status akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).  

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memvalidasi metode yang 
telah ditetapkan dalam ISTA Rules dengan metode lain yang sesuai, untuk diterapkan pada kondisi yang 
ada saat ini. Kegiatan validasi dilakukan antara Laboratorium Pengujian Benih Balai Besar PPMB-TPH 
dan 8 Laboratorium di daerah (BPSB). Validasi pada benih sawi, dilakukan menggunakan benih utuh 
antara metode oven suhu rendah dan suhu tinggi, sedangkan pada benih oyong menggunakan perlakuan 
penghancuran dengan metode oven suhu rendah.

 Validasi metode pengujian DB dilakukan penggunaan suhu 25°C pada beberapa komoditas benih 
hortikultura untuk menggantikan suhu suhu berganti (20°30 °C) atau suhu konstan 20 atau 30oC yang 
lebih sukar tercapai oleh eco-germinator. Pemilihan suhu 25°C dinilai lebih aplikatif apabila diterapkan 
ke laboratorium penguji benih di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh bukti 
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validitas penggunaan suhu 25° ± 2°C untuk menggantikan suhu berganti (20°30 °C) atau suhu konstan 
20 atau 30oC pada pengujian daya berkecambah beberapa benih komoditas hortikultura. Tujuan validasi 
adalah untuk menetapkan teknik pengujian KA dan DB yang aplikatif dan valid.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan pada validasi uji kadar air adalah benih sawi yang terdiri dari 2 varietas, dan 

benih oyong dengan 1 varietas. Peralatan yang digunakan adalah alat standar untuk pengujian kadar air 
dan daya berkecambah. 

Prosedur Pelaksanaan Validasi Kadar Air

1) Homogenisasi benih
Benih sawi dan oyong yang digunakan berasal dari 1 lot. Benih sawi terdiri dari varietas Majapahit 

dan Dora, sedangkan benih oyong terdiri dari varietas Sasi. Proses homogenisasi masing-masing varietas 
benih dilakukan dengan menggunakan soil divider.

2) Pra validasi
a. Penghancuran benih (untuk oyong)
 Untuk mendapatkan skala penghancuran benih yang sesuai maka dilakukan pengecekan 

mutu grinding dengan perlakuan penghancuran skala halus dan skala kasar (coarse). Hasilnya 
adalah bahwa perlakuan penghancuran halus dengan skala 2 dan 3 tidak memenuhi 
persyaratan kelolosan saringan, sedangkan penghancuran kasar skala 4, 5, 6 dan 7 hasilnya 
memenuhi persyaratan. Hasil pengecekan suhu dari material benih sebelum dan sesudah 
dihancurkan yang paling stabil dan paling rendah rata-rata kenaikan suhunya adalah skala 
5.

b. Uji Pendahuluan
 Pada tahap ini dilakukan penetapan kadar air untuk membandingkan hasil uji antara metode 

acuan (oven suhu rendah 101–105oC) selama 17 jam dan oven suhu tinggi (130-133oC). 
Hasil penetapan kadar air benih sawi antara 6 waktu pengeringan suhu tinggi dan metode 
acuan, diperoleh perlakuan pengeringan suhu tinggi yang memberikan toleransi paling baik 
yaitu pengeringan selama ½ jam, dimana perbedaan setiap hasil uji antar kedua metode 
tersebut tidak ada yang melebihi nilai toleransi (0,2%). Pada benih oyong, hasil observasi 
uji kadar air dengan suhu rendah menggunakan benih utuh dan 3 perlakuan penghancuran 
kasar (5, 6 dan 7) terdapat perbedaan hasil yang cukup signifikan yaitu dengan selisih 0,7%. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan validasi hanya menggunakan metode oven 
suhu rendah. 

3) Uji Repeatabilitas
 Uji repeatabilitas dilakukan oleh enam orang analis di Laboratorium Balai Besar PPMB-

TPH. Hasil analisa data uji repeatabilitas 2 varietas benih sawi berdasarkan ISTA Handbook 
on Moisture Determination (2007) dengan nilai toleransi 0,3% adalah toleran. Pada benih 
oyong, tahap uji repeatabilitas tidak dilakukan karena validasi tidak menggunakan perlakuan 
suhu tinggi.

4) Pembagian tingkat kadar air benih
 Benih sawi dan oyong yang telah dihomogenkan dibagi menjadi dua tingkat kadar air yaitu 

benih dengan kadar air rendah dan kadar air tinggi. Setiap tingkat kadar air dibagi kembali 
menjadi tiga variasi kadar air dengan cara menaikkan dan menurunkan kadar airnya.
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5) Pengemasan contoh benih 
 Setelah mendapatkan enam tingkat kadar air, benih segera dikemas menggunakan plastik 

polyethylene ketebalan 0,08 mm. Benih yang diperuntukkan untuk pengujian kadar air 
kemudian dikemas lagi menggunakan alumunium foil.

6) Uji heterogenitas
 Uji heterogenitas dilakukan oleh 6 orang analis dengan masing-masing analis menguji contoh 

benih dengan 6 tingkat kadar air menggunakan metode acuan. Hasil analisis data benih sawi 
dan oyong pada semua tingkat kadar air dinyatakan tidak heterogen.

7) Uji reprodusibilitas 
 Pada tahap ini dilakukan pengujian secara serempak di masing-masing laboratorium peserta 

yaitu, pengecekan mutu grinding mill (khusus benih oyong) dan pengujian kadar air. Secara 
umum laboratorium peserta telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan 
persyaratan akreditasi. 

Validasi Daya Berkecambah 
Kegiatan validasi DB ini merupakan kegiatan berlanjut selama tiga tahun (2013–2015) dengan 

komoditas pada tahun 2013 adalah sawi, kangkung, dan selada; tahun 2014 adalah benih bayam dan 
tomat; serta tahun 2014 adalah kol dan seledri. Setiap tahun kegiatan terdiri dari tahap uji homogenitas 
sampel benih, uji validasi yang terdiri dari uji intra laboratorium dan uji antar laboratorium. Validasi antar 
laboratorium dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2013 sampai dengan 2105 dengan melibatkan 
delapan laboratorium BPSB daerah dan swasta yang telah terakreditasi KAN.

Pengujian DB setiap benih yang diuji dilakukan dengan menggunakan kertas filter/kertas CD di mana 
setiap contoh uji dilakukan dalam empat ulangan @ 100 benih dengan alternatif cara perkecambahan 
sesuai ISTA Rules pada suhu 25°C dibandingkan dengan suhu acuan yang tercantum dalam ISTA Rules. 
Penggunaan suhu 25oC pada pengujian ini dianggap dapat menggantikan suhu berganti atau suhu 
tetap 20 atau 30oC bila nilai DB yang dihasilkannya tidak berbeda nyata secara ANOVA dan/atau tabel 
toleransi 5C-E  (tahun 2013) dan Tabel G5 (Miles, 1963) menggunakan software germinationtolerances-
calculator-V0.3 yang diunduh dari www.seedtest.org (tahun 2014–2015). Uji lanjut menggunakan Least 
Significance Different (LSD) pada α 5%.  Suhu 25oC juga dianggap dapat menggantikan suhu berganti 
atau suhu tetap 20 atau 30oC bila persentase kecambah normal yang dihasilkan secara nyata lebih tinggi.  
Bila analisis LSD menunjukkan  hasil yang berbeda nyata pada suatu lot, tetapi selisih hasil uji suhu 25oC 
dengan salah satu suhu acuan tidak melebihi batas maksimum toleransi 5C-E  (tahun 2013) danTabel 
G5 (Miles, 1963) (tahun 2015), maka suhu 25oC dianggap dapat menggantikan suhu acuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Validasi KA

Pada proses penetapan kadar air benih oyong, beberapa peserta memilih menggunakan perlakuan 
penghancuran skala 5, namun sebagian peserta yang lain menggunakan skala 6. Pemilihan skala 
penghancuran ini dilakukan dengan memperhatikan kestabilan perubahan suhu sebelum dan sesudah 
benih dihancurkan, sesuai dengan spesifikasi alat grinding yang digunakan. Data hasil uji kadar air dari 
setiap peserta dievaluasi dengan menggunakan nilai rata-rata dan dibandingkan selisihnya dengan nilai 
toleransi 0,3%. 

Hasil uji reprodusibilitas pada 6 tingkat kadar air benih oyong secara ringkas dapat dilihat pada 
Tabel 1. Sesuai dengan Tabel 1, hasil pengujian kadar air benih oyong varietas Sasi menggunakan metode 
oven suhu rendah dengan penghancuran kasar terlihat perbedaan hasil uji peserta yang berada dalam 
kisaran toleransi 0,3% lebih dari 75% yaitu 94,4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode 
penetapan kadar air benih oyong menggunakan oven suhu rendah dengan penghancuran kasar dapat 
diterima (hasilnya valid). 
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Pada uji reprodusibilitas benih sawi, metode penetapan kadar air dilakukan dengan perlakuan 
metode oven suhu rendah dan suhu tinggi selama ½ jam menggunakan benih utuh. Data hasil uji 
menggunakan suhu tinggi dari setiap peserta dievaluasi dengan menggunakan nilai rata-rata hasil uji suhu 
rendah dan dibandingkan selisihnya dengan nilai toleransi 0,3%. Berdasarkan ringkasan hasil analisis 
data sesuai Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa metode penetapan kadar air benih sawi varietas Majapahit 
dan Dora menggunakan oven suhu tinggi selama ½ jam dapat diterima, dimana perbedaan hasil uji dari 
seluruh peserta yang berada dalam kisaran toleransi 0,3% lebih dari 75% yaitu 78%. 

Tabel 1. Hasil uji reprodusibilitas benih sawi

Tingkat Kadar Air ∑ Pengujian ∑ Pengujian toleran ∑ Pengujian tidak toleran
Oyong/Sasi
Rendah (5–7%) 27 26 1
Tinggi (8–10%) 27 25 2
∑ 54 51 3
% 100 94.4 5.6
Sawi/Majapahit
Rendah (5–7%) 27 22 5
Tinggi (8–10%) 27 20 7
∑ 54 42 12
% 100 77.8 22.2
Sawi/Dora
Rendah (5–7%) 27 22 5
Tinggi (8–10%) 27 20 7
∑ 54 42 12
% 100 77.8 22.2

Pada benih oyong terdapat persentase hasil uji yang berada di luar kisaran toleransi 0,3% yaitu 
6%, sedangkan benih sawi 22%. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat variasi hasil uji 
antar laboratorium dan mengindikasikan bahwa metode pengujian kadar air belum diaplikasikan 
secara konsisten baik di dalam laboratorium maupun antar laboratorium. Konsistensi aplikasi metode 
merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan untuk memperoleh hasil 
uji yang setara. 

Salah satu aspek penting dalam pengujian benih komersial adalah standardisasi metode pengujian.  
Dengan menggunakan metode pengujian yang standard maka perbandingan mutu antar lot untuk 
komoditi yang sama menjadi adil. Selain itu, metode pengujian yang standard berarti metode tersebut 
dapat diulang dengan kondisi yang sama. Karena alasan inilah, maka pengujian daya berkecambah 
yang menggunakan suhu ruang (tidak terkontrol) tidak dapat diterima sebagai metode pengujian benih 
komersial karena pengujian ulang tidak dapat dilakukan pada kondisi yang sama dengan sebelumnya.

Hasil Validasi DB
1. Tahun 2013

Validasi suhu 25oC untuk pengujian daya berkecambah benih sawi, kangkung, dan  selada 
menunjukkan adanya prospek suhu 25oC dapat menggantikan suhu konstan 20, 30oC atau berganti 
pada beberapa komoditas yang uji.  Analisis data menggunakan ANOVA menunjukkan adanya hasil uji 
yang tidak berbeda nyata antara suhu 25oC dengan suhu acuan, sedangkan berdasarkan tabel toleransi 
5C-E perbedaan tersebut belum melebihi batas maksimum selisih antar hasil uji (Tabel 2).
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Tabel 2.  Persentase kecambah normal benih sawi, kangkung, selada, pada suhu acuan dan 25oC 

Kode 
Lot

Kecambah normal pada suhu dan substrat yang digunakan (%)
Max 

selisih1

Suhu 25oC 
dapat 

digunakan?

2030oC 20oC 30oC 25oC
TP RBP/

CBP
TP RBP/

CBP
RBP TP RBP/

CBP
Sawi (Brassica juncea)
BA 97 a - 97 a - - 97 a - 3 Ya
BB 99 a - 100 a - - 99 a - 2 Ya
BC 97 ab - 95 b - - 99 a - 3 Ya
Kangkung (Ipomoea aquatica)
IA - - - - 67 a - 73 a 7 Ya
IB - - - - 63 b - 68 a 7 Ya
IC - - - - 58 b - 70 a 7 Ya
Selada (Lactuca sativa)
LA - - 98 a 98 a - 97 a 94 b 3 Ya (TP)
LB - - 98 a 98 a - 95 b 94 b 4 Ya
LC - - 97 ab 96 ab - 98 a 95 b 3 Ya

Huruf yang sama pada baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada α 5%. 1Sesuai Tabel toleransi 5C, 
D atau E (ISTA, 2013). 

Hasil analisis LSD pada α 5% menunjukkan adanya keragaman hasil uji Hasil uji daya berkecambah 
dari dua laboratorium yang menggunakan suhu acuan sesuai ISTA Rules (suhu berganti 2030oC untuk 
sawi dan suhu konstan 30oC untuk kangkung dan 20oC untuk selada) diikutsertakan dalam analisis 
ANOVA dan LSD. 

Uji banding antara suhu 25oC dengan suhu acuan memberikan hasil suhu 25oC dapat memberikan 
hasil uji daya berkecambah yang sama (dalam batas toleransi) pada benih sawi, kangkung dan selada.  
Pada validasi metode melalui uji banding antar laboratorium, nilai h, dan nilai k yang diperoleh dapat 
diterima pada α 5%.  Keragaman hasil pengujian diduga disebabkan oleh suhu pengujian yang tidak 
tepat sama, evaluasi kecambah yang masih beragam dan kelembapan substrat yang beragam dan belum 
terukur.

2. Tahun 2014 
Validasi intra laboratorium dilaksanakan di Balai Besar PPMB-TPH dengan 8 ulangan. Validasi 

suhu 25oC untuk pengujian daya berkecambah benih tomat, dan bayam menunjukkan adanya 
kemungkinan suhu 25oC dapat menggantikan suhu konstan 20, 30oC atau berganti pada komoditas 
yang uji. Hasil validasi seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel   3. Persentase kecambah normal benih sawi, tomat, paria, seledri, wortel, dan bayam pada suhu 
acuan dan 25oC

Lot

Kecambah normal pada suhu dan substrat yang digunakan (%)
Max 

selisih1

Suhu 25oC 
dapat 

digunakan?

2030oC 20oC 30oC 25oC
TP RBP/

CBP
Pasir TP RBP/

CBP
RBP Pasir TP RBP/

CBP
Pasir

Tomat (Lycopersicon esculentum sp)
1 85a 86a 85a - - - - 89a 89a 82b 7 Ya
2 96a 95a 95a - - - - 95a 95a 95a 4 Ya
3 91a 93a 90a - - - - 94a 94a 91a 5 Ya
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Lot

Kecambah normal pada suhu dan substrat yang digunakan (%)
Max 

selisih1

Suhu 25oC 
dapat 

digunakan?

2030oC 20oC 30oC 25oC
TP RBP/

CBP
Pasir TP RBP/

CBP
RBP Pasir TP RBP/

CBP
Pasir

Bayam (Amaranthus sp.)
1 88a - - 91* - - - 85a - - 5 Ya
2 96a - - 93* - - - 97a - - 3 Ya

Hasil uji benih tomat dilaboratorium Balai Besar PPMBTPH menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan daya berkecambah pada ketiga lot benih yang diuji baik pada suhu berganti 20-30OC  dan 
suhu 25O berdasarkan uji T, uji annova maupun tabel toleransi ISTA. Hasil uji grubbs untuk uji banding 
antar laboratorium menunjukkan tidak terdapat data pencilan,

Hasil Uji Grubbs pada daya berkecambah benih bayam antar laboratorium menujukkan terdapat 
hasil uji yang outlier untuk benih bayam lot 1 dan lot 2 yaitu laboratorium nomor 3, namun tidak 
terdapat data outlier pada hasil uji daya berkecambah untuk benih bayam lot 3 dan lot 4. Berdasarkan 
tabel toleransi ISTA, hasil uji benih bayam lot 1, 2, 4 tidak melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan. 
Namun pada lot 3 terdapat laboratorium yang melebihi batas tolerasi.

3. Tahun 2015
Hasil uji homogenitas dilaksanakan pada kedua lot benih kol dan seledri homogenitas menunjukkan 

kedua lot benih kol signifikan tidak 
Hasil uji validasi metode daya berkecambah beberapa benih hortikultura intralab di Balai Besar 

PPMB-TPH  berdasarkan uji anova dan uji lanjut LSD pada taraf 5% disajikan  pada Tabel 4. 

Tabel 4. Uji  validasi berdasarkan Anova dan  tabel  Tabel G5 (Miles 1963)

No Komoditas Lot/Var
DB (%) pada Suhu 

Perkecambahan
Toleransi 

berdasarkan tabel 
5E Miles

Suhu 25oC 
dapat 

digunakan?2030oC 25 oC
1. Brasicca sp 1 (Grand 22) 85a 82a T (100%) Ya

2 ( Kusuma) 99a 99a T (100%) Ya
2. Apium 

graveolens
Mayang 70a 65a T  (88%) Ya

Hasil uji lanjut tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada masing-masing lot, serta tidak 
terdapat data hasil uji yang melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan oleh ISTA. Pada validasi antar 
laboratorium pengolahan data untuk uji validasi dengan laboratorium peserta dilakukan berdasarkan  
angka toleransi Tabel G5 (Miles, 1963). Nilai acuan yang digunakan adalah hasil validasi di laboratorium 
Balai Besar PPMB-TPH pada suhu acuan dengan terlebih dahulu dilakukan Uji Grubb’s untuk 
mendeteksi adanya data pencilan yang dapat memperbesar keragaman dan standard deviasi hasil uji.  
Pada komoditas terong lot 1 (Ratih Hijau) di mana diketahui contoh significant heterogen, maka tidak 
dilanjutkan untuk pengolahan data lebih lanjut. Hasil validasi dengan laboratorium peserta disajikan 
pada Tabel 10 sampai dengan Tabel 5.

Tabel 3. Persentase kecambah normal benih sawi, tomat, paria, seledri, wortel, dan bayam pada suhu 
acuan dan 25oC (lanjutan)
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Tabel   5.   Hasil validasi komoditas Kol lot 1 (Grand 22) dan Kol lot 2 (Kusuma) dengan laboratorium 
peserta 

Kode 
Lab

Nilai 
DB

Nilai 
Acuan 
(NA)

Max 
Toleransi 

(Tabel G5)

Selisih 
DB dan 

NA

Hasil 
Verifikasi

Kode 
Lab

Nilai 
DB

Nilai 
Acuan 
(NA)

Max 
Toleransi 

(Tabel G5)

Selisih 
DB dan 

NA

Hasil 
Verifikasi

Varietas Grand 22 Varietas Kusuma
Lab 1 92 82 8 10 TT Lab 1 100 99 1 1 T
Lab 2 84 82 9 2 T Lab 2 99 99 2 0 T
Lab 3 80 82 9 2 T Lab 3 98 99 2 1 T
Lab 4 75 82 9 7 T Lab 4 100 99 1 1 T
Lab 5 79 82 9 3 T Lab 5 99 99 2 0 T
Lab 6 78 82 9 4 T Lab 6 97 99 3 2 T
Lab 7 84 82 9 2 T Lab 7 99 99 2 0 T
Lab 8 81 82 9 1 T Lab 8 99 99 2 0 T

Tabel 6. Hasil validasi komoditas seledri  (Mayang) dengan laboratorium peserta

No Kode 
Lab Nilai DB Nilai Acuan 

(NA)
Max Toleransi 

(Tabel G5)
Selisih DB dan 

NA
Hasil 

Verifikasi
1 Lab 1 69 70 11 1 T
2 Lab 2 64 70 12 6 T
3 Lab 3 51 70 12 19 TT
4 Lab 4 35 70 13 35 TT
5 Lab 5 65 70 11 5 T
6 Lab 6 65 70 11 5 T
7 Lab 7 66 70 11 4 T
8 Lab 8 70 70 11 0 T

Hasil uji validasi pengujian daya berkecambah benih Kol dan Seledri pada suhu 250C dengan 
laboratorium peserta menunjukkan kemungkinan suhu 250C dapat mengggantikan suhu acuan 
(20300C). Uji berdasarkan  angka toleransi Tabel G5 (Miles, 1963) seperti terlihat pada Tabel 5 dan  
Tabel 6, komoditas kol lot 1 sebesar 87,5% (7 dari 8 laboratorium) toleran, lot 2 100% toleran, dan 
komoditas seledri  sebesar 75% (6 dari 8 laboratorium) toleran. 

KESIMPULAN
1. Metode penetapan kadar air benih sawi dengan menggunakan oven suhu tinggi (130–133oC) 

selama ½ jam dapat diterima sebagai metode pengganti untuk metode acuan. 
2. Metode penetapan kadar air benih oyong dengan menggunakan oven suhu rendah (101–105oC) 

selama 17 ± 1 jam dengan penghancuran kasar dapat diterima sebagai metode acuan dan dapat 
diterapkan di seluruh Laboratorium Pengujian Benih di Indonesia. 

3. Hasil validasi pengujian daya berkecambah menunjukkan bahwa penggunaan suhu 25 dapat 
menggantikan penggunaan suhu berganti 2030 OC suhu konstan 20oC atau 30oC karena tidak 
melebihi angka toleransi menurut Tabel G5 (Miles, 1963) dan tidak berbeda nyata pada taraf α 
5% dengan uji LSD pada komoditas sawi, cabai kangkung, dan selada (2013), bayam dan tomat 
(2014) serta kol dan seledri (2015).
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ABSTRACT
Laboratory testing for certification process to obtain the data label require standard method. Standard 
method that used in laboratory is refer to ISTA rules. Unfortunately, there are some methods has not 
been published in ISTA rules, and some others are not applicable, thus new methods validation are 
required. Preparation to obtain the method of determination of moisture content and germination for 
the species that are has not been listed in ISTA Rules such as Canavalia sp., and to shorten the testing 
period for Glycine max and Arachis hypogaea. The validation were conducted 2012 until 2015, and 
involved of the Balai Besar PPMB-TPH as an organizer and several laboratories (BPSB). The results of 
validation method for moisture content determination are : 1) high temperature method  (130-133°C) 
for 1 hour valid as alternative method for Glycine max and Arachis hypogaea. 2) low temperature method 
(101-105oC) for 17 hours ± 1 hour with coarse crushing can be applied for Canavalia sp. Germination 
method of Canavalia sp. can use sand media at 25oC, with the first evaluation conducted on the 7th or 
the 8th and final evaluation on 14th. These results were already listed in “Kepmentan no. 635/HK.150/
C/07/2015 concerning in sampling and analysis / testing the quality of crop seed.
Key word :seed, kepmentan 635, germination, moisture content

ABSTRAK
Pelaksanaan pengujian di laboratorium dalam proses sertifikasi benih untuk data label benih tanaman 
pangan memerlukan acuan metode. Acuan metode yang  digunakansaat ini adalah ISTA Rules, namun 
ada beberapa metode yang kurang aplikatif dan ada beberapa metode yang belum ada di ISTA rules 
sehingga diperlukan  metode baru yang telah divalidasi.Tujuan penyiapan metode yang valid  ini untuk  
mendapatkan metode penetapan kadar air dan daya berkecambah bagi spesies yang belum ada metodenya 
di ISTA rules (benih koro pedang) serta untuk mempersingkat waktu pengujian (Benih kedelai dan 
kacang tanah). Validasi dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 dengan melibatkan 
Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH dan beberapa laboratorium BPSB. Balai Besar PPMB-TPH 
sebagai penyelenggara, menyiapkan bahan validasi metode. Hasil yang didapat 1. Benih kedelai dan 
kacang tanah yang awalnya diuji pada suhu rendah (101–105oC) selama 17 ± 1 jam menjadi 1 jam pada 
suhu 103–105 oC; 2. Benih koro pedang yang dalam ISTA rules belum ada metode ujinya, dapat diuji 
dengan menggunakan oven suhu rendah (101–105oC) selama 17jam ± 1 jam dengan penghancuran 
kasar dan daya berkecambahnya menggunakan media pasir pada suhu 25oC, dengan evaluasi pertama 
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dilakukan pada hari ke-7 atau ke-8 dan evaluasi terakhir pada hari ke-14. Hasil validasi metode ini dapat 
melengkapi kebijakan pemerintah dalam bentuk Keputusan Pertanian no 635/HK 150/C/07/2015 
tentang Pengambilan contoh dan analisis/pengujian mutu benih tanaman pangan.
Kata Kunci : benih, kepmentan 635, daya berkecambah, kadar air

PENDAHULUAN
Kadar air, analisis kemurnian dan daya berkecambah merupakan parameter yang dicantumkan 

pada label  dalam proses sertifikasi benih. Dalam pengujian di laboratoriumm,  acuan metode yang 
digunakan dalam melaksanakan parameter tersebut adalah ISTA (International Seed Testing Association) 
Rules. Beberapa metode pengujian mutu benih belum tercantum dalam ISTA Rules namun dalam 
Keputusan Menteri Pertanian sudah tercantum  prosedur sertifikasi., yaitu penetapan kadar air dan 
daya berkecambah benih Koro Pedang (Canavalia sp.). Beberapa  metode yang tercantum dalam ISTA 
Rules kurang dapat dilaksanakan di Indonesia secara optimal, antara lain penetapan kadar air benih 
kedelai (Glycine max) dan kacang tanah (Arachis hypogaea). Penetapan kadar air benih kacang tanah dan 
benih kedelai berdasarkan ISTA Rules dilakukan dengan menggunakan oven suhu rendah tetap 101-
105oC selama 17 jam. Dikarenakan pasokan listrik dan terbatas sehingga sering dilakukan pemadaman 
listrik. Hal-hal ini tentu saja merupakan kendala yang harus dicari pemecahannya. Salah satu cara adalah 
dengan memvalidasi metode yang telah ditetapkan dalam ISTA Rules dengan metode yang lain yang 
sesuai untuk diterapkan pada kondisi yang ada saat ini.

Balai Besar PPMB-TPH telah melaksanakan  pengembangan metode pengujian daya berkecambah 
pada benih koro pedang untuk melihat jenis perkecambahan dan mendapatkan metode pengujian daya 
berkecambah benih koro pedang. Dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa tipe perkecambahan 
benih koro pedang termasuk dalam grupkecambah  A-2-1-2-2 (Tipe F). Pengujian daya berkecambah 
koro pedang dilakukan pada media pasir dan suhu 25oC.Pengamatan pertama dan pengamatan terakhir 
pada jatuh pada hari ke 7–8 dan 14.

Validasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan 
tertentu untuk suatu maksud khusus dipenuhi. Validasi digunakan untuk metode tidak baku, metode 
yang dikembangkan sendiri oleh laboratorium, atau metode baku yang dimodifikasi. Validasi dilakukan 
untuk memastikan bahwa metode pengujian maupun kalibrasi tersebut sesuai untuk penggunaan yang 
dimaksudkan, dan mampu menghasilkan data yang valid .

Tujuan penyiapan metode yang valid ini untuk mendapatkan metode penetapan kadar air dan 
daya berkecambah bagi spesies yang belum ada metodenya di ISTA rules (benih koro pedang) serta 
untuk mempersingkat waktu pengujian (benih kedelai dan kacang tanah).

BAHAN DAN METODE
Validasi metode dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan melibatkan 

Laboratorium Balai Besar PPMB-TPH dan beberapa laboratorium BPSByang telah terakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional.Balai Besar PPMB-TPH menyiapkan benih sebagai bahan validasi, yaitu 
benih koro pedang, benih kedelai, dan benih kacang tanah. Tahapan penyiapan benih meliputi : 
homogenisasi benih, pra validasi/repeatabilitas, pemilihan peserta dan reproducibilitas/validasi.

Bahan yang digunakan dalam kegiatan validasi kadar air antara lain adalah benih koro pedang, 
kedelai dan kacang tanah, plastik polyethylene, dan aluminium foil sebagai kemasan benih. Peralatan yang 
digunakan adalah grinding mill, alat pemotong benih, mechanical sieve, alat pengukur suhu, oven dan 
neraca yang terkalibrasi. Bahan dan peralatan yang digunakan dalam validasi daya berkecambah  yaitu 
benih koro pedang, germinator, boks perkecambahan dan pasir.

Analisis data uji reproducibilitas validasi penetapan kadar air menggunakan toleransi 0,3 dan 
persentase keberterimaannya adalah yang toleran 75 % atau lebih berdasarkan ISTA Handbook on Moisture 
Determination, 2007. Analisis validasi pengujian daya berkecambah menggunakan tabel toleransi ISTA.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Validasi penetapan kadar benih koro pedang 
 Hasil uji pendahuluan terhadap kadar air benih menggunakan perlakuan pengeringan suhu tinggi 

dengan empat durasi pengeringan (½ jam, 1 jam, 1½ jam dan 2 jam), tidak didapatkan perlakuan 
suhu tinggi yang memberikan toleransi baik terhadap hasil uji dengan metode suhu rendah karena 
nilai toleransinya lebih dari 0,3% (Tabel 1). Sesuai tabel 1 dapat dilihat rata-rata hasil 2 kali 
pengujian, menunjukkan bahwa selisih hasil uji antara suhu rendah dan suhu tinggi dengan durasi 
pengeringan yang paling singkat yaitu ½ jam, toleransinya lebih dari 0,3% (17,2–16,8 = 0,4%) 
dan bila dibandingkan dengan pengujian yang durasinya lebih lama seperti 1, 1½, dan 2 jam 
selisihnya juga semakin banyak (lebih dari 0,6%).

Tabel 1. Hasil penetapan kadar air benih koro pedang 1 menggunakan suhu rendah dan suhu 
tinggi 

No. Analis

Persentase Kadar Air (%)
Suhu Rendah 
 (101-105oC) 

Skala 7

Suhu Tinggi (101-105oC) Skala 7

½jam 1 jam 1½jam 2 jam

Uji I Uji II Uji I Uji II Uji I Uji II Uji I Uji II Uji I Uji II
1 A 16.9 16.7 17.2 17.2 17.5 17.4 17.5 17.5 17.6 -
2 B 16.8 16.7 17.2 17.2 17.3 17.5 17.4 17.5 17.5 -

Rerata
16.8 16.7 17.2 17.2 17.4 17.4 17.4 17.5 17.5 -

16.8 17.2 17.4 17.5 17.5

 Berdasarkan alasan tersebut, disimpulkan bahwa metode pengeringan suhu tinggi tidak dapat 
digunakan untuk penetapan kadar air benih koro pedang. Dengan demikian pada tahap uji 
reprodusibilitas hanya dilakukan dengan menggunakan metode oven suhu rendah. 

 Data hasil uji heterogenitas dianalisa berdasarkan nilai toleransi 0,3% antara kadar air rata-rata 
dari 6 pengujian dengan kadar air tiap pengujian (ISTA Handbook on Moisture Determination, 
2007). Hasil uji heterogenitas dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. Berdasarkan hasil analisis data uji 
heterogenitas pada 2 varietas benih, semua tingkat kadar air dinyatakan tidak heterogen (homogen) 
karena selisih antara rata-rata 6 pengujian dengan nilai setiap pengujian tidak lebih dari 0,3%. 
Dengan adanya kondisi benihyang homogen ini, diharapkan agar hasil validasi antara laboratorium 
tidak terlalu bervariasi sehingga apabila terjadi variasi bukan bersumber dari bahan uji

 Benih yang telah dikemas dikirimkan ke laboratorium peserta validasi sebanyak 9 laboratorium.
Untuk mengetahui proses pengujian secara langsung, maka dilakukan verifikasi ke beberapa 
laboratorium peserta. Melalui kegiatan verifikasi secara langsung pada 3 laboratorium peserta 
diketahui bahwa secara umum laboratorium telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai 
dengan persyaratan akreditasi.

 Pada tahap uji reprodusibilitas peserta melakukan pengecekan mutu grinding mill dan penetapan 
kadar air. Pengujian dilakukan secara serempak di masing-masing laboratorium peserta dengan 
batas waktu yang ditentukan oleh tim validasi Balai Besar PPMB-TPH. Hasil uji kemudian 
dikirimkan oleh peserta pada tim pelaksana validasi. 

 Dari hasil evaluasi data pengecekan mutu grinding, diketahui bahwa perlakuan penghancuran kasar 
skala 6 dan 7 yang dilakukan oleh seluruh peserta memenuhi persyaratan kelolosan saringan. Hal 
ini ditunjukkan dengan analisis bahwa material hasil penghancuran yang lolos saringan 4.00 mm 
lebih besar dari 50% dan lolos saringan 2.00 mm kurang dari 55%.  
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 Pada proses penetapan kadar air beberapa peserta memilih menggunakan perlakuan penghancuran 
skala 6, namun sebagian peserta yang lain menggunakan skala 7. Pemilihan skala penghancuran 
ini dilakukan dengan memperhatikan kestabilan perubahan suhu sebelum dan sesudah 
benih dihancurkan, sesuai dengan spesifikasi alat grinding yang digunakan di masing-masing 
laboratorium. Data hasil uji kadar air dari setiap peserta dievaluasi dengan menggunakan nilai 
acuan dan dibandingkan selisihnya dengan nilai toleransi 0,3%. Nilai acuan yang digunakan 
berasal dari rata-rata hasil uji peserta setelah melalui seleksi data dengan Uji Grubbs (Grubbs’ Test).
Dari hasil uji grubbs diperoleh semua data peserta tidak ada yang significance outlier, sehingga data 
9 laboratorium peserta dapat digunakan untuk nilai acuan.

Tabel 2. Hasil uji heterogenitas kadar air benih koro pedang 1

No. Analis
Tingkat Kadar Air (%)

KA1
Selisih

KA2
Selisih

KA3
Selisih

KA4
Selisih

KA5
Selisih

KA6
Selisih

9% 10% 11% 12% 13% 14%
1 A 9.8 0.1 10.8 0.0 11.7 0.0 12.6 0.0 13.5 0.0 14.1 0.1
2 B 10.1 0.2 10.7 0.1 11.7 0.0 12.4 0.1 13.4 0.0 14.2 0.0
3 C 9.8 0.1 10.9 0.1 11.9 0.1 12.6 0.0 13.5 0.1 14.2 0.1
4 D 9.9 0.0 10.8 0.0 11.7 0.0 12.6 0.1 13.6 0.1 14.4 0.1
5 E 9.8 0.1 10.7 0.1 11.6 0.1 12.5 0.1 13.3 0.2 14.2 0.1
6 F 10.0 0.1 10.9 0.1 11.7 0.0 12.6 0.0 13.5 0.0 14.4 0.1

Rata-rata 9.9  10.8  11.7  12.5  13.5  14.2  
Keterangan: Hasil uji enam tingkat kadar air adalah homogen karena selisih antara KA rata-rata dengan KA 

tiap pengujian tidak lebih dari 0,3% 

Tabel 3. Hasil uji heterogenitas kadar air benih koro pedang 2

No. Analis
Tingkat Kadar Air (%)

KA1
Selisih

KA2
Selisih

KA3
Selisih

KA4
Selisih

KA5
Selisih

KA6
Selisih

9% 10% 11% 12% 13% 14%
1 A 9.3 0.1 10.5 0.0 11.2 0.1 12.4 0.0 13.1 0.1 14.0 0.0
2 B 9.4 0.0 10.5 0.0 11.2 0.0 12.3 0.1 13.0 0.1 13.9 0.1
3 C 9.4 0.1 10.4 0.0 11.4 0.2 12.3 0.0 13.1 0.0 14.1 0.1
4 D 9.3 0.0 10.5 0.0 11.2 0.0 12.3 0.0 13.1 0.1 14.1 0.1
5 E 9.3 0.1 10.4 0.1 11.1 0.2 12.3 0.0 13.0 0.1 14.0 0.1
6 F 9.5 0.1 10.6 0.1 11.3 0.1 12.4 0.1 13.2 0.1 14.0 0.0

Rata-rata 9.4  10.5  11.2  12.3  13.1  14.0  

 Berdasarkan hasil evaluasi data kadar air, dapat disimpulkan bahwa metode pengujian kadar air 
benih koro pedang 1 dan 2 menggunakan oven suhu rendah (101-105ºC) selama 17 jam dengan 
penghancuran kasar dapat diterima, di mana  perbedaan hasil uji dari seluruh peserta yang berada 
dalam kisaran toleransi 0,3% lebih dari 75% yaitu 90,7% untuk koro pedang 2 dan 94,4% untuk 
koro pedang 1 (lihat Tabel 4 dan 5). 

Tabel 4. Hasil validasi metode penetapan kadar air benih koro pedang 2

Tingkat KA (%) ∑ Peserta ∑ Peserta toleran ∑ Peserta tidak toleran
Rendah 1 9 9 0
Rendah 2 9 9 0
Rendah 3 9 9 0
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Tingkat KA (%) ∑ Peserta ∑ Peserta toleran ∑ Peserta tidak toleran
Tinggi 1 9 8 1
Tinggi 2 9 7 2
Tinggi 3 9 7 2
∑ 54 49 5
% 100.0 90,7 9,3

Tabel 5. Hasil validasi metode penetapan kadar air benih koro pedang 1

Tingkat KA (%) ∑ Peserta ∑ Peserta toleran ∑ Peserta tidak toleran
Rendah 1 9 8 1
Rendah 2 9 8 1
Rendah 3 9 9 0
Tinggi 1 9 9 0
Tinggi 2 9 8 1
Tinggi 3 9 9 0
∑ 54 51 3
% 100.0 94.4 5.6

 Sesuai dengan Tabel 4 dan Tabel 5, persentase laboratorium yang memiliki perbedaan signifikan 
antara hasil penetapan kadar air menggunakan metode yang diusulkan dibandingkan dengan nilai 
acuan dapat dikatakan rendah yaitu 9% dan 6%. Hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat 
variasi hasil uji antar laboratorium dan mengindikasikan bahwa metode pengujian kadar air belum 
diaplikasikan secara konsisten baik di dalam laboratorium maupun antar laboratorium. Konsistensi 
aplikasi metode merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan 
untuk memperoleh hasil uji yang setara.

b. Validasi penetapan kadar air benih kedelai
 Kegiatan pra validasi penetapan kadar air benih kedelai untuk mendapatkan waktu yang tepat 

dengan menggunakan suhu tinggi dan didapat waktu yang toleransinya <0.3% adalah 1 jam (Tabel 
6).

Tabel 6. Hasil pra validasi dengan menggunakan tujuh lama waktu pengeringan

Tingkat 
KA

KA
(103, 17jam)

% KA suhu tinggi (130-133 °C) dengan lama pengeringan
1 jam 1.5 jam 2 jam 2.5 jam 3 jam 3.5 jam 4 jam

Rendah
8% 8.1 8.3 8.6 8.7 8.7 8.7 8.6 8.8
9% 9.0 9.2 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7 9.8
10% 9.9 10.0 10.4 10.5 10.4 10.5 10.5 10.6
Tinggi
12% 12.0 11.9 12.3 12.4 12.5 12.5 12.5 12.6
13% 12.9 12.9 13.2 13.4 13.5 13.5 13.5 13.6
14% 13.7 13.6 14.1 14.1 14.2 14.3 14.3 14.4

 Hasil konsultasi dengan Joost Vander Burg dan Harry Nijënstein (Mantan Ketua Komite Kadar 
Air ISTA/ Manager QA, Product Development and Support Innoseeds):

Tabel 4. Hasil validasi metode penetapan kadar air benih koro pedang 2 (lanjutan)
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a. Kandungan minyak dalam benih menjadi faktor utama dilakukan pengujian kadar air suhu 
130ºC atau 103ºC merupakan alasan peneliti terdahulu.

b. Survey Komite Kadar Air ISTA 2004–2007 menunjukkan adanya spesiesdengankandungan 
minyak  tinggi pada suhu konstan tinggi (130ºC) dan beberapa spesies  kadar rendah minyak 
pada suhu konstan rendah (103ºC) pada Tabel ISTA (ISTA Rules 2005). 

c. Perlu diperhatikan prosedur grinding(penghancuran benih) sesuai ISTA Rules, karena proses 
grinding ini akan berpengaruh besar terhadap hasil (hasil antar lab dapat bervariasi) sehingga 
menyulitkan evaluasi.

 Hasil konsultasi disampaikan ke peserta validasi (24 laboratorium BPSB). Jumlah laboratorium 
yang hasilnya  toleran  pada 6 tingkatan kadar air adalah 108 peserta dari 144 peserta (Tabel 
7). Dengan persentase keberterimaan 75% maka Penetapan kadar air dengan metode oven suhu 
tinggi (130–133⁰C, 1 jam) dapat menggantikan penetapan kadar air dengan metode oven suhu 
rendah (101–105⁰C, 17 jam) pada benih kedelai. Penetapan kadar air dengan metode oven suhu 
tinggi (130–133⁰C, 1 jam) dapat digunakan sebagai metode pengujian kadar air benih kedelai di 
Indonesia.

Tabel 7. Hasil validasi kadar air kedelai pada 6 tingkatan kadar air 

Tingkat Kadar Air Jumlah Peserta 
(Lab)

Jumlah Peserta toleran 
(Lab)

Jumlah peserta tidak 
toleran (Lab)

Rendah 1(8.2 %) 24 20 4
Rendah 2 (9.1 %) 24 21 3
Rendah 3 (10.3%) 24 18 6
Tinggi 1 (11.1%) 24 15 9
Tinggi 2 (12.0 %) 24 17 7
Tinggi 3 (13.0%) 24 17 7
Jumlah 144 108  
% Lab. Toleran  75  

c. Validasi penetapan kadar air benih kacang tanah
 Kegiatan Pra Validasi bertujuan mendapatkan perlakuan pengeringan yang memberikan toleransi 

paling optimal yang digunakan sebagai metode pembanding/yang diusulkan. Berdasarkan hasil 
pengujian KA pra validasi perlakuan pengeringan dengan suhu 131–135ºC selama 1 jam toleran 
terhadap hasil metode acuan, sehingga untuk kegiatan validasi selanjutnya metode tersebut 
ditetapkan sebagai metode yang diusulkan. Data yang membuktikan hal tersebut dapat dilihat 
pada Tabel 8.

Tabel 8. Data hasil kegiatan pravalidasi pada setiap varietas bahan uji

Varietas

Hasil penetapan KA (%)
104ºC; 17 

jam, 
dipotong

133ºC, dipotong

0,5 
jam Selisih*) 1 

jam Selisih*) 2 
jam Selisih*) 3 

jam Selisih*)

Kancil 5,3 5,0 0,3 5,3 0,0 5,7 0,4 5,6 0,3
Jerapah 5,1 4,8 0,3 5,3 0,2 5,4 0,3 5,6 0,4
Tuban 5,9 5,5 0,4 5,8 0,1 6,3 0,4 6,2 0,3

Keterangan: - *) Selisih hasil penetapan KA metode acuan dengan hasil pengujian KA menggunakan 
metode baru/pengganti

 - Toleransi 0,2 (jenis metode pengganti yang memberikan toleransi paling optimal adalah 
133ºC dengan lama pengeringan 1 jam karena selisih dengan metode acuan ≤0,2)
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 Berdasarkan hasil analisa/evaluasi data dari 10 laboratorium peserta dengan contoh benih yang 
terdiri dari tiga varietas  dengan enam level KA, ternyata metode uji singkat yaitu suhu 130–133ºC 
selama 1 jam untuk varietas Kancil, Jerapah dan Tubandapat diterima karena hasil  uji singkat  ini 
tidak berbeda signifikan dari hasil uji yang dipersyaratkan pada suhu 101–105ºC selama 17 jam 
(metode acuan/referensi) di mana lebih 75% perbedaan dalam kisaran toleransi 0,3%, seperti yang 
terlihat pada Tabel 9. 

Tabel 9.  Persentase laboratorium yang toleran 

Varietas Tingkat KA ∑Peserta ∑ Peserta toleran ∑ Peserta tidak toleran

Kancil

Rendah 30 23 7
Tinggi 30 25 5
Jumlah 60 48 12
% Toleran 80,0%

Jerapah

Rendah 30 29 1
Tinggi 30 24 6
Jumlah 60 53 7
% Toleran 88,3

Tuban

Rendah 30 23 7
Tinggi 30 23 7
Jumlah 60 46 14
% Toleran 76,7

d. Validasi pengujian daya berkecambah benih koro pedang
 Pada tahap pravalidasi dilakukan uji homogenitas, adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Data Daya berkecambah 3 lot benih koro pedang pada uji homogenitas

Lot
Ul

A
(%)

B
(%)

C
(%)

1 99 99 99
2 99 100 98
3 100 100 99
4 99 100 99
5 99 100 96
6 100 100 96
7 99 100 98
8 100 100 100

Rata-rata 99 100 98

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan ”The Heterogeneity Testing Calculator 
for seed lots in multiple containers”  lot C tidak signifikan heterogen. Sementara Lot A dan B 
tidak dilakukan perhitungan karena rata-rata daya berkecambahnya lebih dari 99% sehingga 
tidak signifikan heterogen. Tiga lot benih koro pedang ini selanjutnya di kirim ke laboratorium 
peserta validasi. Selain itu juga dilakukan uji stabilitas yang waktu pengujiannya bersamaan dengan 
pengujian di laboratorium peserta validasi. Adapun hasil uji stabilitas dapat dilihat pada Tabel 
11. 
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Tabel 11. Data Daya berkecambah 3 lot benih koro pedang pada uji stabilitas

Lot
Ul

A
(%)

B
(%)

C
(%)

1 99 100 96
2 98 97 97
3 98 99 98

Rata-rata 98 99 97

 Data yang di peroleh dari laboratorium peserta dapat dilihat pada Tabel 12. Data peserta ini 
kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel toleransi ISTA, adapun sebagai nilai acuannya 
digunakan adalah hasil uji stabilitas dan rata-rata peserta. Tabel toleransi ISTA merupakan 
batas maksimal perbedaan nilai daya berkecambah benih yang diuji antar laboratorium yang 
diperbolehkan oleh ISTA. Jika tingkat perbedaan dibawah batas toleransi maksimal maka hasil 
pengujian daya berkecambah tidak berbeda nyata, namum apabila melebihi batas maksimal maka 
hasil uji tidak dapat digunakan atau tidak valid.

Tabel 12. Data Daya berkecambah 3 lot benih koro pedang laboratorium peserta validasi

lot
Lab peserta 

A
(%)

B
(%)

C
(%)

1 100 99 100
2 100 100 100
3 94 97 85
4 97 99 97
5 99 97 95
6 96 91 89
7 100 97 95
8 98 97 96
9 95 96 89
10 100 98 97

Rata-rata 98 97 94

 Hasil analisis untuk tiap lot dengan nilai acuan menggunakan data uji stabilitas dapat dilihat pada 
Tabel 13.Untuk lot A, terlihat bahwa dari 10 laboratorium peserta, semua laboratorium (100%) 
hasilnya toleran. Sedangkan untuk lot B dan lot C, terlihat bahwa dari 10 laboratorium peserta, 
hanya satu laboratorium yang hasilnya tidak toleran, berarti untuk lot B dan lot C sebanyak 90% 
laboratorium hasilnya toleran. Rata-rata dari 3 lot tersebut adalah 93% laboratorium hasilnya 
toleran. 
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Tabel 13. Data hasil analisis tiap lot dengan nilai acuan menggunakan data uji stabilitas

Lot Lab DB NA rata-rata NA-Peserta Tabel ISTA Hasil Evaluasi

A

1 100 98 99 2 2 T
2 100 98 99 2 2 T
3 94 98 96 4 6 T
4 97 98 98 1 4 T
5 99 98 99 1 2 T
6 96 98 97 2 5 T
7 100 98 99 2 2 T
8 98 98 98 0 4 T
9 95 98 97 3 5 T

10 100 98 99 2 2 T

B

1 99 99 99 0 2 T
2 100 99 100 1 2 T
3 97 99 98 2 4 T
4 99 99 99 0 2 T
5 97 99 98 2 4 T
6 91 99 95 8 7 TT
7 97 99 98 2 4 T
8 97 99 98 2 4 T
9 96 99 98 3 4 T

10 98 99 99 1 2 T

C

1 100 97 99 3 2 T
2 100 97 99 3 2 T
3 85 97 91 12 9 TT
4 97 97 97 0 5 T
5 95 97 96 2 6 T
6 89 97 93 8 8 T
7 95 97 96 2 6 T
8 96 97 97 1 5 T
9 89 97 93 8 8 T

10 97 97 97 0 5 T
Keterangan: NA : Nilai Acuan
 T : Toleran
 TT : Tidak Toleran

 Hasil analisis dengan nilai acuan menggunakan data rata-rata peserta dapat dilihat pada tabel 
14.Untuk lot A, terlihat bahwa dari 10 laboratorium peserta, semua laboratorium (100%) hasilnya 
toleran. Untuk lot B, dari 10 laboratorium peserta, terdapat sebanyak 90% laboratorium hasilnya 
toleran. Sementara untuk lot C, dari 10 laboratorium peserta, terdapat dua laboratorium yang 
hasilnya tidak toleran, berarti untuk lot C terdapat sebanyak 80% laboratorium hasilnya toleran. 
Rata-rata dari 3 lot tersebut adalah 90%. 
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Tabel 14. Data hasil analisis tiap lot dengan nilai acuan menggunakan data rata-rata peserta

Lot Lab DB NA rata-rata NA-Peserta Tabel ISTA Hasil Evaluasi

A

1 100 98 99 2 2 T
2 100 98 99 2 2 T
3 94 98 96 4 6 T
4 97 98 98 1 4 T
5 99 98 99 1 2 T
6 96 98 97 2 5 T
7 100 98 99 2 2 T
8 98 98 98 0 4 T
9 95 98 97 3 5 T
10 100 98 99 2 2 T

B

1 99 97 98 2 4 T
2 100 97 99 3 2 TT
3 97 97 97 0 5 T
4 99 97 98 2 4 T
5 97 97 97 0 5 T
6 91 97 94 6 7 T
7 97 97 97 0 5 T
8 97 97 97 0 5 T
9 96 97 97 1 5 T
10 98 97 98 1 4 T

C

1 100 94 97 6 5 TT
2 100 94 97 6 5 TT
3 85 94 90 9 9 T
4 97 94 96 3 6 T
5 95 94 95 1 7 T
6 89 94 92 5 8 T
7 95 94 95 1 7 T
8 96 94 95 2 7 T
9 89 94 92 5 8 T
10 97 94 96 3 6 T

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan beberapa validasi adalah :1. Benih kedelai dan kacang 

tanah yang awalnya diuji pada suhu rendah (101–105oC) selama 17 ± 1 jam menjadi 1 jam pada suhu 
130–133 oC; 2. Benih koro pedang yang dalam ISTA rules belum ada metode ujinya, dapat diuji 
dengan menggunakan oven suhu rendah (101–105oC) selama 17jam ± 1 jam dengan penghancuran 
kasar dan daya berkecambahnya menggunakan media pasir pada suhu 25oC, dengan evaluasi pertama 
dilakukan pada hari ke-7 atau ke-8 dan evaluasi terakhir pada hari ke-14. Hasil validasi metode ini dapat 
melengkapi kebijakan pemerintah dalam bentuk Keputusan Pertanian no 635/HK 150/C/07/2015 
tentang pengambilan contoh dan analisis/pengujian mutu benih tanaman pangan.
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ABSTRAK
Luas rawa pasang surut di Sumatera Selatan yang telah direklamasi untuk pengembangan pertanian 
dan permukiman sekitar ± 373.000 ha.  Produktivitas padi lahan pasang surut di daerah ini  berkisar 2 
ton GKP/ha sampai 8–9 ton GKP/ha.  Permasalahan yang muncul adalah bagaimana memenuhi benih 
padi yang dibutuhkan pada lahan pasang surut tersebut. Untuk musim tanam I lahan rawa pasang 
surut, benih padi tidak bisa diperoleh langsung dari daerah tersebut karena adanya kendala sistem 
budidaya.  Universitas Sriwijaya melalui program PHK-I tema C tahun 2010 dan 2011 telah melaksakan 
program Peningkatan Peran Universitas Sriwijaya salah satu kegiatannya menghasilkan benih bermutu 
untuk pertanaman di lahan pasang surut. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengadaan benih 
bermutu melalui sistem pengadaan benih Jabalsim (jalur benih antar lapangan antar musim) yaitu 
memproduksi benih bersetifikat di lahan rawa lebak pada musim tanam Mei-Juni yang dijadikan benih 
untuk pertanaman MT1 September-Oktober dan MT2 Februari-Maret di lahan pasang surut. Hasil 
benih tersebut kemudian menjadi sumber benih petani lahan pasang surut di desa Telang Kabupaten 
Banyuasin. Namun demikian, hasil benih padi di lahan lebak dan kualitas benihnya belum optimal.  
Beberapa upaya masih bisa dilakukan agar produktivitas lahan rawa lebak meningkat dan kualitas benih 
yang dihasilkan lebih baik, yaitu dengan pemberian Pupuk Pelengkap Cair (PPC). Pemberian PPC 
meningkatkan jumlah anakan dan jumlah anakan produktif serta biomassa jerami meningkat. Pemakaian 
PPC juga dapat menekan gabah hampa, meningkatkan daya kecambah serta bobot kering kecambah.
Kata Kunci : Lahan rawa, benih padi bermutu, jabalsim, pupuk pelengkap cair

PENDAHULUAN
Saat ini lahan rawa di Indonesia sekitar 33.393.570 ha yang terdiri dari 20.096.800 ha (60,2%) 

lahan rawa pasang surut dan 13.296.770 ha (39,8%) lahan rawa lebak. Luas lahan rawa yang telah 
dikembangkan pemerintah saat ini adalah 1,8 juta ha yang terdiri dari 1.458.474 ha lahan rawa pasang 
surut dan 341.526 ha lahan rawa non-pasang surut (Dit. Rawa dan Pantai, Departemen PU 2009). Luas 
rawa potensial yang telah direklamasi di Indonesia menurut Direktorat Rawa dan Pantai, Departemen 
PU untuk empat pulau nasional dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1.  Data luasan lahan rawa di beberapa pulau di Indonesia

No Pulau
Total Lahan Rawa Total Lahan yang Sudah 

Dikembangkan
Pasang 
Surut (Ha) Lebak (Ha) Total (Ha) Pasang 

Surut (Ha)
Lebak 
(Ha) Total (Ha)

1 Sumatera 6.604.000 2.766.000 9.370.000 691.704 110.176 801.880
2 Kalimantan 8.126.900 3.580.500 11.707.400 694.935 194.765 889.700
3 Sulawesi 1.148.950 644.500 1.793.450 71.835 12.875 84.710
4 Papua 4.216.950 6.305.770 10.522.720 - 23.710 23.710

Jumlah 20.096.800 13.296.770 33.393.570 1.458.474 341.526 1.800.000
Sumber : Dir. Rawa dan Pantai, Ditjen Pengairan, Departemen PU, 2009.

Lahan rawa di pulau Sumatera sekitar 9.370.000 ha yang terdiri dari lahan rawa pasang surut seluas 
6.604.000 ha dan lahan rawa lebak seluas 2.766.000 ha (Dir.  Pengairan dan Irigasi, Bappenas, 2001).  
Data Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII tahun 2008 menyatakan bahwa luas lahan rawa Provinsi 
Sumatera Selatan adalah 613.795 ha yang terdiri dari 455.949 ha lahan rawa pasaang surut dan 157.846 
ha lahan rawa non-pasang surut atau lebak (BWSS VIII 2008).

Di Sumatera Selatan pembukaan lahan rawa pasang surut untuk pertanian yang dikenal dengan 
istilah reklamasi dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1969.  Namun, para petani Bugis telah membuka 
lahan sejak tahun 1930.  Pembukaan lahan secara besar-besaran untuk pertanian dimulai di Delta Upang 
8.420 ha, Delta Saleh 19.090 ha, Sugihan Kiri 14.600 ha, Karang Agung I 19.000 ha dan Pulai Rimau 
22.600 ha (Direktorat Rawa 1984).

 Kabupaten Banyuasin merupakan Kabupaten andalan dalam mensukseskan Sumatera Selatan 
menjadi lumbung pangan nasional.  Luasan lahan rawa di Provinsi Sumatera Selatan yang telah dibuka 
untuk pertanian tanaman pangan mencapai kurang lebih 370.000 ha.  Produktivitas rata-rata lahan rawa 
masih berkisar 3,0 ton/ha dengan indeks pertanaman IP100 masih sebesar 90% dari total luas lahan.

Untuk meningkatkan produktivitas lahan di daerah rawa pasang surut masih banyak ditemui 
berbagai permasalahan. Persoalan yang sering ditemui di lapangan menyangkut aspek fisik lahan, proses 
produksi dan pasca panen serta kualitas sumberdaya manusia. Kekompakan antar kelompok tani masih 
terbatas. Permasalahan aspek fisik lahan yang sering ditemui di lapangan adalah berkaitan dengan 
keragam status air di petak tersier. Tingkat keragaman inilah yang yang berpengaruh terhadap kesuburan 
tanah, pola tanam dan jenis tanaman yang dibudidayakan. Kondisi air yang terjadi tidak merata ini 
disebabkan karena faktor topografi tanah, kondisi lahan terhadap pengaruh air pasang, sistem tata air 
yang belum baik dan juga masih terbatas sarana bangunan air. Untuk aspek non-fisik adalah lemahnya 
ilmu pengetahuan petani terhadap aplikasi teknologi pengelolaan air dan budidaya tanaman.  Dalam 
pengelolaan seringkali terjadi benturan kepentingan dalam menentukan tujuan pengelolaan air ditingkat 
lapangan, apakah untuk transportasi, pertanian atau kegiatan lainnya.

Dari aspek budidaya tanaman, kendala yang dihadapi saat ini adalah persiapan lahan, pemakaian 
benih varietas unggul (baru menggunakan benih unggul sebesar 20%), penanaman (waktu tanam, cara 
tanam), pemeliharaan (pemupukan, pengendalian HPT dan gulma) yang belum dilakukan dengan baik, 
sehingga produktivitas hasil di beberapa lokasi masih rendah (Unsri 2010).

Optimalisasi lahan rawa pasang surut untuk produksi tanaman misalnya terbukti telah mampu 
meningkatkan produktivitas lahan per ha per musim bahkan juga meningkatkan indeks pertanaman dari 
satu kali (IP100) menjadi dua sampai tiga kali per tahun (IP200, IP300). Bahkan di beberapa tempat 
seperti di Telang 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, produksi pdi dapat mencapai 8-9 gabah 
kering panen (GKP) per ha (Supriyanto, H. et al, 2006; LWMTL 2005, a, b, c, LWMTL 2006; STLD, 
2007).  Hal ini dapat dilakukan dengan keterpaduan program yang secara garis besar terbagi menjadi 1) 



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

100

Optimasi Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak sebagai Sumber Benih Padi Bermutu untuk
Pertanaman Padi Pasang Surut di Sumatera Selatan Melalui Pemberian Pupuk Cair

perbaikan insfrastruktur pengelolaan air; 2) aplikasi teknologi pertanian; dan 3) pemberdayaan kelompok 
tani/P3A untuk operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan. Sementara itu, rata-rata produksi padi 
pada lahan reklamasi rawa yang belum optimal masih berkisar 2-3 ton GKP/ha (Unsri, 2010).

PENTINGNYA BENIH BERKUALITAS TINGGI
Benih berkualitas tinggi adalah benih yang bermutu baik, baik dalam mutu genetis, fisiologis 

maupun fisis. Apabila benih itu benih bersertifikasi, disamping memenuhi mutu tersebut, benih harus 
menunjukkan kebenaran, artinya keterangan-keterangan yang disebut dalam sertifikat itu harus benar.  
Dalam hal pertama, mutu benih ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari para produsen benih, 
sedangkan dalam hal kedua, kebenaran sertifikat ini menjadi tanggung jawab lembaga sertifikasi. Maka 
dengan adanya program sertifikasi benih, petani pemakai benih dilindungi dari ketidak benaran benih, 
sedangkan pihak produsen benih, disamping mengetahui nilai prestasi masing-masing, program ini dapat 
dikata mengambil separuh tanggung jawab kepada pemakai benih tentang mutu benih yang diproduksi 
(Sadjad 1974).

Penyediaan benih berkualitas harusnya memenuhi kondisi enam tepay yaitu; 1) tepat varietas, 
yakni varietasnya sesuai dengan kondisi tempat yang memerlukan; 2) tepat jumlah, yakni jumlahnya 
sesuai dengan kebutuhan; 3).  tepat mutu, yakni bermutu baik; 4) tepat waktu, yakni tersedia pada saat 
diperlukan; 5) tepat lokasi, yakni tersedia di tempat yang memerlukan; 6) tepat harga, yakni harganya 
terjangkau oleh petani (Mugnisjah dan Setiawan 1990).

Benih berkualitas tinggi haruslah ditopang dengan ketersediaan berbagai varietas unggul spesifik 
lokasi (rawa) agar mendapat hasil yang optimal, penggunaan varietas unggul padi yang memiliki 
ketahanan terhadap rendaman merrupakan prasyarat khusus dalam budidaya padi di daerah-daerah yang 
sering terkena banjir atau rendaman.  

PENGADAAN BENIH PADI PASANG SURUT DI LAHAN 
LEBAK

Pada tahun 2010 dan dilanjutkan pada tahun 2011 Universitas Sriwijaya mendapat kecercayaan 
mengelola Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi Tema C.  Melalui PHKI tema C ini, Universitas 
Sriwijaya telah mencanangkan program unggulan dengan judul “Peningkatan Peran Universitas Sriwijaya 
Dalam Pembangunan Pertanian Lahan Rawa untuk Mendukung Ketahanan Pangan”.  Adapun beberapa 
aktivitas utama yang akan dilakukan sesuai dengan hasil analisis evaluasi diri yaitu: 1).  Pengembangan 
sistem informasi dan pemantauan lahan rawa; 2).  Peningkatan akses jaringan reklamasi rawa dalam 
mendukung pembangunan pertanian dan permukiman; serta 3).  Optimalisasi sistem pertanian tanaman 
pangan lahan rawa.

Salah satu kegiatan dalam subaktivitas optimalisasi sistem pertanian tanaman pangan lahan rawa 
melalui kegiatan sosialisasi dan pengadaan benih padi unggul berkualitas. Kegiatan ini dilakukan berupa 
kegiatan produksi dan sertifikasi empat varietas padi yaitu IR42, IR64, Ciherang, dan Inpara 3 pada 
lahan rawa lebak Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Benih sumber yang digunakan 
berlabel putih (benih dasar) yang berasal dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi.  Hasil 
yang dicapai dari keempat varietas ini berkisar antara 5–6 ton/ha. Namun demikian yang dapat 
dijadikan sebagai benih berlabel ungu (benih pokok) hanya sekitar 2–2,5 ton/ha. Benih pokok inilah 
kemudianditanam pada lahan pasang surut di Telang 1 dan Telang 2 pada MT1 dengan hassil cukup 
baik sekitar 4–5 ton gabah/ha.

Aktivitas memproduksi benih padi di lahan rawa lebak untuk pertanaman lahan pasang surut 
ini mengadopsi sistem pengadaan benih jalur benih antar lapangan (JABAL) serta jalur benih antar 
lapangan antar musim (JABALSIM). Pada dasarnya barter benih antar petani sudah berjalan sejak petani 
mengenal pertanian modern.  Tetapi istilah Jabal ini mulai diperkenalkan dan populer mula-mula di 
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daerah Jember, Jawa Timur (Sadjad 1984). Sistem Jabal yang baru terbatas pada jalinan arus benih antar 
lapang, dimodifikasi lagi menjadi arus benih antar lapang dan antar musim yang dikenal dengan jabalsim 
(Manwan et al. 1990).

Dalam sistem ini pelaksanaan produksi benih tidak akan melalui tahap penyimpanan benih di 
gudang penyimpanan benih, karena benih yang baru dipanen dari lapangan produksi, dapat langsung 
ditanam di lahan lain, sehingga untuk menyediakan benih pada musim tanam berikutnya dapat digunakan 
benih dari hasil panen seebelumnya, dan seterusnya.

Sistem jabalsim yang perbah diperkenalkan di Jawa adalah benih dibarter dalam dua jenis lahan, 
sawah dan tegalan, dan dalam dua musim, musim hujan dan musim kemarau.  Sehingga didapat empat 
kombinasi alur benih, yaitu musim kemarau di sawah I (MK I), musim kemarau di sawah II (MK II), 
musim hujan di tegalan I (MH I) dan musim hujan di tegalan II (MH II).

Melalui sistem jabalsim ini, peluang degradasi mutu benih selama penyimpanan sangat kecil, 
karena benih “disimpan” dalam siklus produksi benih.  Mugnisjah dan Setiawan (1990) mengungkapkan 
bahwa dengan adanya perbanyakan benih secara alur generasi, benih yang dihasilkan memiliki kualifikasi 
sebagai kelas benih bersertifikat, karena setiap tahap di arus ini dilakukan proses sertifikasi.

Penangkaran benih padi di lahan lebak untuk pertanaman padi lahan pasang surut melalui kegiatan 
jabal ataupun jabalsim sangatlah memungkinkan. Hal ini bila kita kaitkan dengan adanya perbedaan 
pola dan musim tanam di lahan pasang surut dan lahan lebak seperti tertera pada tabel 2.

Tabel   2. Pola dan musim tanam di lahan rawa pasang surut, lebak, irigasi dan tadah hujan

Kegiatan
Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAWA PASANG SURUT
Musim Tanam (MT) 1 D e a b c
Musim Tanam (MT) 2 a b c d e
Pengolahan Lahan x x x x x
Kebutuhan Benih x x x x
Kebutuhan Pupuk x x x x x x
Panen x x x
Pasca Panen x x x
RAWA LEBAK
Musim Tanam Padi/Jagung a b c d e
Pengolahan Lahan x x
Kebutuhan Benih x x
Kebutuhan Pupuk x x x
Panen x x
Prosesing Benih Berlebel x x
Pasca Panen x x

Catatan : a, b, c, d, e : Musim Tanam (Okt-Mar dan Apr-Sep); pola tanam
Alternatif : padi-padi, padi-jagung, padi-jagung 
Kebutuhan benih di pasang surut adalah awal musim hujan (setelah panen lebak)

Agar produktivitas padi lahan rawa lebak meningkat dengan mutu benih yang tinggi, perlu 
dilakukan perbaikan dalam budidayanya.  Pemberian pupuk pelengkap cair merupakan salah satu yang 
bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil dan mutu benih rawa lebak.

Pupuk pelengkap cair (PPC) dikenal sebagai pupuk daun sebab diaplikasikan melalui daun, 
dan umumnya mengandung sebagian unsur hara makro dan mikro (Novizan 2005). Sejalan dengan 
perrkembangan teknilogi maka PPC dapat secara khusus mengandung hara mikro saja, dan hara mikro 
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plus zat pengatur tumbuh (Pranata 2004).  Beberapa keuntungan aplikasi PPC melalui daun antara lain; 
untuk menghindari unsur hara difiksasi oleh mineral tanah, menekan terjadinya antagonistis antar unsur 
hara,  respon tanaman akan lebih cepat terutama terhadap unsur N dan K (Anonymous 2005).

PPC yang baik dicirikan dari kondisi buffer yang baik sehingga pH larutan tetap netral, dan 
mengandung unsur hara yang spesifik saja misalnya hara mikro tertentu saja (Marschner 1986). Unsur 
hara mikro yang umumnya terkandung dalam PPC komersil adalah Mo, Bo, Zn, Mn dan Fe dalam 
bentuk senyawa yang tersedia untuk tanaman (Pranata 2004). Unsur hara sangat dibutuhkan tanaman 
dalam jumlah yang sangat kecil yaitu di bawah 1.000 ppm, dan jika kurang atau tidak tersedia maka 
pertumbuhan tanaman akan tertekan dan bahkan banyak tanaman tidak mampu menyelesaikan fase 
generatifnya (Salisbury dan Ross 1992).

Hasil penelitian Indian, (2011) menyatakan aplikasi pupuk pelengkap cair ternyata memberikan 
pengaruh yang relatif baik. Berdasarkan rerata parameter yang terkumpul ternyata padi yang diberi pupuk 
pelengkap cair (PPC) menghasilkan jumlah anakan produktif lebih tinggi 6% dan biomassa jerami 
lebih besar sampai 68%. Secara lengkap penampilan pertumbuhan padi antara non-PPC dan PPC dapat 
dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.  Penampilan pertumbuhan tanaman padi

Parameter Non PPC PPC Keterangan
Tinggi Tanaman (cm) 83,0 83,0 0%
Jumlah Anakan (batang) 14,0 16,0 +14%
Jumlah Anakan Produktif (batang) 11,6 12,3 +6%
Biomass (g) 25,8 43,4 +68%

Keterangan : tanda (+) berarti peningkatan

Peningkatan jumlah anakan produktif disebabkan adanya penambahan jumlah anakan yang 
dihasilkan tanaman padi yang diberikan PPC. Penambahan jumlah anakan yang ada disertai dengan 
kemampuan anakan untuk menghasilkan bunga dan bulir sebagai akibat cukup tersedia unsur hara 
makro dan mikro. Dengan demikian, padi yang diberikan PPC mempunyai jumlah anakan produktif 
lebih banyak dibandingkan tanpa PPC.

Pemakaian PPC pada padi di lahan rawa lebak ternyata dapat menekan gabah hampa dan 
menaikkan persentase gabah bernas sehingga padi yang diberi PPC mempunyai jumah gabah permalai 
yang lebih banyak dibandingkan dengan non PPC.  Selain itu, PPC dapat meningkatkan pembentukan 
bulir padi yang lebih baik sehingga bobot padi yang diberi PPC mempunyai berat yang relatif lebih besar 
dibandingkan non PPC.

Tabel 4.  Penampilan Hasil Tanaman Padi

Parameter Non PPC PPC Keterangan
Gabah Hampa (%) 18,16 14,64 - 19%
Gabah Bernas (%) 81,84 85,36 + 4%
Jumlah Gabah per Malai (butir) 927,6 1046,52 + 13%
Bobot 1000 butir (g) 25,31 25,56 1%

Keterangan : tanda (+) berarti peningkatan dan tand (-) berarti penurunan

Benih padi hasil dari tanaman padi yang diaplikasikan PPC ternyata lebih baik dibandingkan non 
PPC.  Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh ternyata daya kecambah benih padi yang berasal dari 
PPC mempunyai nilai yang lebih baik 6% dibandingkan non PPC (Tabel 5).  Daya kecambah yang lebih 
besar tersebut sebagai akibat semakin baiknya mutu biokimia benih.  Mutu biokimia benih dan fisiologis 
benih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan hara makro  dan mikro bagi tanaman, dan semakin cukup 
tersedia hara di dalam tanaman akan meningkatkan kemampuan benih untuk kecambah.
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Tabel 5.  Penampilan mutu benih padi

Parameter Non PPC PPC Keterangan
Daya Berkecambah (%) 89,5 94,5 +  6%
Kecepatan Berkecambah (hari) 5,15 5,05 -  2%
Bobot Kering Kecambah (g) 0,35 0,37 + 37%

Keterangan : tanda (+) berarti peningkatan dan tanda (-) berarti penurunan

Para petani padi yang ada di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan dan keterampilan yang 
sudah tergolong baik dalam budidaya padi. Kondisi sosial seperti itu sangat membantu dalam proses 
adopsi hal yang baru seperti aplikasi  pupuk pelengkap cair melalui daun.  Sebagian kecil dari petani 
ternyata pernah mencoba menggunakan pupuk pelenggkap cair tetapi hasil yang diperoleh belum 
optimal sebab intensitas aplikasi cuma satu atau dua kali saja sehingga kemanfaatan hara melalui daun 
belum dapat maksimal (Harun et al. 2010; Suwignyo et al. 2011; Yakup et al. 2015).

Pengalaman petani yang menggunakan PPC yang belum memberikan hasil optimal banyak 
disampaikan oleh petani di dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Sebagian petani juga belum puas 
terhadap penampilan dan hasil tanaman padi yang diberi PPC. Kondisi tersebut dirasakan sangat wajar 
sebab secara sepintas pertumbuhan tanaman yang diberi PPC tidak lebih baik  dibandingkan non PPC.

Berdasarkan fakta panen ternyata hasil yang diperoleh petani yang menggnakan PPC ternyata lebih 
banyak dibandingkan dengan non PPC dan juga mutu benih relatif lebih baik. Hal tersebut memang 
belum dapat disampaikan saat penyuluhan di lokasi demplot tetapi hanya disinggung sedikit. Jika data-
data pertumbuhan dan hasil serta mutu benih padi  asal PPC disampaikan kembali kepada petani yang 
kurang yakin tentunya dapat merubah pandangan dari mereka terhadap manfaat PPC.

PENUTUP
Saat ini petani padi lahan pasang surut sebagian besar sudah mempunyai kesadaran cukup tinggi 

untuk mempergunakan benih bemutu.  Hal ini dikarenakan pengalaman mereka tentang besarnya manfaat 
penggunaan benih bermutu dalam peningkatan produksi, peningkatan pendapatan serta kesejahteraan 
mereka. Untuk itu, program penangkaran benih padi guna memenuhi kebutuhan untuk pertanaman 
di pasang surut haruslah lebih mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Menjadikan rawa lebak 
sebagai sumber benih padi bermutu untuk lahan perrtanaman lahan pasang surut yang mengadopsi sistem 
pengadaan benih jabal maupun jabalsim merupakan salah satu alternatif penyediaan benih bermutu 
tersebut.  Hal ini terutama disebabkan addanya perbedaan pola dan musim tanam yang memungkinkan 
diterapkannya sistem pengadaan benih antar lahan dan antar musim tadi.Agar produktivitas padi lahan 
rawa lebak meningkat dengan mutu benih yang tinggi, perlu dilakukan perbaikan dalam budidayanya.  
Pemberian pupuk pelengkap cair merupakan salah satu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil 
dan mutu benih rawa lebak.  
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ABSTRACT
Mango sap is acidic and contain oil and sugar that attracts fungi infection that induce damage to the 
fruit, such as body rots and antracnose infection. Previous research demonstrated that mango washing 
able to clean sap and dirt, and also can decrease the occurrence of fruit damage. The objective of this 
research was to determine effect of mango washing material on quality of Gedong Gincu mango in 
Cirebon West Java, and farmers perception of mango washing. This research was conducted in Nanggela 
Village Kuningan Regency, Girinata Village, Munjul Village, and Sedong Lor Village Cirebon Regency, 
and fruit stall in Tangerang, from November 2015 to March 2016. Washing treatment consist of two 
levels, control (not washed) and washed by Ca(OH)2 0,25% + detergent 1%. All factors were replicated 
3 times and each replication was contained by 10 sample of fruits. The result showed that application 
of washing material was able to clean sap and dirt on fruit, reduce occurence of body rots and stem rots 
until 90%, and make the visual quality of mangoes being better so at 4 days after treatment (DAT) 
mango fruit on retail traders has been sold to consumers. Mango washing material have not applicated 
at farmers level in Cirebon West Java, because it can add costs, labor, and there is no difference price for 
treatmented mango.
Keywords: Ca(OH)2, farmers perception, sap fruit

ABSTRAK
Getah mangga bersifat asam serta mengandung minyak dan gula yang dapat mengundang cendawan 
penyebab kerusakan seperti busuk buah dan antraknosa. Penelitian sebelumnya mengenai pencucian 
mangga berhasil membersihkan getah dan kotoran, serta dapat mengurangi terjadinya kerusakan buah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan pencuci mangga terhadap kualitas buah 
mangga Gedong Gincu di Cirebon Jawa Barat, serta persepsi petani terhadap pencucian mangga. 
Penelitian dilaksanakan di Desa Nanggela Kabupaten Kuningan, Desa Girinata, Desa Munjul, Desa 
Sedong Lor Kabupaten Cirebon, dan kios buah di Tangerang pada bulan November 2015 hingga 
Maret 2016. Perlakuan pencucian terdiri dari dua taraf, yaitu kontrol (tidak dicuci) dan pencucian 
menggunakan Ca(OH)2 0.25% + Detergen 1%. Semua perlakuan diulang sebanyak 3 kali dan masing-
masing ulangan terdapat 10 sampel buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi bahan pencuci 
mampu membersihkan getah dan kotoran pada buah mangga, mengurangi terjadinya busuk pangkal 
buah dan busuk buah hingga 90%, dan membuat kualitas visual buah mangga menjadi lebih baik, 
sehingga pada 4 hari setelah perlakuan (HSP) buah mangga yang terdapat di pedagang retail telah habis 
terjual kepada konsumen. Bahan pencuci mangga belum seluruhnya dapat diaplikasikan di tingkat petani 
wilayah Cirebon Jawa Barat karena dapat menambah biaya, tenaga kerja, serta tidak ada perbedaan harga 
terhadap buah mangga yang diberi perlakuan.
Kata kunci: Ca(OH)2, getah buah, persepsi petani
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PENDAHULUAN
Mangga merupakan buah tropika yang biasa tumbuh baik di daerah beriklim kering. Sentra 

produksi mangga di Indonesia diantaranya adalah Indramayu, Cirebon, dan Majalengka di Jawa Barat, 
Tegal, Kudus, Pati, Magelang, dan Boyolali di Jawa Tengah, Pasuruan, Probolinggo, Nganjuk, dan 
Pamekasan di Jawa Timur (Balittan 2008). Produksi buah mangga di Indonesia mengalami fluktuasi 
dan cenderung menurun dari tahun 2010 hingga 2015 yaitu sebesar 1,313,542 ton, 2,362,039 ton, 
2,058,607 ton, dan 2,464,234 ton (Kementan 2010). Perkembangan ekspor buah mangga pada tahun 
2008 hingga 2012 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun yaitu sebesar 1,980 ton, 1,615.7 ton, 
998.5 ton, 1,485.4 ton, dan 1,515.1 ton, sedangkan perkembangan volume impor pada tahun 2008 
hingga 2012 cenderung meningkat yaitu sebesar 968.5 ton, 821.3 ton, 1,129.4 ton, 989.2 ton, dan 
1,267.1 ton (Pusdatin 2014).

Penurunan kualitas buah mangga juga disebabkan oleh getah yang terdapat pada kulit mangga. 
Getah pada buah mangga merupakan cairan yang bersifat kental yang keluar dari tangkai buah setelah 
dipetik (Negi et al. 2002). Getah mangga dapat menyebabkan luka bakar. Getah mangga dapat 
mengundang jamur Dothiorella dan Lasidiodiplodia yang menyebabkan pembusukan buah mangga dan 
penyakit antraknosa (Holmes et al. 2009). Kualitas visual merupakan faktor yang sangat penting dalam 
pemasaran. Komponen yang berhubungan dengan kualitas eksternal terdiri dari bentuk, ukuran, warna, 
kesegaran, kebersihan, kerusakan fisik, dan kerusakan mikrobiologis (Kader 2002).

Hasil penelitian Mukhlis (2011) menyatakan pencucian dengan KOH 1% + detergen 1% efektif 
menghilangkan getah dan cendawan juga efektif menghambat terjadinya luka bakar (sapburn) hingga 
11 HSP pada buah mangga Gedong. Menurut Firsti (2012) bahan pencuci larutan Ca(OH)2 0.5% 
+ detergen 1% merupakan larutan yang dapat mempertahankan kualitas buah mangga Arumanis. 
Menurut Adiputra (2013) menyatakan pencucian menggunakan detergen 1% + Ca(OH)2 dengan 
penambahan fungisida benomil 0.025% pada bahan pencuci efektif untuk menunda terjadinya busuk 
buah hingga 4 HSP, antraknosa hingga 8 HSP dan menekan perkembangan busuk buah dan antraknosa 
pada buah mangga Gedong selama penyimpanan. Penelitian Herdiyanti (2014) menyatakan pencucian 
mangga dengan menggunakan deterjen 1% dapat menghilangkan getah dan kotoran yang menempel 
pada kulit buah mangga Arumanis. Penelitian yang dilakukan oleh Taqiyyah (2015) menunjukkan 
hasil bahwa kombinasi perlakuan terbaik dalam menunda terjadinya penyakit pada buah adalah bahan 
pencuci detergen 1% + Ca(OH)2 0.5% + fungisida fludioxonil atau azoksistrobin 0.025% pada suhu 
120C. Perlakuan ini mampu menunda terjadinya kerusakan buah hingga 30 HSP pada mangga Gedong. 
Aplikasi bahan pencuci mampu membersihkan getah yang menempel pada buah mangga. Penambahan 
fungisida dapat memperpanjang umur simpan dan menunda terjadinya penyakit pascapanen pada buah 
mangga hingga 22 HSP.

Hasil penelitian bahan pencuci tersebut hingga saat ini belum digunakan oleh petani untuk 
mencuci mangga. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengujian bahan pencuci di tingkat petani agar 
dapat mengatasi masalah yang terjadi pada buah mangga, sehingga kualitas buah mangga menjadi lebih 
baik dan banyak diterima oleh pedagang dan konsumen, serta dapat menambah nilai ekonomi bagi 
petani. 

BAHAN DAN METODE
Pemanenan buah mangga dilaksanakan di Desa Nanggela Kabupaten Kuningan Jawa Barat. 

Aplikasi bahan pencuci dilaksanakan di Desa Girinata Kabupaten Cirebon. Buah mangga dicuci dengan 
cara dicelupkan ke dalam larutan bahan pencuci selama ±5 menit dengan cara digosok dengan sponge 
busa agar kulit buah mangga tidak rusak. Pengamatan fisik buah mangga dilaksanakan di Desa Girinata, 
Desa Munjul, dan Kios Buah di Tangerang. Pengamatan fisik buah mangga mengacu pada panduan 
buku Holmes et al. (2009) dengan metode scoring. Pengamatan dilakukan pada buah mangga sebelum 
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dan sesudah aplikasi bahan pencuci pada setiap pelaku rantai pemasaran. Pengamatan persepsi petani 
terhadap pencucian buah dilaksanakan di Desa Girinata, Desa Munjul, dan Desa Sedong Lor Kabupaten 
Cirebon. Persepsi petani terhadap pencucian buah mangga diperoleh dengan cara wawancara langsung 
melalui media kuesioner. Isi kuesioner meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan informasi kebun, 
identitas petani, pengetahuan petani terhadap pencucian buah, dan respon petani terhadap perlakuan 
pencucian buah. Data pendukung berupa data sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian, Badan Penyuluh, 
dan literatur. Selain wawancara dengan petani, dilakukan juga wawancara kepada pengumpul besar 
(tengkulak), pedagang retail, dan konsumen sehingga diketahui pola pemasaran mangga Gedong Gincu 
di Cirebon Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai dengan Maret 2016. 
Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah mangga dengan tingkat kematangan 
80% dengan ciri-ciri bagian ujung atas buah berwarna hiaju dan pangkal buah berwarna oranye. Bahan 
lain yang digunakan adalah detergen berbahan aktif surfaktan 1%, Ca(OH)2 0.25%, dan air. Alat-alat 
yang digunakan adalah kamera, bak pencuci, keranjang panen, galah, sponge busa, sarung tangan karet, 
timbangan digital, alat tulis, dan kuesioner. Perlakuan pencucian terdiri dari dua taraf, yaitu tanpa 
pencucian (kontrol) dan pencucian dengan Ca(OH)2 0.25% + detergen berbahan aktif surfaktan 1 %. 
Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali dan masing-masing ulangan terdapat 10 sampel buah yang 
diambil secara acak, sehingga dalam satu kali perlakuan terdapat 30 buah mangga. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan uji Mann Whitney. Perangkat lunak yang digunakan antara lain Microsoft Excel 
2007 untuk rekapitulasi data dan Minitab 16 untuk melakukan uji Mann Whitney.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh pencucian terhadap kualitas buah mangga Gedong Gincu diamati pada beberapa peubah 

sebagai berikut:

Getah dan Kotoran
Pencucian mangga mampu menghilangkan getah yang terdapat pada permukaan buah. Buah 

mangga yang dicuci memiliki rata-rata skor getah <1 sedangkan buah mangga yang tidak dicuci memiliki 
rata-rata skor 3.50 dengan persentase getah >25%. Penggunaan bahan pencuci berupa detergen dan 
Ca(OH)2 mampu menghilangkan getah karena mengandung basa dan mampu menghilangkan kandungan 
minyak. Hasil uji Mann-Whitney pada Tabel 1 menunjukkan bahwa aplikasi bahan pencuci nyata lebih 
baik dibandingkan dengan mangga yang tidak dicuci.

Getah pada buah mangga merupakan cairan yang bersifat kental yang keluar dari tangkai buah 
setelah dipetik. Getah akan keluar ketika tangkai (pedisel) rusak sehingga getah tersebut menyebar pada 
kulit mangga. Lentisel akan menyerap getah yang masuk ke dalam kulit mangga (Amin et al. 2008). 
Getah mangga dapat menyebabkan luka bakar serta mengundang jamur Dothiorella dan Lasidiodiplodia 
yang menyebabkan pembusukan buah dan penyakit antraknosa (Holmes et al. 2009). Kandungan 
gula dalam getah dapat mengundang cendawan penyebab beberapa penyakit pada buah, seperti busuk 
pangkal, busuk buah, dan antraknosa (Negi et al. 2002). 

Tabel 1. Skor getah dan kotoran pada buah mangga

Perlakuan

Rata-rata skor getah dan kotoran hari ke-(HSP)
0 

1 2 3 4Sebelum 
pencucian

Setelah 
pencucian

Kontrol 3.50 3.50 3.40 1.76 1.62 2.07
Detergen 1% + Ca(OH)2 0.25% 3.47 0.23 0.50 0.95 0.40 0.60
Uji Mann-Whitney tn ** ** * ** **

Keterangan : tn = tidak nyata. * = nyata. ** = sangat nyata, pada uji Mann-Whitney 5%
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Kerusakan Buah
a. Bintik lentisel

Bintik lentisel mulai terjadi pada 0 HSP. Sebanyak 9 dari 30 sampel buah mangga pada perlakuan 
kontrol dan sebanyak 6 dari 30 sampel buah mangga pada perlakuan pencucian mengalami bintik 
lentisel dengan intensitas kerusakan berbeda-beda mulai dari ±3% sampai dengan >25%. Kerusakan 
akibat bintik lentisel meningkat hingga 4 HSP pada kedua perlakuan. Hal ini terjadi karena sampel buah 
mangga yang diamati dipilih secara acak setiap harinya. Sebanyak 8 dari 30 sampel buah mangga pada 
perlakuan kontrol mengalami kerusakan dengan intensitas ±10% pada 4 HSP, sedangkan pada perlakuan 
pencucian sebanyak 8 dari 20 sampel buah mangga mengalami kerusakan dengan intensitas 11–25% 
pada 4 HSP (Tabel 2). Perlakuan pencucian mangga dengan menggunakan detergen 1% + Ca(OH)2 
0,25% tidak mempengaruhi bintik lentisel pada 0, 1, 2, dan 4 HSP, dan memberikan pengaruh pada 3 
HSP (Tabel 3). 

Menurut Taqiyyah (2015) menyatakan bahwa kombinasi bahan pencuci detergen 1% + Ca(OH)2 
0.5% + fungisida fludioxonil atau azoksistrobin 0.025% mampu menunda terjadinya bintik lentisel pada 
buah hingga 30 HSP. Menurut Holmes et al. (2009) menyatakan bahwa bintik lentisel (lenticel spotting) 
merupakan bintik kecil berwarna hitam yang menyerupai bintang dan tersebar pada permukaan kulit 
buah mangga. Bintik lentisel disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jaringan kulit yang tersumbat, 
suhu rendah, dan kelembapan tinggi.

b. Bintik dendritik
Kerusakan buah mangga akibat bintik dendritik mulai terjadi pada 0 HSP. Pada 0 HSP hanya 

sebanyak 1 dari 30 sampel buah mangga mengalami kerusakan akibat bintik dendritik dengan intensitas 
kerusakan sebesar ±3% pada perlakuan kontrol, sedangkan pada perlakuan pencucian sebanyak 2 dari 
30 sampel buah mangga mengalami kerusakan dengan intensitas 11–25% dan 1 dari 30 sampel buah 
mangga mengalami kerusakan dengan intensitas >25% (Tabel 2). Hasil uji Mann-Whitney (Tabel 3) 
menunjukkan bahwa aplikasi bahan pencuci tidak berpengaruh terhadap bintik dendritik. 

Menurut Holmes et al. (2009) bintik dendritik adalah bintik hitam kecil dengan ujung-ujungnya 
tidak beraturan yang terdapat pada permukaan kulit buah. Bintik dendritik biasanya muncul pada 
buah yang telah matang, perkembangannya cukup lambat, dan tidak masuk ke dalam daging buah. 
Bintik dendritik terjadi karena getah yang mengandung cendawan Dothiorella dan Lasidiplodia yang 
menyebabkan bintik hitam dan akhirnya terjadi pembusukan pada buah mangga. 

c. Busuk Pangkal Buah
Busuk pangkal buah mulai terjadi pada 2 HSP pada kedua perlakuan. Intensitas kerusakan akibat 

busuk pangkal buah yang dialami pada kedua perlakuan mencapai ±3%. Kerusakan akibat busuk 
pangkal buah meningkat pada perlakuan kontrol pada 4 HSP. Seluruh sampel buah mangga mengalami 
busuk pangkal buah dengan intensitas yang berbeda-beda, yaitu sebanyak 13 buah mangga mengalami 
kerusakan ±3%, 11 buah mangga mengalami kerusakan ±10%, dan 6 buah mangga mengalami kerusakan 
11-25% dari jumlah sampel 30 buah (Tabel 2). Rata-rata skor busuk pangkal buah pada 4 HSP lebih 
kecil dibandingkan dengan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan pencucian dengan detergen 
1% + Ca(OH)2 0.25% memberikan pengaruh terhadap buah mangga yang diberi perlakuan pada 4 
HSP (Tabel 3). Aplikasi bahan pencuci mampu mengurangi busuk pangkal buah sebesar 90% hingga 4 
HSP. 

Busuk pangkal buah (stem rots) merupakan busuk lunak berair yang terdapat pada pangkal buah 
kemudian masuk ke dalam daging buah (Holmes et al. 2009). Menurut Taqiyyah (2015) busuk pangkal 
pada buah yang terjadi pada mangga Gedong baru terdapat pada 10 HSP dengan skor paling tinggi 
terdapat pada buah yang tidak dicuci. Buah mangga yang dicuci dengan detergen + Ca(OH)2 + fungisida 
fludioxonil baru terdapat busuk pangkal pada 16 HSP dan merupakan yang paling lama dibandingkan 
dengan bahan pencuci lainnya.
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Tabel 2. Jumlah buah mangga yang mengalami kerusakan

Perlakuan Hari ke - 
(HSP)

Persentase kerusakan
Tidak ada 
kerusakan <1% ±3% ±10% 11-25% >25%

Bintik lentisel
-----------------------------buah----------------------------

Kontrol 0 21 0 4 3 1 1
4   5 0 7 8 6 4

Detergen 1% + 
Ca(OH)2 0,25% 0 24 0 3 2 1 0

4   1 0 3 6 8 2
Bintik dendritik

------------------------------buah----------------------------
Kontrol 0 29 0 1 0 0 0

4 30 0 0 0 0 0
Detergen 1% + 
Ca(OH)2 0,25% 0 27 0 0 0 2 1

4 20 0 0 0 0 0
Busuk pangkal buah

----------------------------buah-----------------------------
Kontrol 2 27 0  2 0 0 0

4   0 0 13 11 6 0
Detergen 1% + 
Ca(OH)2 0,25% 2 17 2  1  0 0 0

4 18 0  1  1 0 0
Busuk buah

----------------------------buah------------------------------
Kontrol 2 28 0  1 0 0 0

4   0 6 19 5 0 0
Detergen 1% + 
Ca(OH)2 0,25% 2 19 0  3 0 0 0

4 18 0  2 0 0 0
Keterangan: HSP = hari setelah perlakuan

d. Busuk buah
Busuk buah mulai terjadi pada 2 HSP pada kedua perlakuan. Intensitas kerusakan akibat busuk 

buah yang dialami pada kedua perlakuan mencapai ±3%. Kerusakan akibat busuk buah meningkat pada 
perlakuan kontrol pada 4 HSP. Seluruh sampel buah mangga mengalami busuk buah dengan intensitas 
yang berbeda-beda, yaitu sebanyak 6 buah mangga mengalami kerusakan <1%, 19 buah mangga mengalami 
kerusakan ±3%, dan 5 buah mangga mengalami kerusakan ±10% dari 30 sampel buah. Sementara pada 
perlakuan pencucian sebanyak 2 dari 20 buah mangga mengalami busuk buah dengan intensitas ±3% 
(Tabel 2). Rata-rata skor busuk buah pada perlakuan pencucian lebih kecil jika dibandingkan dengan 
perlakuan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa persentase busuk buah pada perlakuan pencucian lebih 
sedikit dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Perlakuan pencucian memberikan pengaruh terhadap 
busuk buah pada 4 HSP (Tabel 3).
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Busuk buah mangga disebabkan oleh getah yang terdapat pada permukaan kulit buah. Holmes et 
al. (2009) menyatakan bahwa getah dapat mengundang jamur Dothiorella dan Lasiodiplodia yang dapat 
menyebabkan pembusukan buah. Menurut Taqiyyah (2015) menyatakan bahwa buah mangga Gedong 
yang dicuci dengan fungisida azoksistrobin dan fludioxonil merupakan yang paling lama terserang busuk 
buah, yaitu hingga 14 HSP.

Tabel 3. Skor kerusakan pada buah mangga

Perlakuan
Rata-rata skor kerusakan buah hari ke-(HSP)

0 1 2 3 4
-------------------------- Bintik lentisel ---------------------------

Kontrol 0.87 2.50 2.10 3.00 2.73
Detergen 1% + Ca(OH)2 0.25% 0.53 2.63 1.80 2.05 3.30
Uji Mann-Whitney tn tn tn ** tn

------------------------- Bintik dendritik -------------------------
Kontrol 0.07 0.10 0.28 0.10      0
Detergen 1% + Ca(OH)2 0.25% 0.43 0.07 0.35 0.25      0
Uji Mann-Whitney tn tn tn tn

-------------------------- Busuk pangkal --------------------------
Kontrol        0       0 0.14      0.10 2.77
Detergen 1% + Ca(OH)2 0.25%        0       0 0.20      0 0.25
Uji Mann-Whitney tn **

---------------------------- Busuk buah ----------------------------
Kontrol        0       0 0.07 0.17 1.97
Detergen 1% + Ca(OH)2 0.25%        0       0 0.30 0.10 0.20
Uji Mann-Whitney tn tn **

Keterangan : tn = tidak nyata. * = nyata. ** = sangat nyata, pada uji Mann-Whitney 5%

Kekerasan Buah
Kekerasan buah mangga meningkat setiap harinya pada kedua perlakuan. Tingkat kekerasan buah 

mangga pada 0–2 HSP mencapai kriteria rubbery (daging buah sedikit tertekan saat ditekan dengan 
ibu jari pada bagian ujung, tengah, dan pangkal buah) pada kedua perlakuan. Tingkat kekerasan buah 
mangga pada 3 HSP mencapai kriteria sprung (daging buah tertekan sedalam 2–3 mm saat ditekan 
dengan ibu jari pada bagian ujung, tengah, dan pangkal buah) pada kedua perlakuan. Tingkat kekerasan 
buah mangga pada 4 HSP mencapai kriteria soft (daging buah tertekan dengan ibu jari yang lemah pada 
bagian ujung, tengah, dan pangkal buah mangga) pada kedua perlakuan. Aplikasi bahan pencuci tidak 
mempengaruhi kekerasan buah hingga 4 HSP (Tabel 4). 

Kekerasan buah mangga umumnya menurun selama penyimpanan. Penurunan kekerasan buah 
mangga disebabkan oleh adanya proses respirasi dan transpirasi. Proses respirasi akan mengakibatkan 
pecahnya karbohidrat menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, dengan adanya pemecahan 
karbohidrat akan menyebabkan pecahnya jaringan pada buah-buahan sehingga menyebabkan produk 
menjadi lunak (Syafutri et al. 2006). Menurut Taqiyyah (2015) pencucian mangga tidak memengaruhi 
kekerasan buah mangga Gedong.
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Tabel 4 . Skor kekerasan buah

Perlakuan
Rata-rata skor kekerasan buah hari ke-(HSP)

0 1 2 3 4
Kontrol 2.10 1.93 2.21 2.79 4.77
Detergen 1% + Ca(OH)2 0.25% 1.67 1.97 2.38 3.10 4.81
Uji Mann-Whitney tn tn tn tn tn

Keterangan : tn = tidak nyata. * = nyata. ** = sangat nyata, pada uji Mann-Whitney 5%

Perubahan Warna
Persentase warna kuning pada buah mangga dengan perlakuan kontrol mencapai 50–70%, dan 

perlakuan pencucian mencapai 30–50% pada 0 HSP. Persentase warna kuning pada 1–4 HSP meningkat 
pada kedua perlakuan. Persentase warna kuning buah mangga pada kedua perlakuan mencapai 70–90% 
pada 4 HSP. Penggunaan bahan pencuci tidak mempengaruhi perubahan warna kuning pada buah 
mangga (Tabel 5).  

Tabel 5. Skor perubahan warna

Perlakuan
Rata-rata skor perubahan warna buah hari ke-(HSP)

0 1 2 3 4
Kontrol 3.20 3.50 4.00 3.62 5.90
Detergen 1% + Ca(OH)2 0.25% 2.77 3.53 4.25 4.10 5.70
Uji Mann-Whitney tn tn tn tn tn

Keterangan : tn = tidak nyata. * = nyata. ** = sangat nyata, pada uji Mann-Whitney 5%

Perubahan warna kuning pada buah mangga terjadi akibat hilangnya klorofil pada buah mangga 
yang diikuti dengan peningkatan karotenoid umumnya diikuti dengan perubahan kekerasan buah yaitu 
dari keras ke lunak karena adanya pelarutan dan degradasi pektin (Medlicott et al. 1986). Perubahan 
warna buah menyebabkan terjadinya perubahan rasa menjadi manis karena perubahan komposisi kimia 
(Siriphanich 2002). Hasil penelitian Adiputra (2013) persentase warna kuning pada buah mangga Gedong 
dengan perlakuan pencucian mencapai 92%, sedangkan mangga yang tidak dicuci mencapai 98% pada 
10 HSP. Menurut Taqiyyah (2015) penggunaan bahan pencuci tidak memengaruhi perubahan warna 
kuning pada buah mangga Gedong.

Karakteristik Umum Petani dan Responden Mangga Gedong Gincu

1. Petani
Petani mangga Gedong Gincu di Desa Girinata yang menjadi responden merupakan petani 

yang tergabung dalam Kelompok Tani Gunung Leneng. Lahan budidaya tanaman mangga Gedong 
Gincu yang dikelola petani merupakan lahan kebun seluas 5 ha. Mangga Gedong Gincu yang ditanam 
merupakan hasil dari perbanyakan vegetatif yaitu dengan sistem cangkok. Mangga yang diusahakan 
berumur ±20 tahun. Petani menggunakan jarak tanam 10 x 10 m. Kegiatan budidaya mangga Gedong 
Gincu terdiri atas pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan, dan pemangkasan. 
Kegiatan pemupukan dilakukan dua kali yaitu sebelum pohon mangga berbunga (antesis) dan setelah 
pohon berbuah. Pupuk yang diberikan yaitu pupuk kandang, urea, dan NPK mutiara. Pupuk kandang 
diberikan dengan dosis 3–4 karung per pohon, pupuk urea diberikan dengan dosis 2 kg per pohon, 
dan NPK mutiara 5 kg per pohon. Kegiatan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara 
penyemprotan menggunakan fungisida dan insektisida. Kegiatan pemangkasan dilakukan setelah 
berakhirnya masa panen. Pemangkasan dilakukan pada cabang dan ranting tua. Buah mangga Gedong 
Gincu yang dipanen memiliki tingkat kematangan 80% atau berumur 100–110 hari setelah berbunga. 
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Pemanenan buah mangga dilakukan dengan menggunakan galah. Hasil panen mangga tersebut dijual 
dengan harga Rp14,000.00/kg untuk buah mangga grade A dan Rp8,000.00/kg untuk buah mangga 
grade B.

Pemasaran dilakukan dengan cara mendistribusikan hasil panen ke tengkulak dan pedagang retail. 
Alur pemasaran yang terjadi antara lain:
Pola 1 : Petani - Pengumpul kecil - Pengumpul besar (tengkulak) - Pedagang retail (Tangerang) 

-Konsumen.
Pola 2 : Petani - Pengumpul besar (tengkulak) – Eksportir
Pola 3 : Petani - Pedagang retail (Cirebon) – Konsumen

Hasil wawancara dengan petani diperoleh informasi bahwa pemberian pupuk melebihi dosis pupuk 
yang dianjurkan. Jarak tanam yang digunakan juga terlalu rapat sehingga jumlah pohon lebih banyak 
dan pupuk yang digunakan juga lebih banyak sehingga biaya produksi yang diperlukan lebih besar. 
Menurut Balittan (2008) dosis pupuk yang dianjurkan untuk tanaman mangga produktif (>10 tahun) 
adalah urea sebanyak 800 g/pohon, SP-36 sebanyak 2,400 g/pohon, KCl sebanyak 600 g/pohon, dan 
NPK mutiara 1 kg/pohon dengan waktu pemberian 2 kali per tahun. Pupuk kandang yang dibutuhkan 
sebanyak 20 kg untuk setiap lubang tanam, dan jarak tanam yang dianjurkan adalah 10 m x 12 m atau 12 
m x 12 m. Setiap pohon mangga dewasa (berumur >10 tahun) dapat menghasilkan buah antara 25–50 
kg per pohon per tahun. 

2. Pengumpul besar (Tengkulak)
Pengumpul mangga (tengkulak) berasal dari Desa Munjul Kecamatan Astanajapura Kabupaten 

Cirebon Jawa Barat. Buah mangga yang dibeli dari petani Desa Girinata pada periode panen November 
2015 sebanyak 158 kg (grade A). Kriteria buah yang diminati oleh tengkulak berdasarkan ukuran buah. 
Buah mangga yang terkumpul kemudian dijual ke pedagang retail dengan harga Rp27,000.00/kg untuk 
buah mangga yang dicuci dan Rp24,000.00/kg untuk buah mangga yang tidak dicuci. Buah mangga 
yang diperoleh dari petani Desa Girinata selain dijual ke pedagang retail, tengkulak juga menjualnya ke 
eksportir dengan harga Rp35,000.00/kg.

3. Pedagang retail (Cirebon dan Tangerang)
Pedagang retail Cirebon membeli buah mangga langsung dari petani Desa Girinata dengan kriteria 

berdasarkan ukuran buah. Mangga tersebut langsung dijual kepada konsumen dengan harga Rp15,000.00-
17,000.00/kg. Pedagang retail Tangerang membeli buah mangga dari tengkulak berdasarkan ukuran dan 
tingkat kematangan buah. Mangga tersebut dijual kepada konsumen dengan harga Rp35,000.00/kg. 
Menurut PKHT (2012) pedagang retail adalah pelaku yang membeli mangga dari berbagai produsen 
mangga seperti pengumpul, pasar induk, maupun pasar lokal yang menjualnya ke konsumen dengan 
harga yang sesuai dengan kelas mangga tertentu.

4. Konsumen
Jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 20 orang, terdiri atas 9 orang (45%) responden 

pria dan 11 orang (55%) responden wanita. Jenis buah mangga yang paling banyak diminati konsumen 
adalah mangga Gedong Gincu. Konsumen membeli buah mangga di pedagang retail. Buah mangga 
yang dibeli oleh konsumen rata-rata sebanyak 2–4 kg, konsumen membelinya untuk dikonsumsi pribadi 
dan habis dalam waktu 2 hari. Kriteria buah mangga yang diminati oleh konsumen adalah berdasarkan 
tingkat kematangan buah, warna, kebersihan kulit buah, dan ukuran buah. Pencucian buah mangga 
mampu menghilangkan getah dan kotoran pada buah mangga dan membuat kualitas visual buah mangga 
menjadi lebih baik, sehingga pada 4 HSP buah mangga yang terdapat di pedagang retail sudah habis 
terjual kepada konsumen.
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Persepsi Petani Mangga Gedong Gincu di Daerah Cirebon terhadap Pencucian 
Buah

Sebanyak 32 petani mangga yang menjadi responden termasuk ke dalam Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan) Suka Mulia Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong, Gapoktan Gunung Leneng Desa Girinata 
Kecamatan Dukupuntang, dan Gapoktan Kigebang Desa Munjul Kecamatan Astanajapura Kabupaten 
Cirebon. Luas lahan yang dimiliki petani rata-rata sebesar 2.01 ha, dengan rata-rata produktivitas 1.71 
ton ha-1. Status kepemilikan lahan merupakan lahan milik pribadi dan sistem sewa. Jarak tanam yang 
digunakan adalah 6 x 6 m. Umur tanaman mangga yang diusahakan adalah 17 tahun. Berdasarkan hasil 
wawancara dari 32 responden, didapat sebanyak 9% responden petani melakukan kegiatan pascapanen 
berupa pencucian buah, serta menyatakan bersedia menggunakan bahan pencuci mangga. Sebanyak 
91% responden petani menyatakan tidak melakukan kegiatan pencucian buah, serta menyatakan tidak 
bersedia menggunakan bahan pencuci mangga. Petani responden yang melakukan pencucian buah 
mangga merupakan petani yang merangkap sebagai tengkulak. Sebagian besar petani menyatakan bahwa 
penggunaan bahan pencuci mangga dapat menambah biaya, tenaga kerja, serta tidak terdapat perbedaan 
harga untuk buah mangga yang diberi perlakuan.

KESIMPULAN
Pencucian mangga dengan larutan Ca(OH)2 0.25% + detergen 1% dapat meningkatkan kualitas 

buah mangga Gedong Gincu. Aplikasi bahan pencuci mampu membersihkan getah dan kotoran pada 
buah mangga, mengurangi terjadinya busuk pangkal buah dan busuk buah hingga 90%, dan membuat 
kualitas visual buah mangga menjadi lebih baik, sehingga pada 4 hari setelah pencucian (HSP) buah 
mangga yang terdapat di tingkat pedagang retail telah habis terjual kepada konsumen. Bahan pencuci 
mangga belum seluruhnya dapat diaplikasikan di tingkat petani wilayah Cirebon Jawa Barat karena 
dapat menambah biaya, tenaga kerja, serta tidak ada perbedaan harga terhadap buah mangga yang diberi 
perlakuan.
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ABSTRACT
Application of manganese (Mn) and silica (Si) through the leaves at the appropriate concentration is 
expected to increase the growth of the paddy. This study is aimed to compare the greenness of leaf with or 
without application of Mn, the increasing of growth of paddy depend or the increasing of concentration 
of Si, and the interaction between Mn and Si on growth of paddy. The experiment was conducted in 
irrigated land Sinar Agung Village, Pulau Panggung Island, Tanggamus from December 2014 to April 
2015. The treatments were arranged in a factorial (2x5) in Randomized Complete Block Design (RCBD) 
with three replications. The first factor are application of Mn (0 and 5 ppm) and the second factor are 
application of Si (0, 50, 100, 150, and 200 ppm). The result showed that application of 5 ppm Mn 
product greenish leaves higher than without Mn. The application of Si up to 200 ppm increases level 
of greenness of leaves, leaf area index, canopy ratio roots, tiller angle and net assimilation rate of paddy. 
While the application of Mn did not depend on the application of Si, or vice versa during the vegetative 
growth of the paddy.
Keywords : paddy, manganese, silica

ABSTRAK
Pemupukan mangan dan silika melalui daun pada konsentrasi yang tepat diharapkan mampu 
meningkatkan pertumbuhan tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kehijauan 
daun antara yang tidak dan diberi mangan, mengetahui peningkatan pertumbuhan tanaman padi dengan 
adanya peningkatan konsentrasi silika, dan untuk mengetahui adanya interaksi antara pemberian mangan 
dan silika guna meningkatkan pertumbuhan tanaman padi. Penelitian dilaksanakan di lahan sawah 
irigasi Desa Sinar Agung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dari bulan Desember 
2014 sampai April 2015. Perlakuan disusun secara faktorial (2x5) dalam Rancangan Kelompok Teracak 
Sempurna (RKTS) dengan tiga kali ulangan. Faktor pertama ialah pemberian Mn (0 dan 5 ppm) sedangkan 
faktor kedua ialah pemberian Si (0, 50, 100, 150, dan 200 ppm). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 
pemberian Mn sebesar 5 ppm menghasilkan kehijauan daun yang lebih tinggi dibandingkan tanpa Mn. 
Pemberian Si hingga 200 ppm menunjukkan peningkatan secara linear variabel tingkat kehijauan daun, 
indeks luas daun, rasio tajuk akar, sudut anakan dan laju asimilasi bersih tanaman padi. Sementara peran 
Mn tidak bergantung pada pemberian Si, atau sebaliknya selama fase vegetatif tanaman padi.
Kata Kunci : padi sawah, mangan, silika
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Padi (Oryza sativa L.) merupakan komoditas tanaman pangan yang menghasilkan beras. Di 
Indonesia, permintaan akan kebutuhan beras sebagai makanan pokok terus mengalami peningkatan 
sebesar 2,96% setiap tahunnya (Arifin 2006) dalam Purwaningsih (2008). Melonjaknya permintaan 
beras ini terjadi karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan 1,49% per 
tahun (Ariani 2010). Sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan produksi padi guna mencukupi 
kebutuhan beras nasional.

Selain dengan perluasan areal pertanaman, peningkatan produksi padi juga ditempuh pemerintah 
melalui optimalisasi pemupukan. Pemupukan berimbang merupakan solusi teknik pemupukan yang 
dilakukan dengan melihat kebutuhan akan unsur makro dan mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman. 
Selain unsur makro seperti N, P, dan K, tanaman padi sawah juga memerlukan beberapa unsur hara 
lainnya yang juga bermanfaat seperti Zn, Cu, Fe, Mo, B serta unsur hara beneficial Si dan Mn (Setyorini 
dan Abdulrachman 2006).

Unsur mikro seperti mangan (Mn) sangat bermanfaat bagi tanaman padi. Mn berperan dalam 
aktivator beberapa enzim yang terlibat pada proses penting, seperti respirasi, asam amino, sintesis lignin, 
dan konsentrasi hormon IAA. Selain itu, Mn juga berperan sebagai katalisator pemecahan molekul air 
pada proses fotosintesis. Dengan demikian aktivitas fotosintesis dapat berjalan dengan baik sehingga 
klorofil yang dihasilkan akan semakin banyak. Peningkatan konsentrasi klorofil inilah yang dapat 
mempertahankan kondisi daun agar tetap hijau (Santos 2013). 

Tidak hanya Mn, unsur silika (Si) juga telah lama dilaporkan sebagai unsur hara penting bagi 
beberapa tanaman pangan termasuk padi (Epstein and Bloom 2005). Meskipun Si bukan unsur hara 
esensial, Si dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan tanaman padi. Menurut Fitria (2010) 
bahan silikat alami berupa jerami padi dan daun alang-alang memiliki potensi meningkatkan pH tanah, 
Si-oksalat, dan dapat menurunkan retensi fosfor (P) serta mampu mempengaruhi ketersediaan P bagi 
tanaman dengan menggantikan fiksasi P oleh Al dan Fe. Si diperlukan untuk menjadikan tanaman 
memiliki bentuk daun yang tegak (tidak terkulai), sehingga daun efektif menyerap sinar radiasi dalam 
proses fotosintesis. Selain itu, penambahan Si juga dapat mengeraskan dinding sel sel epidermis, sehingga 
tanaman padi lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit (Makarim dkk, 2007). 

Pemberian silika (Si) dan mangan (Mn) pada tanaman padi secara langsung melalui daun 
diharapkan mampu meningkatkan proses fisiologi tanaman, terutama proses fotosintesis. Sehingga 
dengan pemberian yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman padi.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk membandingkan tingkat kehijauan daun dan rasio 

tajuk akar antara yang tidak dan diberi mangan. (2) Untuk mengetahui peningkatan pertumbuhan 
tanaman padi dengan adanya peningkatan konsentrasi silika. (3) Untuk mengetahui adanya interaksi 
antara pemberian mangan dan silika guna meningkatkan pertumbuhan tanaman padi.

BAHAN DAN METODE
2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di lahan sawah irigasi Desa Sinar Agung, Kecamatan Pulau Panggung, 
Kabupaten Tanggamus dari bulan Desember 2014 sampai April 2015.

2.2 Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, benih padi varietas Ciherang, Urea, SP-36, 

Phonska, Mangan (MnSO4.2H2O), pupuk silika cair (SiO2 35%). Sementara alat yang digunakan adalah 
traktor bajak, cangkul, sabit, timbangan analitik, papan nama, pH meter, gelas ukur, plastik pagar, hand 
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rotary, jerigen, corong, knapsack sprayer, penggaris, busur, SPAD, alat penghitung benih (seed counter), 
oven Memmert, dan ember.

Metode Penelitian
Rancangan perlakukan disusun secara faktorial (2x5).  Faktor pertama adalah pemberian Mn, 

yaitu 0 ppm (M0) dan diberi mangan konsentrasi 5 ppm (M1). Faktor kedua adalah pemberian Si, terdiri 
dari 5 taraf konsentrasi yaitu 0 ppm (S0), 50 ppm (S1), 100 ppm (S2), 150 ppm (S3), dan 200 ppm (S4). 
Rancangan yang digunakan adalah rancangan kelompok teracak sempurna (RKTS) dan masing-masing 
perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Homogenitas ragam antar perlakuan diuji dengan Uji Barlet dan 
kemenambahan data uji dengan Uji Tukey. Jika asumsi terpenuhi, data analisis ragam dan dilanjutkan 
dengan uji polinomial ortogonal. Semua pengujian dilakukan pada taraf α 0,05.

Aplikasi Si dan Mn dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada saat tanaman padi berumur 3, 7, dan 
11 minggu hari setelah tanam (MST). Variabel yang diamati antara lain tingkat kehijauan daun, indeks 
luas daun, rasio tajuk akar, sudut anakan padi, laju asimilasi bersih, dan intensitas serangan penyakit 
blas.

  HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengamatan
Hasil penelitian menunjukkan pemberian Mn sebesar 5 ppm menunjukkan pertumbuhan vegetatif 

yang lebih baik dibandingkan tanpa pemberian Mn melalui variabel tingkat kehijauan daun bendera, 
tingkat kehijauan daun biasa, indeks luas daun, dan laju asimilasi bersih tanaman padi.

Tabel 1. Rekapitulasi pengaruh peningkatan konsentrasi Si dan pemberian Mn pada tingkat kehijauan 
daun tanaman padi.

Perbandingan
Variabel Pengamatan

TKB1 TKB2 TKB3 TKD1 TKD2 TKD3

-------------------------------% selisih-------------------------------
Mangan (M)
P1 : M0 vs M1 2,18* 4,90* 3,21* 4,69* 4,66* 5,22*
Silika (S)
P2 : S-Linear * * * * * *
P3 : S-Kuadratik tn tn tn tn tn tn
P4 : S-Kubik tn tn tn tn tn tn
P5 : S-Kuartik tn tn tn tn tn tn
Interaksi
P6 : P1xP2 tn tn tn tn tn tn
P7 : P1xP3 tn tn tn tn tn tn
P8 : P1xP4 tn tn tn tn tn tn
P9 : P1xP5 tn tn tn tn tn tn

Keterangan :
M0 = 0 ppm Mangan TKB1 = Tingkat kehijauan daun bendera umur 71 HST
M1 = 5 ppm Mangan TKB2 = Tingkat kehijauan daun bendera umur 81 HST
* = berbeda nyata pada taraf 5% TKB3 = Tingkat kehijauan daun bendera umur 91 HST
tn = tidak nyata pada taraf 5% TKD1 = Tingkat kehijauan daun umur 74 HST
S- = Silika TKD2 = Tingkat kehijauan daun umur 84 HST

TKD3 = Tingkat kehijauan daun umur 94 HST
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Tingkat kehijauan daun bendera 71 HST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Mn 
dan Si berpengaruh terhadap variabel tingkat kehijauan daun bendera pengamatan ke 71 HST. Tingkat 
kehijauan daun bendera meningkat sebesar 0,005 mg cm-2 pada setiap penambahan 1 ppm Si (Gambar 
1).

Gambar 1. Tanggapan daun bendera padi umur 71 HST terhadap peningkatan silika

Tingkat kehijauan daun bendera 81 HST. Pemberian 5 ppm Mn dapat meningkatkan kehijauan 
daun bendera sebesar 4,90% dibandingkan tanpa pemberian Mn (Tabel 1). Pemberian Si meningkatkan 
kehijauan daun secara linear sebesar 0,015 mg cm-2 pada setiap penambahan 1 ppm Si (Gambar 2).

Gambar 2. Tanggapan daun bendera padi umur 81 HST terhadap peningkatan silika

Tingkat kehijauan daun bendera 91 HST. Tingkat kehijauan daun bendera pada umur 91 HST 
meningkat sebesar 3,28% pada pemberian 5 ppm Mn jika dibandingkan tanpa Mn (Tabel 1). Pemberian 
200 ppm Si menghasilkan tingkat kehijauan bendera sebesar 29,02 mg cm-2 atau 1,6 mg cm-2 lebih tinggi 
daripada 0 ppm Si (Gambar 3).

Gambar 3. Tanggapan daun bendera padi umur 91 HST terhadap peningkatan silika
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Tingkat kehijauan daun biasa 74 HST. Pada tingkat kehijauan daun tanaman padi umur 74 
HST, pemberian 5 ppm Mn mampu meningkatkan kehijauan daun 4,69% lebih tinggi dibandingkan 
tanpa Mn (Tabel 1). Tingkat kehijauan daun meningkat sebesar 0,005 mg cm-2 setiap penambahan 
konsentrasi 1 ppm Si (Gambar 4).

Gambar 4. Tanggapan daun biasa padi umur 74 HST terhadap peningkatan silika

Tingkat kehijauan daun biasa 84 HST. Pada pengamatan ke 84 HST, tanaman padi dengan 
pemberian 5 ppm Mn menghasilkan tingkat kehijauan daun 4,66% lebih tinggi dibandingkan tanpa 
pemberian Mn (Tabel 1). Tingkat kehijauan daun meningkat 0,008 mg cm-2 secara linear setiap 
penambahan konsentrasi 1 ppm Si (Gambar 5).

Gambar 5. Tanggapan daun biasa padi umur 84 HST terhadap peningkatan silika

Tingkat kehijauan daun biasa 94 HST. Pemberian 5 ppm Mn dapat meningkatkan kehijauan 
daun sebesar 5,22% dibandingkan tanpa Mn pada tanaman padi (Tabel 1). Sementara pemberian Si 
hingga 200 ppm menghasilkan tingkat kehijauan daun sebesar 22,89 mg cm-2 (Gambar 6).
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Gambar 6. Tanggapan daun biasa padi umur 94 HST terhadap peningkatan silika

Pemberian Si hingga 200 ppm mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman padi secara 
gemaris. Hal ini ditunjukkan dari pengamatan indeks luas daun, tingkat kehijauan daun bendera, tingkat 
kehijauan daun biasa, rasio tajuk akar, sudut anakan padi, laju asimilasi bersih, dan intensitas penyakit 
blas.

Tabel 2. Rekapitulasi pengaruh peningkatan konsentrasi Si dan pemberian Mn pada pertumbuhan 
vegetatif tanaman padi

Perbandingan
Variabel Pengamatan

ILD RTA SAT LAB IPB
------------------------------% selisih------------------------------

Mangan (M)
P1 : M0 vs M1 9,62* tn tn 20,97* tn
Silika (S)
P2 : S-Linear * * * * *
P3 : S-Kuadratik tn tn tn tn *
P4 : S-Kubik tn tn tn tn tn
P5 : S-Kuartik tn tn tn tn tn
Interaksi
P6 : P1xP2 tn tn tn tn tn
P7 : P1xP3 tn tn tn tn tn
P8 : P1xP4 tn tn tn tn *
P9 : P1xP5 tn tn tn tn tn
Tanggapan Mn pada
S0 ; M0 vs M1 - - - - 8,13tn

S1 ; M0 vs M1 - - - - 19,37*

S2 ; M0 vs M1 - - - - 0,63tn

S3 ; M0 vs M1 - - - - 2,35tn

S4 ; M0 vs M1 - - - - 6,70tn
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Perbandingan
Variabel Pengamatan

ILD RTA SAT LAB IPB
------------------------------% selisih------------------------------

Tanggapan Si pada
M0 ; S-Linear - - - - -
M0 ; S-Kuadratik - - - - -
M0 ; S-Kubik - - - - *
M0 ; S-Kuartik - - - - -
M1 ; S-Linear - - - - -
M1 ; S-Kuadratik - - - - -
M1 ; S-Kubik - - - - tn
M1 ; S-Kuartik - - - - -

Keterangan :
M0 = 0 ppm Mangan ILD = Indeks luas daun
M1 = 5 ppm Mangan RTA = Rasio tajuk akar
S0 = 0 ppm Silika SAT = Sudut anakan tanaman padi
S1 = 50 ppm Silika LAB = Laju asimilasi bersih
S2 = 100 ppm Silika IPB = Intensitas serangan penyakit blas
S3 = 150 ppm Silika * = berbeda nyata pada taraf 5%
S4 = 200 ppm Silika tn = tidak berbeda nyata pada taraf 5%

Indeks luas daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Mn dan Si berpengaruh 
terhadap variabel indeks luas daun. Tanaman padi dengan konsentrasi 5 ppm Mn meningkatkan indeks 
luas daun sebesar 9,62% lebih tinggi dibandingkan tanpa pemberian Mn (Tabel 2). Pemberian Si dengan 
konsentrasi 200 ppm menghasilkan indeks luas daun sebesar 4,25. Sedangkan setiap penambahan 1 ppm 
Si meningkatkan indeks luas daun sebesar 0,003 (Gambar 7).

Gambar 7. Tanggapan indeks luas daun  terhadap peningkatan silika

Rasio tajuk akar. Pengaruh pemberian Si nyata akan tetapi pemberian Mn tidak berpengaruh nyata 
pada rasio tajuk akar tanaman padi (Tabel 2). Pemberian Si pada konsentrasi 200 ppm menghasilkan 
rasio tajuk akar tertinggi, yaitu sebesar 4,62. Terjadi peningkatan secara linear sebesar 0,005 pada setiap 
penambahan konsentrasi 1 ppm Si (Gambar 8).

Tabel 2. Rekapitulasi pengaruh peningkatan konsentrasi Si dan pemberian Mn pada pertumbuhan 
vegetatif tanaman padi. (lanjutan)
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Gambar 8. Tanggapan rasio tajuk akar  terhadap peningkatan silika

Sudut Anakan Padi. Pemberian Si berpengaruh nyata pada sudut anakan tanaman padi (Tabel 2). 
Pemberian Si pada konsentrasi 200 ppm, menghasilkan sudut anakan padi sebesar 18,980 atau menurun 
2,420 dibandingkan tanpa pemberian Si yang sebesar 21,400. Sudut anakan tanaman padi semakin 
menurun secara linear sebesar 0,0110 seiring dengan penambahan konsentrasi 1 ppm Si (Gambar 9).

Gambar 9. Tanggapan sudut anakan tanaman terhadap peningkatan silika

Laju Asimilasi Bersih. Pemberian Mn 5 ppm, tanaman padi menghasilkan laju asimilasi bersih 
sebesar 20,97%  lebih tinggi dibandingkan tanpa Mn (Tabel 2). Pemberian 100 ppm Si menghasilkan 
laju asimilasi bersih sebesar 2,84 atau lebih tinggi 0,3 g dm-1 minggu-1 dibandingkan tanpa Si. Selain itu, 
terjadi peningkatan laju asimililasi bersih sebesar 0,003 g dm-1 minggu-1 seiring dengan penambahan 1 
ppm Si (Gambar 10).

Gambar 10. Tanggapan laju asimilasi bersih terhadap peningkatan silika

Intensitas serangan penyakit blas. Pemberian Si berpengaruh nyata terhadap intensitas serangan 
penyakit blas (Tabel 2). Intensitas serangan penyakit blas tertinggi mencapai 34,00% terjadi pada 
tanaman dengan pemberian 50 ppm Si disertai penambahan 5 ppm Mn. Tanaman padi tanpa Mn dan 
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Si (kontrol), intensitas serangan blas mencapai 31,24%. Penurunan intensitas serangan turun sangat 
signifikan terjadi pada perlakuan 50 ppm Si disertai dengan penambahan 5 ppm Mn yang mencapai 
26,09% (Gambar 11).

Gambar 11. Tanggapan intensitas serangan penyakit blas terhadap peningkatan silika

Pembahasan
Tingkat kehijauan daun tanaman padi dengan pemberian Si hingga 200 ppm terbukti lebih tinggi 

dibandingkan tanpa pemberian Si yang ditunjukkan oleh variabel tingkat kehijauan daun bendera dan 
tingkat kehijauan daun biasa. Hal serupa diungkapkan oleh Silva et. al. (2014) yang menyatakan bahwa 
pemberian Si sebesar 0 mmoL-1 hanya mengandung klorofil a sebesar 1,12 dan klorofil total sebesar 2,36 
sedangkan dengan pemberian Si  sebesar 1 mmoL-1 mengandung klorofil a sebesar 1,95 dan klorofil 
total sebesar 3,39. Ini mengindikasikan bahwa dengan pemberian Si, kandungan klorofil (pigmen hijau) 
tanaman padi akan semakin meningkat. Peran lain Si yang juga penting bagi tanaman ialah mampu 
melapisi sel-sel epidermis dengan membentuk silica layer sehingga transpirasi tanaman dapat dikurangi. 
Dengan adanya peningkatan konsentrasi klorofil di daun sebagai tempat intersepsi cahaya matahari 
serta tersedianya air akibat menurunnya transpirasi tanaman secara langsung meningkatkan fotosintesis 
tanaman.

Dengan pemberian Mn sebesar 5 ppm, kehijauan daun bendera tanaman padi meningkat sekitar 
2,18–4,90% lebih tinggi dibandingkan tanpa pemberian Mn. Sedangkan pada daun biasa, pemberian 
Mn menghasilkan kehijauan daun 4,66–5,22% lebih tinggi dibandingkan tanpa pemberian Mn (Tabel 
1). Santos et. al., (2013) menjelaskan bahwa Mn mampu memaksimalkan fotosintesis tanaman karena 
kehadirannya sangat berperan dalam biosintesis klorofil melalui aktivasi enzim spesifik, asam amino 
aromatik, pembentukan produk sekunder seperti lignin dan flavonoid. Pada pengamatan tingkat 
kehijauan daun umur 81 HST, nilai skala SPAD yang terukur pada daun bendera sebesar 4,90 atau 
meningkat 54,8% dari 2,18 pada pengamatan sebelumnya (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa daun 
bendera pada umur 71–81 HST sangat optimal dalam penghasil asimilat utama selama proses pengisian 
biji dan selanjutnya mengalami penurunan fungsi daun bendera akibat menurunnya tingkat kehijauan 
daun menjadi 3,21 SPAD pada pengamatan umur 91 HST (Tabel 1). Penurunan tingkat kehijauan 
ini disebabkan oleh konsentrasi klorofil yang semakin menurun seiring dengan bertambah umur padi. 
Gunarsih (2007) menyatakan bahwa tingkat kehijauan daun akan maksimal saat tanaman padi memasuki 
fase reproduktif dan selanjutnya mengalami penurunan. 

Berbeda dengan daun bendera, nilai skala SPAD pada daun biasa umur 74, 84, dan 94 HST relatif 
sama yang mengindikasikan bahwa tanaman padi tetap mampu menjaga kondisi kehijauan daun. Hal ini 
diperkuat oleh Sumardi dkk. (2007) yang menyatakan bahwa selama fase pematangan biji, daun bendera 
menyumbang sebesar 44,1% dari total asimilat yang di translokasi dan remobilisasi ke biji. Sementara 
55,9% asimilat lainnya dipartisi ke biji dari daun-daun bagian atas tanaman maupun batang tanaman 
padi yang masih hijau.
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Tanaman padi dengan pemberian Mn sebesar 5 ppm menghasilkan nilai indeks luas daun 
lebih tinggi dibandingkan tanpa Mn. Hal ini sejalan dengan penelitian Hasani et al. (2012) bahwa 
pemberian MnSO4 sebanyak 0,6% meningkatkan luas daun sebesar 19,45% atau sebesar 584,4 mm2 
jika dibandingkan tanpa MnSO4 yang hanya 470,7 mm2. Ahmed et al. (2011) juga menyatakan bahwa 
pemberian Si hingga 200 ml L-1 pada tanaman menghasilkan indeks luas daun sebesar 3,84 sedangkan 
tanpa pemberian Si hanya menghasilkan indeks luas daun sebesar 2,95. Hal ini dikarenakan Mn yang 
berada di daun akan memperlancar laju fotosintesis guna menghasilkan lebih banyak asimilat untuk 
sintesis klorofil, respirasi, maupun pembelahan dan pembesaran sel terutama sel-sel penting pada bagian 
daun. 

Di samping itu, pemberian Si hingga 200 ppm dapat menyebabkan penurunan sudut anakan 
tanaman padi. Berdasarkan pernyataan Sangster (1978) yang dikutip oleh Junior et al. (2010) bahwa 
pemberian Si dapat meningkatkan tinggi tanaman dan penegakan sudut anakan tanaman padi. Si di 
dalam jaringan daun tanaman lebih bersifat mobile dibandingkan Mn, sehingga Si lebih cepat tersebar 
secara merata di seluruh bagian tanaman. Sementara Mn lebih immobile atau tidak mudah terdistribusi 
di dalam jaringan daun, sehingga hanya Mn yang terdapat pada bagian batang dan akar saja yang 
dapat dimobilisasi kembali. Hal inilah yang menyebabkan anakan padi semakin tegak dengan adanya 
pemberian Si hingga 200 ppm.

Penurunan sudut anakan sebagai akibat pemberian Si hingga 200 ppm secara langsung meningkatkan 
ketegakan anakan padi. Intersepsi cahaya matahari akan lebih besar meningkatkan efisiensi fotosintesis 
dengan semakin menegaknya anakan tanaman padi. Junior et al. (2009) menjelaskan bahwa pemberian Si 
dapat memelihara ketegakan daun padi, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, 
serta memelihara ekonomi air yang seimbang. Selanjutnya ketegakan daun padi akibat pemberian Si 
mampu meningkatkan laju fotosintesis sebesar 10% lebih tinggi dari tanaman padi yang tidak diberi 
Si. Menurut Makarim et al. (2007), penambahan Si secara tidak langung dapat meningkatkan efisiensi 
fotosintesis melalui peningkatan tinggi tanaman dan ketegakan sudut anakan.

Pemberian Mn sebesar 5 ppm menghasilkan laju asimilasi bersih tanaman padi 20,97% lebih 
tinggi dibandingkan tanpa Mn. Menurut Ahmed et al., (2011) menyatakan bahwa pemberian 0 ml L-1 
Si hanya menghasilkan laju asimilasi bersih tanaman sebesar 25,37 g m-2 hari-1 tetapi pada pemberian 
200 ml L-1 Si dihasilkan laju asimilasi bersih sebesar 47,25 g m-2 hari-1. Di bagian daun, hasil asimilat 
akan digunakan tanaman padi untuk memperluas penampang daun sehingga memaksimalkan luas daun 
untuk penyerapan cahaya matahari. Dengan demikian indeks luas daun akan berkorelasi positif seiring 
dengan peningkatan laju asimilasi bersih dan rasio tajuk akar tanaman padi. Dengan adanya pemberian 
Si, senyawa organik yang disintesis oleh tanaman melalui fotosintesis akan semakin meningkat.  Hasil 
sintesis ini antara lain berupa pati, lipid, dan protein. Menurut Salisbury dan Ross (1995), produk asimilat 
yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan dimanfaatkan oleh tanaman untuk proses pembelahan dan 
penambahan volume sel di seluruh jaringan tanaman sehingga laju asimilasi bersih yang dihasilkan juga 
akan semakin meningkat. Selain itu, produk asimilat yang dihasilkan juga akan digunakan tanaman 
untuk meningkatkan pasokan bahan organik pada jaringan tanaman sehingga memberikan penambahan 
bobot kering berangkasan.

Hal ini serupa dengan penelitian Yulianti (2015) yang menyatakan bahwa pemberian Si hingga 
200 ppm terbukti meningkatkan bobot kering berangkasan 22,1% lebih tinggi dibandingkan tanpa 
pemberian Si. Pemberian Si 200 ppm menghasilkan bobot kering berangkasan sebesar 88,69 g, lebih 
besar jika dibandingkan tanpa pemberian Si yang hanya 69,08 g. Amrullah (2015) juga menyatakan 
bahwa dengan pemberian sebanyak 75 dan 100 kg Si ha-1 dapat meningkatkan bobot basah dan bobot 
kering tajuk akar tanaman padi.

Peran lain Si yang cukup penting yaitu meningkatkan vigor tanaman diantaranya melalui daya 
tahan tanaman padi terhadap penyakit. Pemberian Si hingga 200 ppm mampu mengurangi intensitas 
penyakit blas. Menurut Mariana (2004), tanaman padi akan resisten terhadap penyakit blas apabila 
memiliki ketebalan dan kekuatan pada dinding sel terutama di bagian luar sel-sel epidermis. Sel-sel 
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epidermis yang tebal akan menghambat masuknya konidia jamur patogen penyebab penyakit blas. Di sisi 
lain, keberadaan Mn di tanaman akan memacu Si untuk mendistribusikan ke seluruh jaringan tanaman 
sehingga Si akan tersebar merata pada seluruh bagian tanaman padi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa intensitas serangan penyakit blas terendah sebesar 25,59% 
yaitu pada perlakuan dengan pemberian 150 ppm Si tanpa pemberian Mn (Gambar 12, lampiran). 
Sedangkan intnsitas serangan penyakit blas terendah kedua sebesar 26,09% yaitu pada perlakuan dengan 
kombinasi pemberian 50 ppm Si disertai dengan 5 ppm Mn. Cacique et al. (2012) mengungkapkan 
bahwa dengan pemberian Si dan Mn secara bersamaan pada tanaman padi, Mn tidak akan berpengaruh 
terhadap tingkat serangan penyakit blas. Namun tanpa pemberian Si, Mn dengan konsentrasi 10 µmol 
L-1 mengalami tingkat serangan blas yang lebih tinggi dibandingkan 0,5 µmol L-1 Mn. Junior et al. 
(2009) mengamati bahwa tanaman padi yang diberikan Si menunjukkan penurunan keparahan penyakit 
bercak coklat, tanpa memperhatikan besar kecilnya konsentrasi Mn yang diberikan.

Gambar 1. Skema hubungan interaksi mangan dan silika terhadap antar variabel pengamatan tanaman 
padi
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pemberian Mn sebesar 5 ppm 
menghasilkan kehijauan daun yang lebih tinggi dibandingkan tanpa Mn melalui variabel tingkat kehijauan 
daun bendera dan variabel tingkat kehijauan daun biasa. Sedangkan pada rasio tajuk akar, pemberian 
0 ppm dan 5 ppm Mn menunjukkan pengaruh yang sama. (2) Pemberian Si hingga konsentrasi 200 
ppm mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman padi yang ditunjukkan dengan peningkatan secara 
linear variabel tingkat kehijauan daun bendera (3,37%), tingkat kehijauan daun biasa (4,94%), sudut 
anakan padi (2,40%), rasio tajuk akar (3,65%) dan laju asimilasi bersih (18,87%). (3) Peran Si tidak 
bergantung pada pemberian Mn atau sebaliknya selama fase pertumbuhan vegetatif sehingga keduanya 
tidak menunjukkan interaksi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman padi.
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ABSTRACT
Smog is considered as an air pollution source becoming a problem faced by the Province of South 
Kalimantan every year, especially during the dry season. The cause of smog is primarily due to massive 
forest fires for a variety of purposes. Index of fires observed in South Kalimantan is above 15 or the 
extreme, while the drought index is above 1,000, far above the normal that only 300.  The thick smog 
occurs in the morning until the early afternoon, disrupting activity and public health, including aviation 
transport. Shade trees planted at the roadsides or at the green open space found in residential areas are 
generally selected with several criteria such as stem and branches are not easy to collapse or broken, the 
leaves are not easy to fall, the tree can live long so it is not easy to die and not types of plants of tap 
rooted that goes into the ground so as not to damage the asphalt of highway or street settlement. The 
selection of plants has not paid attention on the ability of plants to absorb pollutants that contaminate 
air, including smog. Research carried-out to inventory shade plants having double function, either to 
improve the aesthetics of the environment or the surrounding microclimate as well as at the same time 
able to absorb pollutant smog containing Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Nitrogen 
Oxide (NO2), sulfur oxides ( SO2), Volatile Organic Compounds (VOCs) and Ozone is by providing 
fogging treatment against some types of shade trees. Fogging treatment is done by providing motor 
vehicle combustion gases or creating smog simulation gases for a certain time, and then the leaves of 
plants are taken as the test samples. Some tree species recommended by for the above functions are  
among others Bungur, Tamarind, Kiara Payung and Ketapang.
Keywords : smog, shade plants, South Kalimantan

ABSTRAK
Salah satu sumber pencemar udara adalah kabut asap yang merupakan permasalahan yang dihadapi 
oleh Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tiap tahunnya terutama saat musim kemarau. Penyebab kabut 
asap terutama karena adanya pembakaran hutan dan lahan secara masif untuk berbagai keperluan. 
Indeks kebakaran yang terpantau di Kalsel di atas 15 atau ekstrim, sedangkan indeks kekeringan di 
atas 1.000, jauh diatas normal yang hanya 300. Kabut asap tebal terjadi pada pagi hingga menjelang 
siang hari sehingga mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat termasuk transportasi penerbangan. 
Tanaman peneduh yang ditanam di tepi-tepi jalan maupun di ruang terbuka hijau (RTH) yang ditemui 
di pemukiman warga umumnya dipilih dengan beberapa kriteria semisal batang dan dahan pohon tidak 
mudah roboh atau patah, daun tidak mudah gugur, pohon bisa berumur panjang sehingga tidak mudah 
mati dan berakar tunggang yang masuk ke dalam tanah sehingga tidak merusak aspal jalan raya atau jalan 
pemukiman. Sering kali fungsi pohon peneduh belum memperhatikan kemampuan tanaman untuk 
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menyerap polutan yang mencemari udara termasuk kabut asap.  Penelitian yang dapat dilakukan untuk 
mendapatkan tanaman peneduh yang berfungsi ganda, baik untuk memperbaiki estetika lingkungan 
maupun iklim mikro sekitar sekaligus mampu menyerap polutan kabut asap yang mengandung karbon 
dioksida (CO2), karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO2), sulfur oksida (SO2), senyawa organik 
volatil (VOC), dan ozon adalah dengan memberikan perlakuan fogging terhadap beberapa jenis pohon 
peneduh. Perlakuan fogging dilakukan dengan memberikan gas pembakaran kendaraan bermotor 
ataupun menciptakan gas simulasi kabut asap selama waktu tertentu dan sebagai sampel uji diambil daun 
tanaman. Beberapa jenis pohon yang dapat direkomendasikan dengan beberapa fungsi diatas antara lain 
bungur, asam jawa, kiara payung dan ketapang.
Kata kunci : Kabut asap, tanaman peneduh, Kalimantan Selatan

PENDAHULUAN
Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer 

dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu 
estetika dan kenyamanan, atau merusak bangunan serta sarana prasarana umum.Pencemaran udara 
merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya 
unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke 
dalam atmosfer tersebut bisa berupa bentuk oksida maupun reduksi karbon (CO2, CO, CH), oksida 
maupun reduksinitrogen (NO2, NO, N2O4, NH3, NH4+), SO2, O3, uap C6H6, Hg, fenol yang stabil, Cl, 
dan lain-lain. Bentuk partikulat antara lain PM10 dan PM2.5, logam berat denganefek beracun (Pb, Ni, 
Cd, As), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), dan sebagainya (Gheorghe and Barbu 2011).

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. 
Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi atau polusi cahaya juga dianggap 
sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung 
dan lokal, regional, maupun global.Pencemar udara dibedakan menjadi dua yaitu, pencemar primer 
dan pencemar sekunder. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari 
sumber pencemaran udara,sementara pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari 
reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer(Rehman et al. 2009). 

Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara karena kebakaran 
hutan dan lahan, sebagai salah satu penyebab polusi udara terbesar, diakibatkan oleh manusia. Pencemaran 
udara yang disebabkan dari kebakaran hutan dan lahan, menimbulkan beberapa dampak yang sangat 
merugikan bagi seluruh makluk hidup yang ada disekitarnya. Penyebab kebakaran hutan sebagian dari 
kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab, maupun dari keadaan alam yang bisa menyebabkan 
kebakaran hutan yang menjadikan polusi diudara. 

Kabut Asap
Kabut asap merupakan istilah adaptasi dari bahasa Inggris smog (smoke and fog), adalah kasus 

pencemaran udara berat yang bisa terjadi berhari-hari hingga hitungan bulan. Di bawah keadaan cuaca 
yang menghalangi sirkulasi udara, kabut asap bisa menutupi suatu kawasan dalam waktu yang lama dan 
terus menumpuk hingga berakibat membahayakan.Terdapat dua jenis utama kabut asap, yaitu  kabut 
asap fotokimia dan  kabut asap industri (Gaffney et al. 2010). Penyebab utama dari kabut asap fotokimia 
adalah polutan nitrogen oksida dan hidrokarbon. Nitrogen oksida berasal dari kendaraan bermotor 
sedangkan hidrokarbon berasal dari berbagai sumber. Kedua zat pencemar tersebut mengalami reaksi 
fotokimia membentuk ozone. Kabut asap industri merupakan kabut asap yang terjadi setelah terjadinya 
revolusi industri yang menghasilkan pencemaran besar-besaran dari pembakaran batu bara. Pembakaran 
ini menghasilkan campuran asap dan sulfur dioksida (Gaffney and Marley 2009). Gunung berapi yang 
juga menyebabkan berlimpahnya sulfur dioksida di udara, menghasilkan kabut asap gunung berapi, atau 
vog (vulcanic smog, kabut asap vulkanis)(Gheorghe and Barbu 2011).
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Kabut asap memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan manusia dengan berbagai tingkat kefatalan. 
Berikut ini beberapa dampak akibat gangguan asap bagi kesehatan (Syaufina 2008) : 

1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta menyebabkan 
reaksi alergi, peradangan dan kemungkinan infeksi.

2. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis 
kronik, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan sebagainya.

3. Kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan 
mengalami kesulitan bernapas.

4. Bagi mereka yang berusia lanjut (lansia) dan anak-anak maupun yang mempunyai penyakit kronik, 
dengan kondisi daya tahan tubuh yang rendah akan lebih rentan untuk mendapat gangguan 
kesehatan.

5. Kemampuan dalam mengatasi infeksi paru dan saluran pernapasan menjadi berkurang, sehingga 
menyebabkan lebih mudah terjadi infeksi.

6. Berbagai penyakit kronik juga dapat memburuk.
7. Bahan polutan pada asap kebakaran hutan dapat menjadi sumber polutan  di sarana air bersih dan 

makanan yang tidak terlindungi.
8. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) jadi lebih mudah terjadi, terutama karena ketidak 

seimbangan daya tahan tubuh (host), pola bakteri/virus penyebab penyakit (agent) serta buruknya 
lingkungan (environment).

Tanaman Peneduh
Pohon merupakan salah satu unsur yang penting bagi kehidupan, terutama kehidupan bagi 

manusia. Karena pohon mempunyai banyak manfaat seperti sebagai penghasil oksigen, pencegah banjir 
dan longsor, mereduksi pencemaran udara, sebagai penyimpan air hujan dalam area perakaran dan 
dapat mengurangi pemanasan global. Penanaman pohon sebagai pohon peneduh sendiri tidak boleh 
sembarang pohon saja, harus ada kriteria tersendiri mengenai jenis pohon yang akan dijadikan sebagai 
pohon peneduh. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan antara lainadalah (Noviady dan Reza 2015): 
dapat menyerap gas CO2 dan timbal lebih banyak dibanding jenis pohon lainnya, dapat menghasilkan 
oksigen lebih besar, tinggi pohon lebih dari 3 meter, namun tidak lebih dari 12 meter, rimbun dengan 
kerapatan daun yang bisa menutupi penetrasi sinar matahari, tajuk luas atau mampu menutupi area yang 
luas, perawatannya mudah, pertumbuhan tergolong cepat,daunnya tidak mudah rontok, ranting dan 
dahannya tidak mudah patah bila tertiup angin kencang, ranting atau cabang tidak berukuran terlalu 
besar, akar kuat menghujam ke dalam tanah sehingga pohon tidak mudah tumbang bila tertiup angin 
kencang, akar tidak timbul ke permukaan yang dapat merusak lantai dan tembok rumah atau trotoar, 
serbuk sarinya tidak bersifat alergi bagi penderita asma, dan disukai burung-burung.

PERMASALAHAN
Salah satu penyebab polusi udara di Indonesia saat ini adalah seringnya terjadi kebakaran hutan 

dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang setiap tahun terus terjadi di beberapa 
daerah. Kebakaran hutan skala besar adalah fenomena yang menjadi sebuah kecenderungan yang rutin 
dalam kurun 20 tahun terakhir.

Kebakaran hutan dan lahan terutama di areal lahan pertanian dan lahan kosong terutama saat 
musim kemarau yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam beberapa waktu terakhir (sepanjang 
tahun 2014 s/d 2015), menyebabkan sejumlah wilayah diselimuti kabut asap. Indeks kebakaran di Kalsel 
sudah sampai taraf ekstrim (berbahaya) karena mencapai angka di atas 15 sedangkan indeks kekeringan 
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di atas 1.000, jauh diatas normal yang hanya 300 (Anonim 2015).Akibat banyaknya kebakaran ini, 
sejumlah wilayah seperti sebagian Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar diselimuti kabut asap tebal 
yang terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari.

Hasil pemantauan BBTKL (Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan) Banjarbaru menunjukkan 
jika kualitas udara melampaui standar Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sehingga masuk kategori 
berbahaya dan harus dihindari agar tidak terhirup secara langsung. Hasil pengukuran yang dilakukan 
pada tanggal 8–9 September 2015, ISPU mencapai 376 PM masuk kategori berbahaya dan tanggal 9–10 
September 2015 mencapai 366 PM. Hasil pengukuran pada 10–11 September 2015, kualitas udara 
berada di bawah 150 PM dan termasuk kategori tidak sehat. Kualitas udara 0-50 dinyatakan sehat, 50-
100 sedang dan 100–150 tidak sehat kemudian 150–200 sangat tidak sehat dan lebih dari 200 kategori 
berbahaya (Anonim, 2015). Pemantauan kualitas udara yang dilakukan BBTKL menggunakan alat HVS 
(High Volume Sample) tipe 600 ukuran 10 mikron.

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan jika kabut asap sudah menjadi suatu masalah yang sangat 
serius bagi masyarakat Kalsel terutama daerah-daerah yang terdampak langsung. Masalah kesehatan 
utamanya disamping aktivitas sosial-ekonomi warga masyarakat yang juga terpengaruh oleh kabut asap 
semisal terganggunya aktivitas transportasi di udara dan sungai, aktivitas belajar mengajar di sekolah dan 
perguruan tinggi, maupun ketidaknyamananwarga masyarakat yang tinggal di daerah terdampak kabut 
asap.

Salah satu usaha untuk mengurangi dampak kabut asap dapat dilakukan dengan menggunakan 
beberapa jenis pohon peneduh sebagai tanaman penyerap (bioabsorbent) kabut asap. Pohon-pohon yang 
digunakan dipilih atau diseleksi sesuai dengan peruntukannya sebagai penyerap kabut asap disamping 
juga berfungsi sebagai pohon peneduh di tepi jalan maupun lingkungan perumahan tempat tinggal 
warga masyarakat dan juga berfungsi memperbaiki estetika lingkungan.

PEMBAHASAN
Salah satu sumber pencemar udara adalah kabut asap yang merupakan permasalahan yang dihadapi 

oleh Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tiap tahunnya terutama saat musim kemarau. Penyebab kabut 
asap terutama karena adanya pembakaran hutan dan lahan secara masif untuk berbagai keperluan.Bencana 
kebakaran lahan dan kabut asap yang terjadikarena banyak masyarakat yang melupakan kearifan lokal 
dalam pengelolaan lahan. Masyarakat di masa lalu punya norma tersendiri tentang tata cara membuka 
lahan dan hal itu sangat ditaati meski tidak ada peraturan atau norma hukum yang tertulis.Berbagai 
pertimbangan dijadikan pedoman sebelum memutuskan membuka lahan dengan cara pembakaran, 
diantaranya dengan melihat kondisi cuaca, arah angin, sumber air, waktu membakar hingga membuat 
batas agar api tidak meluas (El and Hayasaka 2011).

Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di beberapa daerah termasuk di Kalsel merupakan 
kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (semisal seresah, 
semak dan pepohonan) kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan 
(ground fire), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak/pohon. Api 
menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran tidak menyala 
(smoldering) sehingga hanya asap berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan sehingga proses 
pemadaman api sulit dilakukan karena sumber api berada di bawah permukaan (Tacconi 2003). 

Proses penanggulangan kabut asap yang relatif sulit dilakukan sehingga diduga bahwa hal ini 
akan terus terjadi sepanjang waktu, menjadikan penggunaan tanaman peneduh di lingkungan maupun 
pemukiman sebagai sarana untuk penyerap polusi kabut asap dapat diaplikasikan. Tumbuh-tumbuhan 
(vegetasi) memainkan peranan penting yang positif dalam pemurnian atmosfer dan mengurangi polutan 
di udara. Produsen utama yang diwakili oleh tanaman merupakan komponen penting dalam siklus 
biogeokimia. Tumbuh-tumbuhan membuat pertukaran dengan sebagian gas yang ada di atmosfer 
melalui fotosintesa, proses respirasi dan tahap akhir dekomposisi seresah yang dimineralisasi.

Menurut Wardhana (2011) karakter umum tanaman yang mempunyai kemampuan tinggi 
menyerap polutan secara umum serupa. Tanaman memiliki tajuk rimbun, tidak mudah gugur daunnya, 
tanamannya relatif tinggi. Karakter khusus tanaman yang mempunyai kemampuan tinggi mengurangi 
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polutan partikel memiliki ciri daun, memiliki bulu halus, permukaan daun kasar, daun bersisik, tepi daun 
bergerigi, daun berbentuk jarum, daun yang permukaannya bersifat lengket, efektif untuk menyerap 
polutan. 

Mulgrew and Peter (2000) mengemukakan konsep mengenai biomonitoring yang diartikan 
sebagai penggunaan respon biologi secara sistematik untuk mengukur dan mengevaluasi perubahan 
dalam lingkungan, dengan menggunakan bioindikator. Menurut Karlianyah (1997) tumbuhan adalah 
bioindikator yang baik dan daun adalah bagian tumbuhan yang paling peka pencemar. 

Pemilihan pohon peneduh yang sekaligus digunakan untuk menyerap polutan kabut asap 
didasarkan pada kemampuan pohon-pohon tersebut untuk menyerap sebanyak mungkin komponen-
komponen atau senyawa-senyawa penyusun atau pembentuk kabut asap yang diantaranya adalah karbon 
dioksida (CO2), karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO2), sulfur oksida (SO2), senyawa organik 
volatil (VOC), dan ozon.

Gas CO merupakan gas yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak stabil.Gas ini sangat reaktif 
terhadap hemoglobin darah dan afinitas hemoglobin (Hb) terhadap CO lebih tinggi dibandingkan 
afinitas Hb terhadap O2. Apabila kadar CO2 di udara terus meningkat dan melebihi batas tolerasi yaitu 
melebihi 0,0035 % serta tidak segera diubah oleh tumbuhan menjadi oksigen, maka dapat menyebabkan 
terbentuknya gas rumah kaca yang efeknya akan meningkatkan pemanasan global suhu bumi (global 
warming).

Nitrogen oksida (NO2) adalah penyebab masalah lingkungan yang parah semisal hujan asam, 
pembentuk kabut asap, peningkatan ozon di permukaan tanah, penipisan lapisan ozon, pemanasan global 
serta dapat berpengaruh langsung terhadap kesehatan manusia dan hewan (Pandey and Chandrashekhar 
2014).

Gas belerang yang terdapat di udara bebas dapat berupa SO, SO2 dan SO3. Jika gas belerang  
bereaksi dengan gas nitrogen oksida (NO2, NO3) dan uap air membentuk senyawa asam (asam sulfat, asam 
nitrat). Jika senyawa asam bersatu dengan uap air akan membentuk awan, lalu mengalami kondensasi 
dan presipitasi di udara dan akan turun sebagai hujan asam.

Partikel merupakan polutan yang dapat bersama-sama dengan bahan atau bentuk pencemar lainnya.
Partikel yang dapat masuk dalam saluran pernapasan adalah partikel yang berukuran 10 mikrometer 
(PM10). Partikel dapat berupafog (kabut) yang merupakan aerosol berupa butiran air di udara, smoke 
(asap) yang merupakan aerosol campuran antara butiran padat dan cair yang melayang di udara, aerosol 
(partikel) yang terhambur dan melayang di udara, dust (debu) atau aerosol yang berupa butiran padat 
yang melayang di udara karena tiupan angin, mist (mirip kabut), berupa butiran zat cair, terhambur, dan 
melayang di udara.

Ozon (O3) adalah pencemar berbentuk gas yang paling penting di dunia karena memiliki 
dampak lingkungan yang merugikan terhadap vegetasi tumbuhan secara umum dan sebagian tanaman 
budidaya and crop plants in particular. Karena nitrogen dioksida (NO2) merupakan prekusor ozon, 
mempelajaridampak dari urutan-urutandua gas tersebut menjadi penting. Oleh karena itu, pengaruh dari 
tingkat perubahan ozon (O3) dan/atau nitrogen dioksida (NO2) terhadap pertumbuhan danketahanan 
difusi stomata (Mazarura, 2012)

Penelitian atau pengujian terhadap kadar serapan polutan komponen kabut asap tanaman peneduh 
yang dipilih dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan fogging terhadap beberapa jenis pohon 
peneduh. Perlakuan fogging dilakukan dengan memberikan emisi gas pembakaran kendaraan bermotor 
ataupun menciptakan gas simulasi kabut asap selama waktu tertentu dan sebagai sampel uji diambil 
daun tanaman. Waktu pemberian perlakuan dilakukan pada waktu siang hari saat diperkirakan stomata 
membuka dan terjadi proses fotosintesis. Lama apliksi perlakuan dilakukan selama beberapa menit 
sampai dengan satu jam dengan interval pengambilan sampel tergantung dari tujuan yang dikehendaki.

Tanaman peneduh yang kemungkinan dapat dijadikan sebagai penyerap polusi udara termasuk 
kabut asap beragam jenisnya dan berdasarkan uraian di atas mengenai fungsi-fungsi pohon peneduh 
sekaligus penyerap komponen-komponen kabut asap, dapat direkomendasikan beberapa jenis tanaman 
antara lain bungur (Lagerstroemia speciosa), asam jawa (Tamarindus indica Linn.),  kiara payung (Fellicium 
decipiens) dan ketapang(Terminalia catappa). Pemilihan keempat jenis tanaman tersebut karena memiliki 
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kemampuan menyerap beberapa komponen kabut asap dengan berbagai besaran nilai dan umumnya 
digunakan sebagai pohon peneduh karena memiliki kriteria yang sesuai dengan persyaratan sebagai 
tanaman peneduh baik di sepanjang jalan raya maupun pemukiman penduduk.

Penelitian mengenai penyerapan polutan-polutan oleh beberapa jenis pohon peneduh telah 
dilakukan meskipun variabel yang diukur hanya mencakup komponen-komponen  polusi yang disebabkan 
oleh emisi gas buangatau asap kendaraan bermotor berupa pengujian serapan CO2 oleh beberapa pohon 
peneduh yang ditanam di tepi jalan raya ataupun lokasi tertentu yang jumlah kendaraan bermotornya 
diperkirakan menjadi sumber pencemaran udara karena volume gas buang hasil pembakaran bahan 
bakar minyak sangat besar. 

Banyak faktor yang mempengaruhi daya serap karbondioksida. Diantaranya ditentukan oleh mutu 
klorofil. Mutu klorofil ditentukan berdasarkan banyak sedikitnya magnesium yang menjadi inti klorofil. 
Semakin besar tingkat magnesium, daun akan berwarna hijau gelap. Daya serap karbondioksida sebuah 
pohon juga ditentukan oleh luas keseluruhan daun, umur daun, dan fase pertumbuhan tanaman. Selain 
itu, Pohon-pohon yang berbunga dan berbuah memiliki kemampuan fotosintesis yang lebih tinggi 
sehingga mampu sebagai penyerap karbondioksida yang lebih baik. Faktor lainnya yang ikut menentukan 
daya serap karbondioksida adalah suhu, dan sinar matahari, ketersediaan air (Dahlan 2008).

Gambar 1. Bungur (Lagerstroemia speciosa)

Gambar 2. Ketapang (Terminalia catappa)
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Gambar 3. Asam Jawa (Tamarindus indica)Linn.)

Gambar 4. Kiara Payung (Fellicium decipiens)Linn.)

Bungur dikenal mampu menyerap polutan udara seperti CO, CO2 dan timbal;sehingga pohon ini 
sebaiknya ditanam untuk penghijauan di kota-kota besar, dekat jalan protokol yang padat lalu lintasnya.
Ketapang kerap dijadikan pohon peneduh di taman-taman dan tepi jalan. Ketapang menggugurkan 
daun hingga dua kali setahun, sehingga tumbuhan ini bisa tahan menghadapi bulan-bulan yang kering.

Pohon asam mempunyai batang pohon yang besar, dengan bentuk daun kecil dan rimbun. 
Dengan bentuk pohon yang tinggi, rindang, serta berakar kuat, tanaman asem jawa segaja ditanam untuk 
memperindah lingkungan dan pohon peneduh di jalan-jalan kota dan jalan raya.Pohon asam juga bisa 
berperan sebagai bahan penghijauan dan untuk menahan angin, bisa juga digunakan untuk memperbaiki 
kawasan yang gersang dan tandus.Biasanya jika telah jenuh dengan pencemar, maka tanaman tersebut 
akan merontokkan daunnya.

Pohon kiara payung ini sangat baik sebagai pohon peneduh di halaman rumah karena selain sangat 
rindang dan bertajuk luas. Kemampuan menyerap CO2  punjuga sangat bagus.

Pengaruh pencemaran udara terhadap tanaman dipengaruhi oleh jenis tanaman. Pada tingkat 
pencemaran ringan dan sedang, sebagian besar tanaman pohon mampu mentoleransi dan melakukan 
mekanisme adaptasi. Kerusakan tanaman karena pencemaran udara berawal dari tingkat biokimia 
(gangguan proses fotosintesis, respirasi, serta biosintesis protein dan lemak), selanjutnya tingkat 
ultrastruktural (disorganisasi sel membran), kemudian tingkat sel (dinding sel, mesofil, pecahnya inti 
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sel) dan diakhiri dengan terlihatnya gejala pada jaringan daun seperti klorosis dan nekrosis (Tiwari and 
Agrawal 2011). Menurut Widagdo (2005) sebagian besar bahan-bahan pencemar udara mempengaruhi 
tanaman melalui daun. Jaringan daun terdiri dari epidermis, mesofil, dan berkas pembuluh. Mekanisme  
tanaman untuk bertahan dari zat pencemar udara adalah melalui pergerakan membuka dan menutup 
stomata dan proses detoksifikasi.

Pengaruh pencemaran udara terhadap tanaman dapat dilihat pada beberapa variabel fisiologis 
pertumbuhan tanaman. Berat kering daun, penurunan tebal daun, ukuran sel, kehilangan daun dan 
cepatnya penuaan menandakan adanya pencemaran asap dan SO2 (Velikoval et al. 2005 cit. Murazura 
2012). Beberapa polutan sekunder diketahui  bersifat sangat merusak tanaman. Percobaan dengan cara 
pengasapan tanaman digunakan konsentrasi 1,0 ppm sedangkan dengan konsentrasi yang lebih tinggi 
(3,5 ppm atau lebih) terjadi nekrosis atau kerusakan pada tenunan daun (Solichatun 2007).

Daun tumbuhan dikotil umumnyamenunjukkan adanya bercak antara tulang-tulangdaun dan 
pada monokotil umumnya terjadi garisnekrosis antara tulang-tulang daun paralel. Kerusakan dapat 
terjadi juga pada tepi dan pucukdaun. Tanda-tanda yang muncul diakibatkan oleh pengaruh Ozon, 
Nitrogen Oksida dan Khlorine yang menjadi komponen penyusun suatu polutan dalam polusi udara.

Salah satu faktor yang bisa menghambatkerusakan daun akibat pencemaran udara yaituadanya 
lapisan lilin pada daun. Lapisan lilin pada daun berfungsi sebagai penahan kandungan air, mengontrol 
pertukaran gas, mengurangi pelepasannutrient dan metabolit serta sebagai pelindung daribahan pencemar 
yang reaktif seperti SOdan O3(Poykio et al. 2010).

KESIMPULAN
Salah satu penyebab polusi udara di Indonesia saat ini adalah seringnya terjadi kebakaran hutan dan 

lahan dengan berbagai tujuan yang memicu munculnya fenomena kabut asap. Kabut asap merupakan 
bencana yang setiap tahun terus terjadi di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan 
dan mengganggu kehidupan sosial-ekonomi-kemasyarakatan warga yang berada di daerah terdampak. 
Indeks kebakaran di Kalsel sudah sampai taraf berbahaya karena mencapai angka di atas 15 sedangkan 
indeks kekeringan di atas 1.000, jauh diatas normal yang hanya 300.Hasil pemantauan terhadap kondisi 
udara yang dilakukan instansi terkait menunjukkan jika kualitas udara melampaui standar Indeks Standar 
Pencemaran Udara (ISPU) sehingga masuk kategori berbahaya dan harus dihindari agar tidak terhirup 
secara langsung.

Salah satu usaha untuk mengurangi dan menyerap polusi kabut asap adalah dengan memanfaatkan 
tanaman peneduh yang ditanam di sepanjang jalan raya maupun jalan pemukiman penduduk termasuk 
di ruang terbuka hijau, sehingga pemilihan pohon peneduh yang akan ditanam di suatu kawasan perlu 
memperhatikan fungsinya. Pohon peneduh tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki estetika lingkungan 
maupun iklim mikro namun sekaligusdapat menyerap berbagai macam polutan yang mencemari udara 
termasuk kabut asap. Berbagai kriteria perlu diperhatikan dalam menentukan penanaman pohon 
peneduh yang berfungsi sebagai penyerap kabut asap. Beragam jenis pohon yang ada di sekitar lingkungan 
kita memiliki kriteria-kriteria sesuai persyaratan yang dikehendaki untuk ditanam dengan bertujuan 
mencapai dua fungsi tersebut, sebagai contoh adalah pohon bungur (Lagerstroemia speciosa), asam jawa 
(Tamarindus indica Linn.),  kiara payung (Fellicium decipiens) dan ketapang (Terminalia catappa).Pohon-
pohon peneduh yang sudah ada lebih baik bila dilengkapi dengan tanaman peneduh penyerap polutan 
kabut asap sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. 
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ABSTRAK
Lahan pasang surut salah satu lahan suboptimal yang dapat dimanfaatkan sebagai areal pengembangan 
pertanian, karena lahan ini tersedia cukup luas di Indonesia. Keracunan besi pada tanaman padi 
beras merah dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh dan  kepekaan varietas tanaman padi beras merah.  
Penelitian bertujuan untuk menganalisis karakter morfologi dan fisiologi pemupukan K terhadap 
serapan Fe varietas padi beras merah. Penelitian dilaksanakan pada lahan pasang surut tipe B, di Desa 
Telang Sari Banyuasin, Sumatera Selatan pada bulan Desember 2014 hingga bulan Mei 2015. Penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari dua faktor, yaitu varietas terpilih 
4 varietas dan takaran pupuk K ( 0, 50, 100 dan 150 Kg KCl/ ha) dan  diulang 3 kali. Tanaman 
padi ditanam dengan sistem tabela pada plot yang berukuran 3 x 2 m, dengan  jarak antar plot 1 m.  
Data dianalisis dengan uji F, jika hasil uji berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji BNJ. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa serapan Fe yang tinggi pada tanaman padi beras merah menyebabkan 
terjadinya perubahan baik karakter morfologi maupun fisiologi tanaman, di mana respon setiap varietas 
berbeda-beda tergantung sifat toleransi atau kepekaanya terhadap serapan Fe. Pemupukan K (100 kg/
hadan 150 kg/ha) mempengaruhi serapan Fe pada jaringan tanaman,  juga  mempengaruhi pertumbuhan 
dan hasil Padi Beras Merah. 
Kata kunci: Morfofisiologi, Serapan Fe, Pemupukan K, Pasang surut.

PENDAHULUAN
Luas lahan suboptimal di Indonesia diperkirakan mencapai 34.1 juta ha lahan rawa, dimana 11 

juta ha merupakan lahan pasang surut (Haryono 2013).  Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan 
pangan dapat dilakukan dengan pengembangan dan optimalisasi lahan suboptimal pasang surut, baik 
melalui pendekatan intensifikasi maupun secara ekstensifikasi. Pendekatan ekstensifikasi pada daerah 
dengan tenaga kerja terbatas dan  waktu tanam yang terbatas, sistem tanam benih langsung (tabela) yang 
bertujuan mengurangi biaya, penggunaan tenaga kerja dan mengejar waktu tanam yang serentak dengan 
biaya relatif murah (Pane 2003).  Namun, sistem tabela konvensional dengan cara hambur mempunyai 
banyak kelemahan, antara lain benih tidak tumbuh jika jatuh di permukaan sawah yang tergenang, 
kebutuhan benih lebih banyak (60–70 kg/ha), jarak tanam tidak beraturan dan tanaman mudah rebah 
(Sarwani et al. 2010).  

Permasalahan utama yang sering dihadapi dalam pemanfaatan lahan pasang surut, yaitu kelebihan 
air, kadar garam yang tinggi serta pH dan kandungan unsur hara yang relatif rendah. Lahan pasang surut 
sulfat masam merupakan lahan yang mempunyai kendala lebih berat, karena mempunyai lapisan pirit 
yang apabila teroksidasi mengakibatkan pH tanah yang sangat masam, kandungan unsur meracun Fe 
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yang tinggi dan ketersediaan hara yang rendah (Pemerintah Kabupaten Banyuasin 2010). Keracunan 
Fe merupakan gejala fisiologis yang kompleks yang disebabkan oleh kondisi fisik, hara, sifat fisiologik, 
dan medium tumbuh tanaman yang mengandung Fe berlebihan (Ottow et al. 1989; Becker and Asch 
2005).

Permasalahan untuk meningkatkan produktivitas lahan rawa yang sering ditemui di lapangan 
menyangkut aspek fisik lahan kurang tersedianya unsur hara bagi tanaman, dan dari  aspek budidaya, 
kendala yang dihadapi saat ini adalah masalah persiapan lahan, pemakaian benih varietas unggul baru 
20%, penanaman (waktu dan cara tanam) serta pemeliharaan yang meliputi pemupukan, pengendalian 
hama penyakit dan gulma (Wijaya dan Soehendi 2012).  

Berdasarkan beberapa hal yang telah diungkapkan, maka dalam rangka upaya meningkatkan 
produksi secara optimal, diperlukan penelitian bertujuan untuk menganalisis karakter morfologi dan 
fisiologi pemupukan K terhadap serapan Fe Varietas Padi Beras Merah dilahan Pasang Surut. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada lahan pasang surut (luapan  tipe B), di Desa Telang Sari  Kabupaten 

Banyuasin, Sumatera Selatan pada bulan Desember 2014 hingga bulan Mei 2015. Penelitian menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari dua faktor, yaitu varietas terpilih 4 varietas (V)  
(Varietas Aek Sibundong, Inpara 7, Inpago 7 dan varietas local Telang Sari)  dan takaran pupuk K  (K)
( 0, 50, 100 dan 150 Kg KCl/ ha) dan  3 ulangan. Tanaman padi ditanam dengan sistem tabela (Tabur 
langsung)  pada plot yang berukuran 3 x 2 m, dengan  jarak antar plot 1 m.  Data dianalisis dengan uji F, 
jika hasil uji berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji BNJ.dan dilanjutkan dengan uji BNJ pada 
taraf α = 5 % untuk hasil uji yang berpengaruh nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis keragaman menunjukkan perlakuan pemupukan K dan varietas padi beras merah 

berpengaruh sangat nyata terhadap peubah morfofiologi  tanaman tanaman padi yang diamati  yaitu 
berpengaruh terhadap tinggi tanaman, luas daun, jumlah anakan produktif,  umur berbunga, kandungan  
Khlorofil, kandungan K, Ratio Fe Tajuk/akar, bobot kering tanaman, dan bobot gabah perumpun, 
sedangkan   interaksi kedua factor tersebut berpengaruh nyata terhadap bobot kering tanaman.

Tinggi tanaman sangat dipengaruhi pemupukan K ( 0, 50, 100 dan 150 kg/ha) rata-rata  berkisar 
69.26–85,21 cm  dan varietas tanaman padi beras merah berkisar 72,42 – 82.63 cm, sedangkan tinggi 
tanaman tertinggi pada perlakuan pemupukan 150kg/ ha varietas Inpago 7.  Semakan tinggi perlakuan 
mempengaruhi tinggi tanaman tetapi Interaksi perlakuan kedua faktor tidak berpengaruh nyata terhadap 
tinggi tanaman (Tabel 1).

Perlakuan pemupukan mempengaruhi luas daun per rumpun  (Tabel 1) dari varietas padi beras 
merah, luas daun tertinggi dicapai varietas Inpago 7 (14118.33 cm2 ) pada perlakuan pemupukan 150 
kg/ha, sedangkan interaksi tidak berpengaruh nyata terhadap masing-masing verietas dan perlakuan 
pemupukan K. Varietas local Telang Sari mempunyai luas daun per rumpun terkecil disanding varietas 
Inpara 7, Inpago 7, dan Aek Sibundong.

Tabel   1. Pengaruh varietas dan pemupukan k terhadap tinggi tanaman, luas daun, dan jumlah anakan 
produktif padi beras merah

Perlakuan 
Pupuk K (K)

Varietas
Rata-rata (V)Aek 

Sibundong Inpara 7 Inpago 7 Telang Sari

Tinggi Tanaman (cm)
0 64.33 73.17 75.67 64.00 69.29 a
50 65.83 76.33 80.17 70.17 73.13 ab
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Perlakuan 
Pupuk K (K)

Varietas
Rata-rata (V)Aek 

Sibundong Inpara 7 Inpago 7 Telang Sari

100 77.00 82.00 83.83 73.17 79.00   bc
150 83.50 84.17 90.83 82.33 85.21     c

Rata-rata (K) 72.67 a 78.92 b 82.63 b 72.42 a
BNJ V = 6.34
BNJ K = 6.34
Luas Daun per rumpun (cm2)

0 9480.00 12366.67 11171.67 7945.33 10240.92
50 10190.00 13128.33 12005.00 8567.00 10972.58

100 9886.67 12573.33 13325.00 9061.67 11211.67
150 9785.6 13297.00 14118.33 8430.00 11407.75

Rata-rata (K) 9835.58 a 12841.33 b 12655.00 b 8501.00 a

BNJ K = 1421.82
Jumlah anakan produktif (anakan)

0 14.33 17.00 16.33 12.00 14.92  a
50 16.33 20.67 20.33 14.67 18.00   b

100 19.00 23.00 22.33 18.00 20.58    c
150 22.33 24.67 24.33 21.67 23.25      d

Rata-rata (K) 14.33 a 21.33 b 20.83 b 16.58 a
BNJ V =  2.17
BNJ K =  2.17

Keterangan: Angka dalam kolom yang sama yang diikuti dengan huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata 
berdasarkan uji BNJ 5%

Jumlah anakan produktif  sangat nyata dipengaruhi oleh perlakuan, akan tetapi interaksi  jumlah 
anakan produktif  tidak nyata dipengaruhi oleh interaksi kedua faktor (Tabel 1). Rata-rata jumlah anakan 
produktif  lebih banyak dengan semakin tingginya perlakuan pemupukan K. Jumlah anakan produktif  
berbeda nyata antara perlakuan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan pemupukan K dan Varietas menunjukkan pengaruh 
yang sangat nyata, terlihat bahwa makin tinggi pemupukan mempengaruhi saat berbunga, bobot kering 
tanaman dan bobot gabah per rumpun pada masing-masing varietas beras merah.  Interaksi kedua faktor 
perlakuan pemupukan K dan varietas (Aek Sibundong, Inpara 7, Inpago 7, dan varietas lokal Telang 
Sari) berpengaruh nyata pada bobot kering tanaman, sedangkan terhadap umur berbungan dan bobot 
gabah per rumpun interaksinya tidak berpengaruh nyata.

Perlakuan pemupukan K dan varietas berpengaruh nyata terhadap,  kandungan Khlorofil, serapan 
Fe dan kandungan K dalam jaringan tanaman, semakin tinggi perlakuan akan semakin besar pengaruhnya 
terhadap peubah tersebut (Tabel 3). Interaksi kedua faktor  pemupukan dan verietas tidak meunjukkan 
pengaruh nyata terhadap kandungan khlorofil, kandungan K dan serapan Fe pada jaringan tanaman 
yang diamati.

Tabel 1. Pengaruh varietas dan pemupukan k terhadap tinggi tanaman, luas daun, dan jumlah anakan 
produktif padi beras merah (lanjutan)
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Tabel 2. Pengaruh varietas dan pemupukan k terhadap umur berbunga, bobot kering tanaman, dan 
bobot gabah perumpun tanaman padi beras merah

Perlakuan 
Pupuk K (K)

Umur Berbunga (Hst)
Rata-rata (V)Aek 

Sibundong Inpara 7 Inpago 7 Telang Sari

Tinggi Tanaman (cm)
0 62.67 76.33 75.33 63.67 69.50      c
50 61.00 75.33 73.67 60.67 67.67    bc
100 60.67 72.67 72.00 60.67 66.50  ab 
150 58.33 70.67 69.67 59.67 64.58 a

Rata-rata (K) 60.67  a 73.75   b 72.67  b 61.17   a
BNJ V = 1.95
BNJ K = 1.95
Bobot Kering Tanaman (g)

0 10.57 b 10.00 ab 10.63 bc 9.23  a 10.11   a
50 11.29   c 12.63     cd 13.09     d 10.90   b 11.98     b
100 11.30   c 13.27       d 13.70       e 11.42    c 12.42     b
150 11.88  bc 14.20         e 15.44        f 10.73   b 13.06       c

Rata-rata (K) 11.26            b 12.53            b 13.22            b 10.57            a
BNJ V = 0.51
BNJ K = 0.51
BNJ V X K = 1.04
Bobot Gabah/rumpun  (g)

0 28.60 29.50 31.70 26.93 29.18  a
50 29.70 31.33 32.23 28.90 30.54   b
100 32.13 34.27 35.07 30.17 32.91     c
150 33.60 35.93 36.67 30.33 34.13     c

Rata-rata (K) 31.01 b 32.76 c 33.92 c 29.08 a
BNJ V =  1.41
BNJ K =  1.41

Keterangan:  Angka dalam kolom yang sama yang diikuti dengan huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata 
berdasarkan uji BNJ 5%

Pertumbuhan fase vegetatif yang tidak berkembang sempurna tercermin tinggi tanaman yang 
rendah  dari luas daun yang jauh lebih sempit (Tabel 1), disebabkan lahan yang kurang subur dan unsur 
hara yang kurang tersedia bagi tanaman.  Menurut Makarim dan Suhartatik (2006) tanaman padi beras 
merah  pada  fase vegetatif memberikan ruang dan waktu bagi tanaman untuk berkembang optimum, 
tetapi karena terbatasnya unsur hara maka  asimilat yang diproduksi selama fase vegetatif sedikit.  Tinggi 
tanaman terhambat dengan bertambahnya umur tanaman diduga karena asimilat yang terdapat pada 
batang tanaman  sebagai cadangan makanan tidak mencukupi untuk pertumbuhan tanaman.

Luas daun yang sempit menyebabkan rendahnya produksi asimilat yang akan digunakan sebagai 
sumber untuk pertumbuhan vegetatif dan untuk pengisian bulir sebagai limbung tanaman, karena 
daun sebagai bidang yang melaksanakan proses asimilasi. Menurut Makarim dan Suhartatik (2006), 
daun sebagai bagian tanaman yang melakukan fotosintesis dianggap sebagai sumber yang mampu 
memproduksi asimilat yang berlebih selain untuk dirinya sendiri sehingga berperan sebagai sumber yang 
mampu menyuplai asimilat. Luas daun meningkat dengan bertambahnya umur tanaman, disebabkan 
bertambahnya ukuran dan luas daun serta bertambahnya jumah anakan per rumpun ratun.
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Perlakuan pemupukan K dan varietas mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi beras merah, 
makin tinggi pemupukan K pada penelitian ini berpengaruh terhadap kandungan khlorofil, yang 
berpengaruh terhadap tinggi, luas daun perumpun dan jumlah anakan karena serapan Fe menurun dengan 
bertambahnya pemupukan K. Kalium adalah unsur hara makro ketiga yang dibutuhkan tanaman dalam 
jumlah yang banyak setelah nitrogen dan fosfor, bahkan kadang-kadang melebihi jumlah nitrogen. Kadar 
kalium total di dalam tanah pada umumnya cukup tinggi, dan diperkirakan mencapai 2.6% dari total 
berat tanah, tetapi kalium yang tersedia di dalam tanah cukup rendah. Pemupukan hara nitrogen dan 
fosfor dalam jumlah besar turut memperbesar serapan kalium dari dalam tanah, ditambah lagi pencucian 
dan erosi menyembabkan kehilangan kalium semakin besar (Damanik dkk, 2010). Menurut Nakano 
dan Morita (2007); Ihsan (2012), semakin baik pertumbuhan pada fase  vegetatif, memberikan waktu 
yang optimum bagi perkembangan tanaman, bobot kering tanaman akan meningkat sehingga bobot 
gabah per rumpun juga semakin meningkat, karena hasil tanaman dapat ditingkatkan dengan jalan 
meningkatkan produksi bahan kering total. 

Tabel 3. Pengaruh varietas dan pemupukan K terhadap kandungan K, ratio Fe tajuk/akar dan 
kandungan klorofil  tanaman padi beras merah

Perlakuan 
Pupuk K (K)

Varietas
Rata-rata (V)Aek 

Sibundong Inpara 7 Inpago 7 Telang Sari

Kandungan K (%)
0 2.17 2.02 1.85 1.67 1.92  a
50 2.28 2.33 2.37 2.23 2.30  ab
100 2.60 2.63 2.63 2.42 2.57     bc
150 2.90 2.77 2.83 2.43 2.73       c

Rata-rata (K) 2.49 2.44 2.42 2.19
BNJ V = 0.51
Ratio Fe Tajuk/Akar
0 1.23 1.53 1.50 2.18 1.61     c
50 0.97 0.98 0.95 2.09 1.25    b
100 0.72 0.81 0.80 1.46 0.95  a
150 0.53 0.70 0.68 1.26 0.79  a
Rata-rata (K) 0.86 a 1.01 a 0.98 a 1.75 b
BNJ V = 0.19
BNJ K = 0.19
Kandungan Khlorofil (mg/g)
0 14.37 14.27 14.47 13.07 14.04  a
50 15.83 15.57 15.53 14.02 15.24  a
100 17.70 16.97 16.70 15.83 16.80   b
150 17.70 17.82 17.80 16.60 17.48    c
Rata-rata (K) 16.40 b 16.15 a 16.13  a 14.88 a
BNJ V =  1.43
BNJ K =  1.43

Keterangan: Angka dalam kolom yang sama yang diikuti dengan huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata 
berdasarkan uji BNJ 5%

Perlakuan pemupukan K dan varietas mempengaruhi serapan Fe dalam jaringan tanaman, semakin 
tinggi pemupukan K semakin rendah serapan Fe (Ratio Fe tajuk/akar), yang akan mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi beras merah. Hara K berfungsi penting dalam reaksi 
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enzim, pH sel, keseimbangan kation-anion sel, pengaturan transpirasi stomata. Karena itu hara K berperan 
dalam pembentukan enzim dan protein, serta efisiensi air lewat pembukaan stomata. Kekurangan K pada 
tanaman menyebabkan tanaman kerdil, pengisian gabah terganggu, dan daya tahan terhadap penyakit 
berkurang (Taiz dan Zeiger 1991; Zaini et al. 2004).

Kandungan Fe dilahan pasang surut tinggi yang mempengaruhi morfologi dan fisiologi tanaman 
padi beras merah, dengan perlakuan pemupukan K mempengaruhi serapan Fe didaerah perakaran 
kemudian masuk kedalam jaringan tanaman. Menurut Kawase (1981),  oksidasi Fe  didaerah perakaran 
terjadi karena  molekul oksigen disalurkan dari  atmosfer melalui batang ke dalam akar melalui saluran 
gas aerenchima. Pembentukan aerenchima ini tergantung kepada peningkatan produksi etilen yang  
dirangsang karena adanya penggenangan. Aerenchima yang  terbentuk dapat mencapai 20–50% dari 
total volume akar padi yang tergenang (Amstrong 1979). Pembentukan aerenchima dimulai pada 
umur tanaman 2–4  minggu, dan daya oksidasi akar tertinggi terjadi pada tahap pembentukan anakan  
maksimum (Tadano  1975).

KESIMPULAN
Rendahnya produksi disebabkan oleh tingginya kandungan Fe pada lahan pasang surut yang 

mempengaruhi karakter morfofisiologi tanaman padi beras merah, pemupukan K merupakan alternatif 
mengurangi serapan Fe dalam jaringan tanaman.
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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Pemanfaatan Kompos Tandan Sawit Pada Pemupukan Tanaman Ganyong di 
Lahan Sawit Belum menghasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 
sawit dan pertumbuhan serta produksi tanaman ganyong sebagai tanaman sela diantara tanaman 
sawit yang diberi kompos tandan kosong kelapa sawit. Penanaman sebagai tanaman sela sawit dapat 
disesuaikan dengan ketahanan tanaman ganyong tanpa menganggu tanaman utama. Penelitian akan 
dilaksanakan di Kebun Kelapa Sawit Rakyat Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim 
dan di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Inderalaya Ogan Ilir. Penelitian  ini akan 
berlangsung 10 (sepuluh) bulan.
Metode yang digunakan adalah rancangan acak kelompok, dengan satu faktor yaitu dosis kompos 
tandan kosong kelapa sawit. K0 = 0 kg/tanaman, K1 = 250 g/tanaman, K2 = 500 g/tanaman, K3 = 750 
g/tanaman. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali sehingga diperoleh 9 unit perlakuan 
dengan satu unit perlakuan terdiri dari 12 tanaman.  Pengamatan dilakukan terhadap tanaman kelapa 
sawit dan tanaman ganyong. Pada tanaman ganyong pengamatan meliputi  struktur morfologi (waktu 
muncul tunas, tinggi tanaman, jumlah daun)  dan analisa klorofil, pada tanaman kelapa sawit pengamatan 
meliputi pertambahan tinggi tanaman, pertambahan jumlah daun (helai), pertambahan diameter batang 
(cm). perlakuan pemberian tandan kosong kelapa sawit memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi 
tanaman dan jumlah daun, tetapi tidak nyata terhadap waktu muncul tunas. Tanaman ganyong yang 
ditanam sebagai tanaman sela di antara tanaman kelapa sawit belum menghasilkan tidak memberikan 
dampak negatif pada pertumbuhan tanaman kelapa sawit.
Kata Kunci : ganyong, tanaman sela, tandan kosong sawit

PENDAHULUAN
Kebutuhan pangan akan selalu meningkat seiring bertambahnya penduduk Indonesia. Pangan 

didefinisikan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak azasi rakyat yang 
harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga 
terjangkau oleh daya beli masyarakat (Lewoema dan Roby 2009). Untuk membantu mengatasi masalah 
tersebut salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan potensi lahan terbuka pada lahan tanaman 
kelapa sawit belum menghasilkan.

Kelapa Sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting dalam perekonomian 
Indonesia. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit utama terbesar dunia dengan luas areal mencapai 
7,51 juta hektar dan produksi sebesar 21 juta ton CPO pada tahun 2009 dan diperkirakan pada 
tahun 2010 sudah mencapai 7,83 juta hektar dengan produksi 22,1 juta ton CPO (Ditjenbun 2010). 
Pemanfaatan lahan sebagai sarana untuk menunjang  diversifikasi pangan  adalah dengan menanam 
tanaman sela sebelum tanaman kelapa sawit menghasilkan (0–3 tahun), dimana kanopi dan perakaran 
tanaman masih relative  belum berkembang. Pola ini memungkinkan pendapatan tambahan bagi petani 
selama kelapa sawit belum menghasilkan. Hasil penelitian tumpangsari kelapa sawit TBM dengan 
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kedelai yang dilakukan di Kabupaten Asahan menunjukan bahwa produksi yang diperoleh dari tanaman 
kedelai mencapai 1,8 ton/ha atau dengan nilai Rp5.228.417,- per musim tanam, dan pertumbuhan 
kelapa sawit TBM tidak terganggu oleh pola tumpangsari tersebut (http:/iopri.org/ilmu_tanah-dan_
agronomi_tumpangsari). 

Bahan pangan yang tersedia secara lokal yang patut dikembangkan sebagai sumber karbohidrat 
adalah: ubi kayu, ubi jalar, talas, gadung, gembili, suweg, iles-iles, kentang, garut dan ganyong.  
Pengembangan tanaman ganyong di Indonesia perlu diintensifkan untuk tujuan diversifikasi pangan, 
mengurangi konsumsi beras dan gandum yang kebutuhannya semakin meningkat, sebagai cadangan 
pati, tanaman ini mudah dibudidayakan dan tahan terhadap kekeringan (Brück et al. 2001). Umbi 
ganyong juga dikembangkan untuk bahan baku pembuatan bioetanol   (Dewi et al. 2011).

Tanaman ganyong di daerah Sumatera Selatan masih ditemui di pinggir jalan, di kebun dan di 
pekarangan penduduk dan belum dibudidayakan (Sulistyaningsih dan Kurnianingsih 2012). Hasil 
penelitian Sulistyaningsih dan Kurnianingsih (2013), tanaman ganyong mudah beradaptasi pada 
lingkungan baru sehingga tanaman ini mudah untuk dikembangkan pada daerah marjinal, dan bisa 
beradaptasi pada kisaran suhu yang luas sehingga dapat ditanam pada dataran tinggi ataupun dataran 
rendah.

Pertumbuhan dan produksi tanaman ditentukan juga oleh tersedianya hara di dalam tanah, hara 
yang diperlukan tanaman diperoleh dari pemupukan. Ketersediaan unsur hara didalam tanah merupakan 
salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan tanaman disamping faktor fisik dan biologi tanah. 
Salah satu cara untuk mengatasi rendahnya kandungan unsur hara didalam tanah yaitu dengan cara 
menambahkan bahan organik berupa kompos. Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan limbah 
pada pabrik kelapa sawit (PKS)/ yang jumlahnya sekitar 23% dari tandan buah segar (TBS) yang diolah. 
Penelitian oleh PPKS (2008), aplikasi 0,25 dan 0,50 kg kompos TKKS dapat meningkatkan hasil cabai 
berturut-turut hingga 24% dan 45% dibanding perlakuan kontrol, sedangkan aplikasi pupuk kandang 
hanya dapat meningkatkan hasil sebesar 7% dibanding perlakuan kontrol. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pertumbuhan sawit dan pertumbuhan serta produksi tanaman ganyong sebagai 
tanaman sela diantara tanaman sawit yang diberi kompos tandan kosong kelapa sawit. Penanaman sebagai 
tanaman sela  sawit  dapat disesuaikan dengan ketahanan tanaman ganyong tanpa menganggu tanaman 
utama. Adanya efisiensi lahan mendapatkan tanaman yang sesuai sebagai tanaman sela diantara sawit.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun Kelapa Sawit Rakyat Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten 

Muara Enim dan di laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Inderalaya Ogan Ilir.  Penelitian  
ini berlangsung 10 (sepuluh) bulan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lahan tanaman 
kelapa sawit yang belum menghasilkan berumur 3 tahun, umbi tanaman ganyong varietas morades, 
pupuk kompos tandan kelapa sawit, bahan kimia mendukung analisa klorofil. Alat yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah cangkul, arit, kored, luxmeter, kamera, pengukur suhu dan kelembaban. 

Metode yang digunakan adalah menggunakan rancangan acak kelompok, dengan satu faktor 
yaitu dosis kompos tandan kosong kelapa sawit. K0 = 0 kg/tanaman,K1 = 0,25 kg/tanaman, K2 = 
0,50 kg/tanaman, K3 = 0,75 kg/tanaman. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali sehingga 
diperoleh 9 unit perlakuan dengan satu unit perlakuan terdiri dari 12 tanaman. Pengamatan dilakukan 
terhadap tanaman kelapa sawit dan tanaman ganyong. Pada tanaman ganyong pengamatan meliputi  
struktur morfologi (waktu muncul tunas, tinggi tanaman, jumlah daun, berat umbi) dan analisa klorofil, 
pada tanaman kelapa sawit pengamatan meliputi pertambahan tinggi tanaman, pertambahan jumlah 
daun (helai), pertambahan diameter batang (cm). Data dianalisa dengan Analisis sidik ragam, jika F 
hitung lebih besar 0,05 berbeda nyata maka analisis dilanjutkan dengan uji Polinomial Ortogonal 
untuk memperoleh dosis TKKS optimum. Data penunjang pada penelitian ini adalah data lingkungan 
meliputi kelembaban, suhu, curah hujan dan iklim mikro, serta data analisis tanah pada awal dan akhir 
penelitian.
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HASIL
Hasil Tanaman Ganyong

Berdasarkan pengamatan dan hasil pengukuran di lapangan diperoleh data sidik ragam, bahwa  
perlakuan pemberian tandan kosong kelapa sawit memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 
dan jumlah daun, tetapi tidak nyata terhadap waktu muncul tunas. Hasil analisis ragam dan nilai koefisien 
ragam data pengamatan dapat dilihat pada Tabel 2. Peubah jumlah stomata, jumlah klorofil a dan b, dan 
rasio klorofil a/b dianalisis secara tabulasi. 

Tabel 2. Hasil analisis ragam pengaruh pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit terhadap 
peubah tanaman ganyong

No Peubah F hitung KK (%)
1 Tinggi tanaman 9.25 * 15.76
2 Waktu muncul tunas 0.09 tn 32.83
3 Jumlah daun 10.75 * 16.00

F tabel 5% 4.76
F tabel 1% 9.78

Keterangan :
 tn = tidak nyata   
 * = nyata
 KK = Koefisien keragaman

a. Tinggi Tanaman (Cm)
Tinggi tanaman ganyong mengalami peningkatan dari pengamatan pertama sampai minggu ke 

10, namun tidak bertambah pada minggu ke-12. Pertambahan tinggi tanaman tertinggi terlihat pada 
pengamatan perlakuan TKKS 0 g per tanaman (K0) dan terendah pada pengamatan perlakuan TKKS 
750 g per tanaman (K3) (Gambar 1).

Gambar 1. Pengaruh pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit terhadap tinggi tanaman 
ganyong

Hasil uji Polinomial Ortogonal pengaruh perlakuan terhadap tinggi tanaman menunjukkan respon 
linear, semakin tinggi dosis yang diberikan ke tanaman ganyong semakin rendah tinggi tanaman yang 
diperoleh. Persamaan yang diperoleh yaitu Y = 3E-05x2 - 0.05x + 40.583 (R² = 0.9993) (gambar 2.)
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Gambar 2. Hubungan pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit dengan tinggi tanaman 
ganyong

b. Jumlah Daun (Helai)
Jumlah daun dengan nilai tertinggi terdapat pada perlakuan TKKS 0 g per tanaman (K0) dan 

terendah pada pengamatan perlakuan TKKS 750 g per tanaman (K3). Berikut nilai rerata jumlah daun 
tanaman ganyong pada penelitian ini (Gambar 3). 

Gambar 3. Jumlah daun tanaman ganyong terhadap pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit

Hasil uji Polinomial Ortogonal pengaruh perlakuan terhadap jumlah daun tanaman menunjukkan 
respon linear, semakin tinggi dosis yang diberikan ke tanaman ganyong semakin rendah jumlah daun 
yang diperoleh. Persamaan yang diperoleh yaitu Y = 1E-05x2 - 0.0142x + 8.95 (R² = 0.9953) (gambar 
4.)

Gambar 4. Hubungan pemberian kompostan dan kosong kelapa sawit dengan jumlah daun
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c. Waktu Muncul Tunas
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh waktu muncul tunas yang sama, yaitu minggu ke-3 setelah 

penanaman.

Gambar 5. Rata-rata waktu muncul tunas tanaman ganyong

d. Jumlah Stomata
Berdasarkan hasil rata-rata jumlah stomata yang tertinggi terdapat pada perlakuan TKKS 0 g per 

tanaman (K0) dan perlakuan TKKS 500 g per tanaman (K2) yaitu dengan nilai rerata 8 stomata  dan yang 
terendah terdapat pada perlakuan TKKS 250 g per tanaman (K1) dan  TKKS 750 g per tanaman (K3)  
dengan nilai rerata 7.

Gambar 6. Stomata tanaman ganyong

Stomata tanaman ganyong bertipe parasitik, yaitu tiap sel penjaga bergabung dengan satu atau lebih 
sel tetangga, sumbu membujurnya sejajar dengan sumbu sel tetangga dan apertur  (Arisanti 2005).

e. Jumlah Klorofil Total
Berdasarkan pengamatan diperoleh jumlah klorofil total yang tertinggi terdapat pada perlakuan 

TKKS 500 g per tanaman (K2)  yaitu dengan nilai 80.50 mgdm-2 dan  yang terendah terdapat pada 
perlakuan TKKS 750 g per tanaman (K3)  dengan nilai rerata 66.89 mgdm-2

f. Rasio Klorofil a/b
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rasio klorofil a/b yang tertinggi terdapat pada perlakuan 

TKKS 0 g per tanaman (K0), perlakuan TKKS 250 g per tanaman (K1) dan perlakuan TKKS 750 g per 
tanaman (K3) yaitu dengan nilai 0.98mg dm-2 dan yang terendah terdapat pada perlakuan TKKS 500 g 
per tanaman (K2) dengan nilai 0.89 mg dm-2 (Gambar 9).

Hasil penelitian menunjukkan secara umum pertanaman ganyong sebagai tanaman sela kelapa 
sawit tidak memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan kelapa sawit, begitu juga sebaliknya bahwa 
tanaman ganyong yang ditanam di antara tanaman sawit juga memiliki pertumbuhan yang relatif baik, 
yang ditunjukkan dengan data dari hasil pengamatan. Pertumbuhan ganyong yang di tanam di antara 
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tanaman sawit sebagai tanaman sela dapat tumbuh dengan baik, hal ini dapat mengindikasikan bahwa 
tanaman ganyong mampu beradaptasi pada kondisi ternaungi.  Menurut Levitt (1980), adaptasi tanaman, 
terhadap lingkungan cahaya melalui dua mekanisme yaitu penghindaran dan toleransi,  adaptasi ini 
didapat melalui peningkatan efisiensi penangkapan cahaya berupa penangkapan cahaya secara total 
melalui peningkatan luas daun per unit jaringan tanaman sehingga fotosintesa berjalan optimal atau 
peningkatan prosentase cahaya terserap melalui proses fotosintesa melalui pengurangan proporsi cahaya 
yang dipantulkan dan ditransmisikan. Hasil penelitian Sulistyaningsih dan Kurnianingsih (2013), tanaman 
ganyong mudah beradaptasi pada lingkungan baru sehingga tanaman ini mudah untuk dikembangkan 
pada daerah marjinal, dan bisa beradaptasi pada kisaran suhu yang luas sehingga dapat ditanam pada 
dataran tinggi ataupun dataran rendah. Menurut Flach dan Rumawas (1996), tanaman ganyong dapat 
tumbuh baik di berbagai iklim, curah hujan tahunan 1000–1200 mm, akan menghasilkan pertumbuhan 
yang baik, dapat tumbuh pada daerah kering tetapi bertoleransi pada tempat-tempat basah, juga sangat 
toleran terhadap naungan. Menurut Imai dan Ishihashi (1986) tanaman ganyong beradaptasi luas 
terhadap cahaya sehingga dalam budidaya ganyong dapat dilakukan pada tempat terbuka dan ternaung 
yaitu pada area dibawah tegakan pohon. Produktivitas ganyong merupakan tipe menengah antara spesies 
C4 dan lebih effisien dari spesies C3 dalam intensitas yang terbatas.

Menurut hasil pengamatan pemberian tandan kosong kelapa sawit (TKKS) memberikan pengaruh 
nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun, tetapi tidak  terhadap waktu muncul tunas. Perlakuan 
kompos TKKS 250 g, 500 g dan 750 g per tanaman belum dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman 
ganyong dibandingkan dengan tanpa pemberian kompos TKKS (K0). Hal ini diduga kompos TKKS 
belum dapat menyediakan unsur hara secara optimal pada awal pertumbuhan tanaman. Pada saat 
penanaman factor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, curah hujan yang rendah turut 
mempengaruhi dekomposisi kompos TKKS lebih lanjut, sehingga penguraian kompos tidak sempurna 
yang mengakibatkan ketersediaan hara bagi tanaman terhambat. Menurut Sitompul et al. (1995) kompos 
memiliki banyak manfaat, namun  penggunaan kompos juga memiliki kendala. Penggunaan dosis tertentu 
pada pupuk kompos lebih berorientasi pada perbaikan sifat fisik dan kimia tanah daripada menyediakan 
unsur hara. Kandungan hara kompos relatif rendah dan lebih lambat tersedia daripada pupuk kompos 
kotoran unggas. Pengaruhnya bagi tanaman akan terlihat dalam jangka waktu yang lama. Lembaga Riset 
Perkebunan Indonesia (2003) melaporkan hasil penelitian aplikasi 0,25 dan 0,5 kg kompos TKKS dapat 
meningkatkan produksi tomat berturut-turut hingga 70 dan 53% terhadap kontrol, Namun demikian 
hasil sementara produktivitas tanaman tomat menunjukkan bahwa dosis pupuk organik yang optimum 
adalah 0,25 kg. Peningkatan pupuk hingga 0,5 kg justru menekan produktivitas tanaman tomat.

 Hasil pengamatan pada peubah jumlah stomata, jumlah klorofil a dan b, dan rasio klorofil a/b 
yang dianalisis secara tabulasi memberikan nilai rerata yang hampir relative sama, bahwa pemberian 
kompos TKKS belum memberikan pengaruh terhadap jumlah stomata, jumlah klorofil a dan b serta 
rasio klorofil a/b. Tetapi jumlah klorofil tertinggi terdapat pada perlakuan kompos TKKS 0,5 kg dan 
terendah pada perlakuan kompos TKKS 0,75 kg. Sementara pada  hasil jumlah klorofil, klorofil b 
lebih banyak dibandingkan dengan jumlah klorofil a pada semua perlakuan. Menurut Sirait (2008) 
peningkatan klorofil b dilakukan tanaman sebagai upaya penyesuaian secara fisiologis terhadap kondisi 
ternaung untuk mengotimalkan penangkapan cahaya, karena klorofil b berperan secara langsung sebagai 
natena pemanenan cahaya. Klorofil a berpartisipasi dalam pengubahan energy radiasi yang ditangkap 
oleh klorofil menjadi energy kimia.

Hasil Tanaman Kelapa Sawit

a. PertambahanTinggi Titik Tumbuh
Pengamatan tinggi titik tumbuh tanaman kelapa sawit dilakukan sebanyak 3 kali. Penanaman 

ganyong sebagai tanaman sela diantara tanaman kelapa sawit tidak memberikan pengaruh terhadap tinggi 
titik tumbuh kelapa sawit. Tinggi titik tumbuh tanaman sawit terus meningkat setiap bulan (Gambar 
10).
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Gambar 10. Pertambahan tinggi titik tumbuh tanaman kelapa sawit 

b. Pertambahan Jumlah Pelepah (helai)
Pengamatan jumlah pelepah tanaman kelapa sawit dilakukan sebanyak 3 kali. Penanaman ganyong 

sebagai tanaman sela di antara tanaman kelapa sawit tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah 
pelepah kelapa sawit. Jumlah pelepah daun tanaman sawit terus meningkat setiap bulan (Gambar 11).

Gambar 11. Pertambahan jumlah pelepah tanaman kelapa sawit

c. Pertambahan Diameter Tajuk
Pengamatan pada diameter tajuk tanaman kelapa sawit dilakukan sebanyak 3 kali. Penanaman 

ganyong sebagai tanaman sela diantara tanaman kelapa sawit tidak memberikan pengaruh terhadap 
diameter tajuk tanaman kelapa sawit. Diameter tajuk tanaman sawit terus meningkat setiap bulan 
(Gambar 12).
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Gambar 12. Pertambahan diameter tajuk tanaman kelapa sawit 

Pertumbuhan kelapa sawit tidak terhambat dengan adanya tanaman ganyong sebagai tanaman sela, 
ditunjukkan dari hasil pengamatan bahwa pertambahan titik tumbuh, diameter tajuk, jumlah pelepah 
daun terus meningkat pada setiap pengamatannya. Hal ini diduga bahwa jarak tanam yang digunakan 
tidak memberikan dampak terjadinya kompetisi unsur hara pada kedua tanaman tersebut. Kemungkinan 
yang terjadi pemberian pemupukan terhadap tanaman ganyong memberikan dampak positif terhadap 
tanaman kelapa sawit. Pola menanam tanaman sela sebelum tanaman kelapa sawit menghasilkan (0–3 
tahun), dimana kanopi dan perakaran tanaman masih relatif belum berkembang. Pola ini memungkinkan 
pendapatan tambahan bagi petani selama kelapa sawit belum menghasilkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah 

1. Tanaman ganyong dapat tumbuh secara optimal di antara tanaman sela kelapa sawit, tetapi 
pemberian kompos TKKS belum dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman ganyong.

2. Tanaman ganyong yang ditanam sebagai tanaman sela di antara tanaman kelapa sawit belum 
menghasilkan tidak memberikan dampak negative pada pertumbuhan tanaman kelapa sawit

Saran
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan adalah 
1. Pemberian kompos TKKS dapat diberikan untuk tanaman ganyong sebagai usaha perbaikan media 

tanam. 
2. Penanaman tanaman ganyong dapat dilakukan sebagai tanaman sela diantara tanaman kelapa sawit 

belum menghasilkan
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ABSTRACT
One of the problems in soybean (Glycin max L.) cultivation is the presence of weeds which can decrease the 
growth and production of soybean. Allelochemicals of purple nutsedge (Cyperus rotundus L.) potentially 
as bioherbicide to control weed in soybean field. Experiment aimed to study the effect of tuber extract 
of purple nutsedge from 3 months after planting, in different concentration on the growth of broadleaf 
weed, as well as the growth and production of soybean in the field.Experiment was conducted on March 
until June 2015, and was arranged in randomize complete block design with single factor. Single factor 
treatments were without weed control, manual weeding, and application of tuber extracts of purple 
nutsedge in 0.5–3.0 kg L-1concentration, with 3 replications. Data from thisexperiment was analyzed 
using F test and followed by DMRT at 5%. Result showed that application of tuber extracts of purple 
nutsedge were able to control growth of total broadleaf weeds and target broadleaf weeds i.e. Richardia 
brasiliensis and Cyanotis axillaris. Tuber extracts of purple nutsedge did not suppress the growth and yield 
of soybean.
Keywords: allelochemicals, bioherbicide, concentration, soybean, suppression

ABSTRAK
Salah satu permasalahan pada budidaya kedelai (Glycin max L.)adalah kehadiran gulma yang dapat 
menurunkan pertumbuhan dan produksi kedelai. Alelokimia teki (Cyperus rotundus L.) berpotensi sebagai 
herbisida hayati untuk mengendalikan gulma di lahan kedelai. Percobaan bertujuan untuk mempelajari 
pengaruh ekstrak umbi teki umur 3 bulan setelah tanam, pada konsentrasi yang berbeda terhadap 
pertumbuhan gulma daun lebar serta pertumbuhan dan produksi kedelai di lahan penanaman. Percobaan 
dilaksanakan pada Maret hingga Juni 2015, dan disusun berdasarkan rancangan acak kelompok lengkap 
faktor tunggal. Perlakuan faktor tunggal terdiri dari perlakuan tanpa pengendalian gulma, penyiangan 
manual, dan pemberian ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5–3.0 kgL-1, dengan tiga ulangan. Data hasil 
percobaan dianalisis dengan uji F dan uji lanjut dengan uji DMRT taraf 5%.Hasil menunjukkan bahwa 
pemberian ekstrak umbi teki dapat mengendalikan pertumbuhan gulma daun lebar total, serta gulma 
daun lebar sasaran yaitu Richardia brasiliensis dan Cyanotis axillaris. Ekstrak umbi teki tidak menekan 
pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai.
Kata kunci: alelokimia, herbisida hayati, kedelai, konsentrasi, penekanan
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PENDAHULUAN
Kedelai (Glycin max L.) merupakan salah satu tanaman legum yang banyak dibudidayakan di 

daerah tropis seperti di Indonesia. Kedelai termasuk dalam komoditas pangan utama setelah padi dan 
jagung karena dapat memenuhi kebutuhan protein nabati masyarakat, baik dengan dikonsumsi secara 
langsung maupun digunakan sebagai bahan baku berbagai industri makanan (Zakaria 2010). Budidaya 
kedelai pada umumnya dilakukan di lahan kering, dan salah satu permasalahan yang sering muncul 
adalah kehadiran gulma di lahan penanaman yang dapat menurunkan pertumbuhan dan hasil kedelai. 
Menurut Adisarwanto et al. (1998) kehadiran gulma dapat menurunkan hasil produksi kedelai sekitar 
20 hingga 80%.

Pengendalian gulma pada lahan penanaman kedelai dilakukan untuk mengurangi kehilangan 
hasil kedelai akibat kehadiran gulma. Pengendalian gulma pada umumnya dilakukan menggunakan 
herbisida sintetis karena dianggap lebih efektif dalam menekan pertumbuhan gulma, namun di sisi 
lain penggunaan herbisida sintetis secara berkepanjangan dapat menurunkan kualitas lingkungan serta 
mengganggu kesehatan makhluk hidup. Herbisida hayati dapat menjadi alternatif untuk mengendalikan 
gulma secara ramah lingkungan, salah satunya adalah pemanfaatan alelokimia gulma teki (Cyperus 
rotundus L.) untuk dikembangkan sebagai herbisida hayati. Alelokimia teki mengandung senyawa fenol 
yang mampu menghambat perkecambahan gulma lain. Blum (1996) dan Blum et al. (1999) menyatakan 
bahwa senyawa fenol dalam alelokimia teki dapat menghambat perkecambahan karena menyebabkan 
ketidakseimbangan dalam pengambilan air atau gangguan osmotik pada jaringan saat perkecambahan 
dan pertumbuhan biji. 

Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa senyawa fenol mampu menghambat 
perkecambahan gulma, di antaranya pada Chorchorus olitorius (El-Rokiek et al. 2010), Echinochloa crus-
galli L. (El-Rokiek et al. 2010 dan Esmaeili et al. 2012), Eleusine coracana Gaertn. (Kavitha et al. 2012), 
Chromolaena odorata, Gomphrena decumbens, dan Synedrella nodiflora (Ameena et al. 2013), Asystasia 
gangetica dan Borreria alata (Chozin et al. 2013).Penelitian Delsi (2012) juga menunjukkan bahwa 
alelokimia teki berpotensi sebagai herbisida hayatipre emergence untuk mengendalikan perkecambahan 
gulma pada lahan penanaman kedelai. Hasil percobaan laboratorium yang telah dilakukan sebelum 
percobaan lapangan ini menunjukkan bahwa ekstrak umbi teki umur 3 bulan setelah tanam memberikan 
penekanan daya kecambah terbesar pada gulma daun lebar A. gangetica, sehingga ekstrak umbi teki 
umur 3 bulan setelah tanam diberikan sebagai herbisida hayati berbagai konsentrasi untuk menekan 
perkecambahan gulma di lahan penanaman kedelai. Menurut Adnan et al. (2012) konsentrasi herbisida 
dapat mempengaruhi efektivitas herbisida dalam mengendalikan gulma. 

Pengembangan alelokimia teki sebagai herbisida hayati memerlukan berbagai informasi yang salah 
satunya dapat diperoleh melalui percobaan lapangan. Informasi mengenai efektivitas ekstrak umbi teki 
berbagai konsentrasi sebagai herbisida hayati pada lahan penanaman kedelai belum banyak dilaporkan, 
sehingga percobaan lapangan penting untuk dilakukan. Percobaan bertujuan untuk mempelajari pengaruh 
ekstrak umbi teki pada konsentrasi yang berbeda terhadap pertumbuhan gulma serta pertumbuhan dan 
produksi kedelai di lahan penanaman.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian
Percobaan dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2015 di Kebun Percobaan Cikarawang, 

Institut Pertanian Bogor. Pembuatan ekstrak umbi teki sebagai herbisida hayati dilaksanakan di 
Laboratorium Ecotoxycology Waste and Bioagents, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas 
Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
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Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan meliputi umbi teki segar umur 3 bulan setelah tanam, aquades, dan biji 

kedelai varietas Grobogan. Peralatan yang digunakan meliputi timbangan analitik, peralatan budidaya, 
dan knapsack sprayer.

Metode Percobaan
Percobaan merupakan percobaan lapangan yang disusun dengan Rancangan Acak Kelompok 

Lengkap (RAKL) faktor tunggal yaitu konsentrasi ekstrak umbi tekidengan delapan taraf. Perlakuan 
konsentrasi ekstrak umbi teki terdiri atas tanpa pengendalian gulma (P0), penyiangan manual (P1), 
ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5 kg L-1(P2), ekstrak umbi teki konsentrasi 1.0 kg L-1 (P3), ekstrak 
umbi teki konsentrasi 1.5 kg L-1 (P4), ekstrak umbi teki konsentrasi 2.0 kg L-1 (P5), ekstrak umbi teki 
konsentrasi 2.5 kg L-1 (P6), dan ekstrak umbi teki konsentrasi 3.0 kg L-1 (P7). Terdapat delapan perlakuan 
dengan tiga ulangan sehingga total terdapat 24 satuan percobaan. Satuan percobaan merupakan petak 
berukuran 3 m x 4 m. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji F, jika terdapat perbedaan yang 
nyata dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test)  pada taraf nyata 5%.

Prosedur Percobaan
Pengolahan lahan dilakukan dengan membagi lahan menjadi 24 petak berukuran masing-masing 3 

m x 4 m, dengan jarak antar petak dan antar kelompok adalah 30 cm. Penanaman dilakukan empat hari 
setelah pengolahan lahan, dengan jarak tanam 50 cm x 20 cm sehingga pada setiap petak terdapat 120 
tanaman. Pemeliharaan tanaman kedelai meliputi pemupukan, penyulaman, penyiangan manual untuk 
perlakuan P1 pada saat 6 MST, dan pengendalian hama.

Umbi teki segar umur 3 bulan setelah tanam yang digunakan sebagai bahan ekstrak diambil dari 
teki yang ditanam pada kebun percobaan. Pembuatan ekstrak umbi teki dilakukan berdasarkan metode 
Delsi (2012), namun disesuaikan dengan konsentrasi yang digunakan sebagai perlakuan. Umbi teki segar 
umur 3 bulan setelah tanam ditimbang sesuai dengan perlakuan kemudian ditumbuk dan dihaluskan 
menggunakan 1 L aquades. Campuran tersebut dibiarkan selama 24 jam kemudian diperas menggunakan 
lap kain dan disaring sehingga ampas dan larutannya terpisah. Ekstrak umbi teki yang diperlukan untuk 
tiap petak percobaan dengan luas 12 m2 dan volume semprot 375 L ha-1 adalah 0.45 L. Masing-masing 
perlakuan terdiri dari tiga petak percobaan (tiga ulangan) sehingga total ekstrak umbi teki yang diperlukan 
untuk setiap perlakuan adalah 1.35 L. Pemberian ekstrak umbi teki sebagai herbisida hayati pre emergence 
pada lahan dilakukan satu hari setelah kedelai ditanam. 

Pengamatan

Analisis vegetasi gulma
Analisis vegetasi gulma yang tumbuh pada petak percobaan dilakukan dengan mengambil dua 

petak contoh secara acak menggunakan kuadran berukuran 0.5 m x 0.5 m sebanyak lima kali yaitu 
sebelum pengolahan tanah (sebelum pemberian ekstrak umbi teki), saat 2, 4, 6, dan 8 MST. Pengamatan 
yang dilakukan untuk memperoleh nilai dominansi gulma meliputi identifikasi spesies gulma, jumlah 
individu per spesies, dan bobot kering per spesies. Bobot kering gulma diperoleh dari brangkasan gulma 
yang telah dioven pada suhu 105 °C selama 24 jam. Dominansi gulma dapat dihitung dengan Summed 
Dominance Ratio (SDR) atau Nilai Jumlah Dominansi (NJD) menggunakan rumus :

Keterangan :
Kerapatan mutlak = jumlah suatu jenis dalam petak contoh
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Pertumbuhan, hasil, dan mutu hasil tanaman kedelai

Pertumbuhan tanaman kedelai dapat diketahui melalui pengamatan tinggi tanaman dan berat 
kering biomassa tanaman. Pengamatan tinggi tanamandilakukan secara non-destruktif saat 2, 4, 6, dan 
8 MST pada 10 tanaman contoh yang diambil secara acak. Pengamatan berat kering biomassa tanaman 
dilakukan secara destruktif saat 2, 4, 6, dan 8 MST pada tiga tanaman contoh yang diambil secara acak. 
Pengeringan biomassa tanaman dilakukan pada suhu 105 °C selama 24 jam.Hasil tanaman kedelai dapat 
diketahui melalui pengamatan produksi biji kedelai ubinan (petak ubinan berukuran 2.5 m x 2.5 m), 
sedangkan mutu hasil tanaman kedelai dapat diketahui melalui pengamatan berat 100 biji kedelai pada 
kadar air ± 13%. Menurut BB Pascapanen (2010) berdasarkan SNI 01-3922-1955 tentang spesifikasi 
persyaratan mutu kedelai, kadar air biji kedelai kelas I maksimal sebesar 13%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis vegetasi gulma pada lahan kedelai
Hasil analisis vegetasi gulma saat sebelum pengolahan tanah menunjukkan bahwa gulma yang 

dominan pada lahan penanaman kedelai adalah gulma golongan daun lebar (Tabel 1). Lahan penanaman 
yang digunakan pada percobaan ini diduga memiliki simpanan biji-biji gulma golongan daun lebar yang 
menjadi sasaran herbisida hayati ekstrak umbi teki. El-Rokiek et al. (2010) menyatakan bahwa alelokimia 
teki lebih menekan pertumbuhan gulma golongan daun lebar dibandingkan gulma golongan rumput 
dan golongan teki. Tabel 1 juga menunjukkan NJD untuk setiap jenis gulma daun lebar. Jenis gulma 
daun lebar dengan NJD rendah (< 5%) diduga tidak berpengaruh siginifikan terhadap pertumbuhan 
dan produksi tanaman budidaya sehingga keberadaannya dapat diabaikan.Jenis gulma daun lebar yang 
memiliki NJD > 5% adalah gulma Richardia brasiliensis dengan NJD 45.27%, gulma Cyanotis axillaris 
dengan NJD 24.98%, dan gulma B. alata dengan NJD 7.99%. Ketiga jenis gulma tersebut menjadi 
gulma daun lebar sasaran untuk melihat efektivitas dari herbisida hayati ekstrak umbi teki yang diberikan 
pada lahan penanaman.

Tabel 1. Nilai Jumlah Dominansi (NJD) gulma pada lahan penanaman kedelai saat sebelum 
pengolahan tanah

Spesies Gulma Golongan Gulma NJD (%) a

Richardia brasiliensisb Daun lebar 45.27
Cyanotis axillarisb Daun lebar 24.98
Borreria alatab Daun lebar   7.99
Ageratum conyzoides Daun lebar   3.25
Borreria laevis Daun lebar   3.10
Cyperus kyllingia Teki   3.04
Commelina diffusa Daun lebar   2.78
Cyperus rotundus Teki   1.82
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Spesies Gulma Golongan Gulma NJD (%) a

Melochia corchorifolia Daun lebar   1.73
Digitaria adscendens Rumput   1.57
Hedyotis corymbusa Daun lebar   1.51
Axonopus compressus Rumput   1.43
Celosia argentea Daun lebar   1.05
Physalis angulata Daun lebar   0.49

aDisusun dari NJD tertinggi hingga terendah; bGulma daun lebar dominan dengan NJD > 5%

Perlakuan ekstrak umbi teki berbagai konsentrasi berpengaruh terhadap berat kering gulma R. 
brasiliensis pada saat 2, 6, dan 8 MST (Tabel 2). Ekstrak umbi teki konsentrasi 1.0 kg L-1memberikan 
berat kering gulma R. brasiliensis yang terendah saat 2 MST, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan 
tanpa pengendalian gulma dan penyiangan manual. Berat kering gulma R. brasiliensis saat 6 MST nyata 
lebih rendah pada perlakuan penyiangan manual dibandingkan dengan seluruh perlakuan yang lain. 
Ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5 kg L-1memberikan berat kering gulma R. brasiliensis saat 8 MST yang 
nyata lebih rendah dibandingkan terhadap perlakuan tanpa pengendalian gulma, sedangkan perlakuan 
penyiangan manual memberikan berat kering gulma R. brasiliensis saat 8 MST yang terendah. Hasil 
ini menunjukkan bahwa penekanan pertumbuhan gulmaR. brasiliensis oleh ekstrak umbi teki terlihat 
pada saat 8 MST, di mana pemberian ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5 kg L-1mampu mengendalikan 
pertumbuhan gulma R. brasiliensis lebih baik dibandingkan terhadap perlakuan tanpa pengendalian 
gulma walaupun pengendaliannya belum sebaik perlakuan penyiangan manual.

Tabel 2. Pengaruh pemberian ekstrak umbi teki terhadap berat kering gulmadaun lebar R. brasiliensis 
pada saat 2, 4, 6, dan 8 MST

Perlakuan
Berat Kering Gulma R. brasiliensis a *)

2 MST 4 MST 6 MST 8 MST
------------------------g/0.25 m2------------------------

Tanpa pengendalian gulma 0.136 ab 0.525  7.123 a    22.008 a
Penyiangan manual 0.112ab 0.791   0.000 b  0.044 c
Ekstrak umbi teki 0.5 kg L-1 0.302 a 1.041   4.833 a      5.032 b
Ekstrak umbi teki 1.0 kg L-1 0.048 b 0.687   5.675 a    9.425 ab
Ekstrak umbi teki 1.5 kg L-1 0.253 ab 0.350   6.173 a 18.695 a
Ekstrak umbi teki 2.0 kg L-1 0.098 ab 0.987   7.398 a 20.550 a
Ekstrak umbi teki 2.5 kg L-1 0.121 ab 1.250   8.393 a 21.912 a
Ekstrak umbi teki 3.0 kg L-1 0.132 ab 0.765   4.382 a   12.908 ab

aAngka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT 
taraf 5%; *) Analisis data dengan transformasi √(x + 0.5)

Ekstrak umbi teki berbagai konsentrasi berpengaruh terhadap berat kering gulma C. axillaris pada 
saat 8 MST (Tabel 3). Perlakuan ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5, 1.0, 1.5, dan 2.5 kg L-1 memberikan 
berat kering gulma C. axillaris saat 8 MST yang nyata lebih rendah dibandingkan perlakuan tanpa 
pengendalian gulma. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5, 1.0, 1.5, dan 
2.5 kg L-1 mampu menekan pertumbuhan gulma C. axillaris dibandingkan terhadap perlakuan tanpa 
pengendalian gulma. Ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5, 1.0, 1.5, dan 2.5 kg L-1 juga dapat mengendalikan 
pertumbuhan gulma C. axillaris sebaik perlakuan penyiangan manual.

Tabel 3. Pengaruh pemberian ekstrak umbi teki terhadap berat kering gulmadaun lebar C. axillaris 

Tabel 1. Nilai Jumlah Dominansi (NJD) gulma pada lahan penanaman kedelai saat sebelum 
pengolahan tanah (lanjutan)
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pada saat 2, 4, 6, dan 8 MST

Perlakuan
Berat Kering Gulma C. axillaris a *)

2 MST 4 MST 6 MST 8 MST
-----------------------g/0.25 m2-----------------------

Tanpa pengendalian gulma 0.001 0.003 0.287 1.325 a
Penyiangan manual 0.000 0.000 0.000 0.012 b
Ekstrak umbi teki 0.5 kg L-1 0.000 0.268 0.708 0.147 b
Ekstrak umbi teki 1.0 kg L-1 0.000 0.009 0.015 0.001 b
Ekstrak umbi teki 1.5 kg L-1 0.082 0.205 0.000 0.009 b
Ekstrak umbi teki 2.0 kg L-1 0.000 0.171 0.330 0.238 ab
Ekstrak umbi teki 2.5 kg L-1 0.005 0.096 0.247 0.000 b
Ekstrak umbi teki 3.0 kg L-1 0.001 0.008 0.162 0.430 ab

aAngka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT 
taraf 5%; *) Analisis data dengan transformasi √(x + 0.5)

Pemberian ekstrak umbi teki berbagai konsentrasi tidak berpengaruh terhadap berat kering gulma 
B. alata pada saat 2, 4, 6, dan 8 MST (Tabel 4). Ekstrak umbi teki yang tidak berpengaruh terhadap 
berat kering gulma B. alata tersebut belum dapat disimpulkan sebagai tidak adanya penekanan dari 
ekstrak umbi teki terhadap pertumbuhan gulma B. alata, karena pada perlakuan tanpa pengendalian 
gulma juga tidak ditemukan gulma B. alata. Hal ini dapat disebabkan oleh NJD gulma B. alata yang 
lebih rendah dibandingkan terhadap dua jenis gulma sasaran yang lain pada saat sebelum pengolahan 
tanah, sehingga diduga simpanan biji gulma B. alata juga rendah. Simpanan biji yang rendah pada 
saat sebelum pengolahan tanah menyebabkan gulma B. alata tidak tumbuh pada saat pengamatan baik 
pada petak perlakuan tanpa pengendalian gulma, petak perlakuan penyiangan manual, maupun petak 
pemberian ekstrak umbi teki.

Tabel 4. Pengaruh pemberian ekstrak umbi teki terhadap berat kering gulma daun lebar B. alata pada 
saat 2, 4, 6, dan 8 MST

Perlakuan
Berat Kering Gulma B. alata *)

2 MST 4 MST 6 MST 8 MST
---------------------g/0.25 m2---------------------

Tanpa pengendalian gulma 0.000 0.000 0.357 1.422
Penyiangan manual 0.000 0.024 0.000 0.000
Ekstrak umbi teki 0.5 kg L-1 0.000 0.067 0.253 0.672
Ekstrak umbi teki 1.0 kg L-1 0.000 0.010 0.000 0.000
Ekstrak umbi teki 1.5 kg L-1 0.000 0.091 1.090 0.908
Ekstrak umbi teki 2.0 kg L-1 0.000 0.089 0.462 2.395
Ekstrak umbi teki 2.5 kg L-1 0.000 0.071 0.810 1.292
Ekstrak umbi teki 3.0 kg L-1 0.000 0.057 0.078 1.060

*) Analisis data dengan transformasi √(x + 0.5)

Pemberian ekstrak umbi teki berbagai konsentrasi dapat mengendalikan gulma daun lebar sasaran 
yaitu gulma R. brasiliensis dan C. axillaris. Ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5 kg L-1 mampu mengendalikan 
pertumbuhan gulma R. brasiliensis lebih baik dibandingkan tanpa pengendalian gulma, namun tidak 
sebaik pengendalian dengan penyiangan manual. Gulma C. axillaris dapat ditekan pertumbuhannya 
oleh ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5, 1.0, 1.5, dan 2.5 kg L-1, dengan pengendalian sebaik perlakuan 
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penyiangan manual. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respon dari jenis gulma daun 
lebar sasaran yang berbeda terhadap herbisida hayati ekstrak umbi teki berbagai konsentrasi. Monaco et 
al. (2002) menyatakan bahwa suatu herbisida dapat memberikan perbedaan pengaruh pada jenis gulma 
yang berbeda. Peng et al. (2004), Alsaadawi et al. (2009), dan El-Rokiek et al. (2010) menambahkan 
bahwa hambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh alelokimia dapat berbeda antara spesies tanaman 
yang satu dengan yang lain.

Konsentrasi herbisida dapat mempengaruhi efektivitas herbisida dalam mengendalikan gulma 
(Adnan et al. 2012). Herbisida hayati ekstrak umbi teki konsentrasi terendah yaitu 0.5 kg L-1 diketahui 
telah dapat menekan pertumbuhan gulma daun lebar sasaran R. brasiliensis dan C. axillaris. Peningkatan 
konsentrasi ekstrak umbi teki tidak meningkatkan penekanan pada pertumbuhan gulma. Ekstrak umbi 
teki konsentrasi 0.5 kg L-1 telah dapat mengendalikan gulma R. brasiliensis, namun pengendaliannya 
belum seefektif perlakuan penyiangan manual sehingga diduga bahwa efektivitas ekstrak umbi teki 
yang diaplikasikan pada tanah sebagai herbisida hayati pre emergence dipengaruhi oleh berbagai faktor 
lain. Monaco et al. (2002) menyatakan bahwa efektivitas herbisida yang diaplikasikan pada tanah dapat 
dipengaruhi oleh kondisi tanah, karakteristik herbisida, keragaman jenis gulma, dan kondisi lingkungan 
seperti suhu, intensitas cahaya, serta curah hujan. Penelitian Andhini (2015) menunjukkan bahwa jenis 
tanah berpengaruh terhadap efektivitas alelokimia teki dalam menekan perkecambahan gulma. Muktamar 
et al. (2003), Tharayil et al. (2008), serta Sangeetha dan Baskar (2015) menyatakan bahwa faktor utama 
yang memengaruhi ketersediaan dan efektivitas alelokimia di dalam tanah adalah terjadinya proses 
adsorpsi oleh koloid tanah yang menyebabkan berkurangnya efektivitas alelokimia sebagai herbisida 
hayati dalam mengendalikan gulma. Adsorpsi lebih besar terjadi pada tanah yang memiliki tekstur liat 
dibandingkan tanah dengan tekstur berdebu dan pasiran. Menurut Monaco et al. (2002), terjadinya 
adsorpsi herbisida oleh koloid tanah dapat mempengaruhi persistensi herbisida dalam tanah. Tanah 
dengan kandungan bahan organik dan liat yang tinggi cenderung untuk mempertahankan herbisida 
dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dengan tanah pasir. Herbisida yang teradsorpsi dilepaskan 
secara lambat dan dimungkinkan dapat mengurangi efektivitasnya sebagai herbisida.

Efektivitas dimungkinkan juga dipengaruhi oleh waktu pemberian ekstrak umbi teki pada lahan 
penanaman. Ekstrak umbi teki yang diaplikasikan sebagai herbisida hayati pre emergence diharapkan 
dapat menghambat perkecambahan biji gulma, namun ekstrak umbi teki yang diberikan tidak dapat 
menghambat perkecambahan biji gulma sehingga gulma tetap tumbuh pada saat 2 MST. Ekstrak umbi 
teki diduga dapat diberikan saat early post emergence yaitu ketika gulma telah berkecambah. Dugaan ini 
didukung dengan hasil percobaan laboratorium yang telah dilakukan sebelumnya, yang menunjukkan 
bahwa ekstrak teki yang diberikan pada saat gulma B. alata telah berkecambah dapat menekan 
pertumbuhan plumula dan radikulanya. 

Pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai
Berat kering gulma daun lebar total yang tumbuh pada lahan penanaman kedelai dimungkinkan 

dapat memengaruhi pertumbuhan, hasil, serta mutu hasil tanaman kedelai. Tabel 5 menunjukkan 
hasil analisis terhadap berat kering gulma daun lebar total pada saat 8 MST dan pengaruhnya terhadap 
pertumbuhan tanaman kedelai pada saat 8 MST serta terhadap hasil dan mutu hasil tanaman kedelai 
pada seluruh perlakuan.  Pemberian ekstrak umbi teki berbagai konsentrasi berpengaruh terhadap berat 
kering gulma daun lebar total pada saat 8 MST. Perlakuan ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5 dan 1.0 kg 
L-1 memberikan berat kering gulma daun lebar total saat 8 MST yang nyata lebih rendah dibandingkan 
terhadap perlakuan tanpa pengendalian gulma. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak umbi 
teki konsentrasi 0.5 dan 1.0 kg L-1 dapat mengendalikan pertumbuhan gulma daun lebar lebih baik 
dibandingkan terhadap perlakuan tanpa pengendalian gulma, walaupun belum berhasil mengendalikan 
pertumbuhan gulma daun lebar sebaik perlakuan penyiangan manual.

Tabel 5. Hubungan antara berat kering total gulma daun lebar saat 8 MST dengan pertumbuhan, 
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hasil, dan mutu hasil kedelai pada akhir pengamatan

Perlakuan

BK Gulma
DL total 

(g/0.25 m²) 
a *)

Pertumbuhan Tanaman 
Kedelai (8 MST)

Hasil & Mutu Hasil 
Tanaman Kedelai

Tinggi 
Tanaman 

(cm) a

BK Biomassa 
Tanaman 

(g) a

Prod. 
Kedelai 
Ubinan 

(g/6.25 m2)

Berat 
100 Biji 

(g)

Tanpa pengendalian gulma 32.505 a 57.40 ab 17.00 ab 632.09 14.41
Penyiangan manual 0.099 d 55.78 ab 14.50 b 526.10 13.85
Ekstrak umbi teki 0.5 kg L-1 10.960 c 57.84 a 21.95 a 593.38 14.24
Ekstrak umbi teki 1.0 kg L-1 15.422 bc 59.06 a 19.23 ab 512.82 14.13
Ekstrak umbi teki 1.5 kg L-1 24.508 ab 57.16 ab 17.49 ab 572.65 13.61
Ekstrak umbi teki 2.0 kg L-1 29.216 ab 56.79 ab 19.37 ab 520.89 13.93
Ekstrak umbi teki 2.5 kg L-1 27.488 ab 57.04 ab 18.21 ab 509.71 13.81
Ekstrak umbi teki 3.0 kg L-1 17.869 abc 53.83 b 16.00 ab 455.38 14.04

aAngka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada ujiDMRT 
taraf 5%, DL = daun lebar; *) Analisis data dengan transformasi √(x + 0.5)

Perlakuan ekstrak umbi teki berbagai konsentrasi memberikan tinggi tanaman kedelai yang tidak 
berbeda nyata dibandingkan terhadap perlakuan tanpa pengendalian gulma dan perlakuan penyiangan 
manual. Perlakuan ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5 kg L-1 memberikan berat kering biomassa tanaman 
kedelai yang berbeda nyata dengan perlakuan penyiangan manual, namun tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan ekstrak umbi teki konsentrasi yang lain dan perlakuan tanpa pengendalian gulma. Produksi 
kedelai ubinan dan berat biji kedelai tidak berbeda nyata pada seluruh perlakuan. Berat kering gulma 
daun lebar total yang tinggi pada perlakuan tanpa pengendalian gulma tidak menurunkan pertumbuhan, 
hasil, dan mutu hasil tanaman kedelai jika dibandingkan dengan perlakuan lain yang berat kering gulma 
daun lebar totalnya rendah. Hal tersebut diduga terjadi karena jenis gulma daun lebar yang tumbuh saat 
8 MST pada petak tanpa pengendalian gulma tidak termasuk gulma yang kompetitif. Menurut Booth et 
al. (2003) gulma yang kompetitif memiliki beberapa karakteristik di antaranya adalah (a) herba, semak, 
atau pohon yang berkanopi luas, daun besar, dan cabang banyak, (b) berumur relatif pendek hingga 
panjang dan dapat berbunga setiap tahun, (c) memiliki periode pertumbuhan vegetatif yang panjang, 
dan (d) perbanyakan pada umumnya dengan tunas yang dorman dan biji.

Varietas kedelai yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedelai Grobogan. Menurut Marliah 
et al. (2012), varietas Grobogan merupakan salah satu varietas kedelai unggul yang banyak dikenal oleh 
masyarakat. Deskripsi varietas oleh Balitkabi (2012) menyatakan bahwa kedelai varietas Grobogan 
memiliki tinggi tanaman 50–60 cm, berat 100 biji ± 18 g dengan rata-rata hasil 2.77 ton ha-1, dan potensi 
hasil yang dapat dicapai oleh kedelai varietas Grobogan adalah sebesar 3.40 ton ha-1. Hasil pengamatan 
pada penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi tanaman kedelai varietas Grobogan adalah 53.83–59.06 
cm dan berat 100 biji kedelai sebesar 13.61–14.41 g. Produksi kedelai ubinan berkisar antara 455.38 
hingga 632.09 g/6.25 m2, yang setara dengan 0.73 hingga 1.01 ton ha-1. 

Produksi kedelai ubinan dan berat 100 biji kedelai pada lahan penanaman yang lebih rendah 
dibandingkan dengan deskripsi varietas tidak disebabkan oleh pemberian ekstrak umbi teki pada 
lahan penanaman kedelai karena penurunan terjadi pada seluruh perlakuan, termasuk perlakuan tanpa 
pengendalian gulma dan perlakuan penyiangan manual. Penurunan hasil dan berat 100 biji kedelai diduga 
disebabkan oleh pertumbuhan gulma yang menutupi lahan penanaman kedelai sejak awal pertumbuhan 
tanaman kedelai (2 MST) pada seluruh petak perlakuan. Hendrival et al. (2014) menyatakan bahwa 
gulma yang tumbuh sejak awal pertumbuhan tanaman kedelai hingga panen menyebabkan gulma tumbuh 
lebih dominan dibandingkan dengan tanaman kedelai, sehingga terjadi persaingan dalam pemanfaatan 
cahaya, ruang, air, maupun nutrisi yang mengakibatkan penurunan hasil kedelai.

Hasil percobaan lapangan ini menunjukkan bahwa herbisida hayati ekstrak umbi teki dapat 
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mengendalikan gulma daun lebar total, gulma sasaran R. brasiliensis dan C. axillaris, sertamemberikan 
hasil kedelai ubinan yang tidak berbeda dengan perlakuan penyiangan manual, sehingga penggunaan 
ekstrak umbi teki sebagai herbisida hayati berpotensi untuk menggantikan penyiangan manual serta 
herbisida sintetis dalam kegiatan pengendalian gulma. Kegiatan penyiangan manual membutuhkan 
tenaga kerja dan biaya yang cukup besar, serta waktu yang lama sehingga dianggap tidak efisien untuk 
mengendalikan gulma pada lahan budidaya yang luas. Penggunaan herbisida sintetis dianggap lebih 
praktis namun memberikan dampak negatif pada lingkungan seperti pencemaran tanah oleh residu 
bahan kimia sintetis. 

KESIMPULAN
1. Ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5 dan 1.0 kg L-1 dapat mengendalikan pertumbuhan gulma daun 

lebar total. Ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5 kg L-1 dapat mengendalikan pertumbuhan gulma 
daun lebar sasaran yaitu R. brasiliensis, sedangkan ekstrak umbi teki konsentrasi 0.5, 1.0, 1.5, dan 
2.5 kg L-1 mampu mengendalikan pertumbuhan gulma daun lebar sasaran yaitu C. axillaris.

2. Ekstrak umbi teki berbagai konsentrasi tidak menekan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai.
3. Ekstrak umbi teki berpotensi sebagai herbisida hayati menggantikan penyiangan manual dan 

herbisida sintetis dalam kegiatan pengendalian gulma.
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ABSTRACT
The aims of the study was determining the phase of flower and fruit development, production, seed 
maturity and quality of jack bean in different shading and fertilization level. The experiment was arranged 
using split plot in a randomized block design with two factors., The first factor as main plot were shading 
that consisted of 3 levels, i.e: 0%, 25% and 50% of shading. The second factor as a sub plot were dosage  
of fertilizer that consisted of 3 levels: P1= urea 50 kg ha-1 + SP-36 100 kg ha-1 + KCl 75 kg ha-1, P2= urea 
75 kg ha-1 + SP-36 125 kg ha-1 + KCl 100 kg ha-1, P3= urea 100 kg ha-1 + SP-36 150 kg ha-1 + KCl 125 
kg ha-1. Flower, fruit and seed phenology, physiological maturity, quality of physical and physiological 
seed were observed. The results showed that harvesting periode of jack bean were varied between 130-
158 days after planting. Shading could increase the number of flower buds, but the percentage of flowers 
blooming and pod formation did not increase. Increasing the percentage of shading  influenced on seed 
weight per plant. The best harvesting periode for obtaining a maximum seed vigor index and dry weight 
of seed was 13 weeks after anthesis. Shading and fertilization treatment increased the seed quality, as seen 
from the high index vigor, maximum growth potential and seed germination.
Keywords: development of flower, light intensity, production, seed quality.

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui fase perkembangan bunga dan buah, produksi, umur panen 
terbaik dan mutu benih kacang koro pedang pada kondisi naungan dan pemupukan yang berbeda. 
Percobaan disusun berdasarkan Rancangan Petak Terbagi (RPT) dalam Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan dua faktor, yaitu naungan sebagai petak utama terdiri 3 taraf: tanpa naungan, naungan 
25% dan 50% dan kombinasi dosis pemupukan sebagai anak petak terdiri 3 taraf: urea 50 kg ha-1 + SP-
36 100 kg ha-1 + KCl 75 kg ha-1, urea 75 kg ha-1 + SP-36 125 kg ha-1 + KCl 100 kg ha-1, urea 100 kg 
ha-1 + SP-36 150 kg ha-1 + KCl 125 kg ha-1. Pengamatan penelitian meliputi fenologi bunga, buah dan 
biji, umur masak fisiologis, mutu fisik dan fisiologis benih. Hasil penelitian menunjukkan periode panen 
kacang koro pedang bervariasi berkisar antara 130–158 HST. Pemberian naungan mampu meningkatkan 
jumlah kuncup bunga, namun persentase bunga mekar dan pembentukan polong rendah. Meningkatnya 
persentase naungan memberikan pengaruh negatif terhadap bobot biji/tanaman. Umur panen terbaik 
untuk memperoleh benih dengan indeks vigor dan bobot kering maksimum adalah 13 minggu setelah 
antesis. Naungan dan pemupukan dapat mempertahankan mutu fisiologis benih, hal ini terlihat dari 
masih tingginya indeks vigor, potensi tumbuh maksimum dan daya berkecambah benih.
Kata kunci: intensitas cahaya, mutu benih, perkembangan bunga, produksi.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

164

Perkembangan Karakter Generatif Kacang Koro Pedang (Canavalia ensiformis L.)
pada Perbedaan Kondisi Naungan dan Pemupukan

PENDAHULUAN
Kacang koro pedang memiliki potensi sangat besar menjadi produk pangan apabila ditinjau 

dari segi gizi dan syarat tumbuhnya. Kacang koro pedang mengandung karbohidrat 60.1%, protein 
30.36%, dan serat 8.3% (Sudiyono 2010). Tingginya kandungan gizi ini memungkinkan kacang koro 
pedang dijadikan sebagai alternatif pendamping kedelai. Upaya peningkatan produksi sangat berkaitan 
dengan penyediaan dan penggunaan benih bermutu atau varietas unggul yang diperoleh melalui kegiatan 
pemuliaan tanaman baik melalui pemuliaan konvensional maupun bioteknologi. Salah satu cara yang 
dapat digunakan dalam upaya perakitan varietas unggul yaitu persilangan atau hibridisasi. Informasi 
tentang fase-fase pembungaan terutama perkembangan bunga dan buah atau yang diistilahkan dengan 
fenologi pembungaan merupakan informasi yang sangat penting sebelum melakukan program hibridisasi 
(Jamsari et al. 2007).

Fenologi merupakan ilmu tentang fase-fase yang terjadi secara alami pada tumbuhan. 
Berlangsungnya fase-fase tersebut sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar, seperti lamanya 
penyinaran, suhu, dan kelembaban udara (Fewless 2006). Fenologi pembungaan suatu jenis tanaman 
adalah suatu karakter penting dalam siklus hidup tumbuhan untuk berkembangbiak. Pola pembungaan 
pada berbagai tumbuhan berbeda, tetapi pada umumnya diawali dengan pemunculan kuncup bunga 
dan diakhiri dengan terjadinya penyerbukan (Tabla dan Vargas 2004). Selain berperan dalam program 
hibridisasi, penelitian fenologi juga berperan dalam menentukan tingkat kematangan buah dan benih. 
Mutu benih tertinggi dapat dicapai saat tingkat kemasakan pada stadia masak fisiologi yang ditandai 
adanya perubahan morfologi, biokimia dan fisiologi benih. Mutu benih dapat dibagi menjadi, tiga bagian 
yaitu mutu fisik, genetik dan fisiologi. Mutu fisik benih sangat dipengaruhi oleh keseragaman ukuran 
dan kebersihan benih. Mutu fisiologi adalah kemampuan benih untuk tumbuh pada kondisi tertentu. 
Buah pada saat masak fisiologis akan menghasilkan benih yang bermutu tinggi. Tujuan dari penelitian 
ini adalah: untuk mengetahui fase perkembangan bunga dan buah, produksi, umur panen terbaik dan 
mutu benih kacang koro pedang pada kondisi naungan dan pemupukan yang berbeda.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Sawah Baru, Laboratorium Ilmu dan Teknologi 

Benih dan Laboratorium Mikroteknik Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor, dimulai bulan 
Desember 2014 sampai Juli 2015. Bahan yang digunakan adalah benih kacang koro pedang, pupuk 
kandang kambing 20 ton ha-1, urea, SP-36 dan KCl, fungisida dan insektisida, paranet 25% dan 50%, 
pasir. Alat yang digunakan adalah luxmeter, bak perkecambahan, oven, timbangan digital, mikroskop. 

Percobaan disusun berdasarkan Rancangan Petak Terbagi (RPT) dalam Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan dua faktor, yaitu naungan sebagai petak utama yang terdiri atas 3 taraf : tanpa naungan, 
naungan 25% dan 50% dan kombinasi dosis pemupukan sebagai anak petak yang terdiri atas 3 taraf 
yaitu: P1= urea 50 kg ha-1 + SP-36 100 kg ha-1 + KCl 75 kg ha-1, P2= urea 75 kg ha-1 + SP-36 125 kg ha-1 
+ KCl 100 kg ha-1, P3= urea 100 kg ha-1 + SP-36 150 kg ha-1 + KCl 125 kg ha-1. Terdapat 9 kombinasi 
perlakuan yang diulang 3 kali sehingga diperoleh 27 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdapat 
20 tanaman dan yang dijadikan sampel sebanyak 6 tanaman dengan jarak tanam 70 cm x 70 cm. 

Pengamatan meliputi: fase perkembangan bunga dan polong, jumlah kuncup bunga/infloresen, 
jumlah bunga mekar/infloresen, bobot biji/tanaman. Pengamatan masak fisiologis meliputi kadar air, 
indeks vigor dan berat kering benih. Pengamatan mutu benih meliputi bobot 1000 butir benih, kadar 
air, daya berkecambah, indeks vigor, potensi tumbuh maksimum, kecepatan tumbuh dan berat kering 
kecambah normal. Data dianalisis secara statistik menggunakan program SAS 9.1. Nilai rata-rata dihitung 
dan dibandingkan menggunakan uji selang berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5% (p<0.05).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Fase Perkembangan Bunga dan Buah

1. Fase Inisiasi Bunga
Fase inisiasi merupakan fase awal dari perkembangan bunga setiap tanaman. Bunga tanaman kacang 

koro pedang memiliki dua bagian yaitu tangkai bunga yang berupa tandan (infloresen) dan kuncup 
bunga. Bakal bunga muncul baik di buku pada batang utama maupun pada cabang dan umumnya 
pertama kali muncul di buku bagian bawah pada umur 34.17–42.44 HST (Tabel 1). Pengamatan 
terhadap panjang infloresen dilakukan mulai dari pangkal hingga ujung infloresen dengan panjang rata-
rata saat pertama kali muncul sekitar 3–5 mm dan mencapai ukuran maksimal sekitar 41.65 cm (data 
tidak dipublikasikan). Tempat munculnya bakal bunga sama dengan tempat munculnya tunas yang akan 
menjadi cabang ataupun ranting. Pada beberapa spesies tanaman berbunga majemuk tempat munculnya 
bakal bunga berada pada posisi yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamsari et al. 
(2007) menyatakan bahwa pada tanaman gambir tempat munculnya bakal bunga berada pada ketiak 
daun pada ranting dan posisi ini sama dengan tempat munculnya tunas yang akan berubah menjadi kait 
yang berguna untuk merambat atau mengaitkan diri pada benda-benda yang disentuhnya. Pada tanaman 
kopi munculnya bakal bunga tidak hanya pada ranting tetapi juga pada ketiak daun di batang utama 
(Najiyati dan Danarti 2004), sedangkan pada tanaman mindi bakal bunga akan muncul pada ujung 
ranting (Syamsuwida dan Aminah 2008).

2. Fase Pertumbuhan Infloresen
Pertumbuhan infloresen akan terjadi pertambahan ukuran panjang dari infloresen. Fase 

pertumbuhan infloresen ini terjadi perubahan ukuran tangkai infloresen yang cukup drastis. Tercatat 
setiap hari rata-rata panjang tangkai infloresen bertambah lebih dari 2 cm hingga mencapai ukuran 
maksimal sekitar 41 cm. Inisiasi infloresen dilanjutkan dengan munculnya kuncup kecil yang akan 
berkembang seiring dengan pertumbuhan infloresen. Selama stadia kuncup bunga berwarna hijau hingga 
sebelum bunga mekar. Kuncup kecil akan bertambah besar dan mahkota bunga akan keluar dari kuncup 
dan nantinya bakal buah akan terbentuk melalui fertilisasi. Kuncup bunga yang berada paling pangkal 
infloresen umumnya akan berkembang terlebih dulu dibandingkan kuncup bagian ujung. Ukuran 
kuncup bunga saat pertama kali muncul sekitar 1 mm dan pada akhir sebelum bunga mekar ukuran 
kuncup bunga akan bertambah hingga mencapai panjang sekitar 2 cm dengan lebar 0.5 cm. Kuncup 
bunga yang akan mekar ditandai dengan munculnya daun mahkota bewarna ungu keputihan menembus 
kelopak yang membungkusnya. Waktu yang dibutuhkan untuk pemanjangan infloresen adalah sekitar 
16–21 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kuncup terjadi bersamaan dengan proses 
pemanjangan infloresen. 

3. Fase Bunga Mekar (Anthesis)
Fase bunga mekar terjadi sejak mahkota bunga menembus kelopak. Bunga koro pedang pada 

kondisi naungan dan pemupukan berbeda mekar pada 49–68 HST atau 14–18 hari setelah inisiasi bunga 
(Tabel 1). Waktu ini tergolong singkat jika dibandingkan dengan tanaman gambir yang membutuhkan 
waktu 50–57 hari setelah inisiasi agar bunga mekar (Jamsari et al. 2007). Beberapa penelitian pada 
tanaman berbunga majemuk waktu yang dibutuhkan bunga untuk mekar bervariasi, misalnya pada 
beberapa spesies Centaurea yang membutuhkan waktu sekitar 21 hari (Benefield et al. 2001) dan pada 
spesies Bulnesia retama yang berlangsung antara 4–5 minggu (Debandi et al. 2002). Fase anthesis ditandai 
dengan mekarnya bunga dimana 1 petal bagian bawah akan membuka secara sempurna sedangkan 3 
petal lainnya tidak membuka namun membungkus organ kelamin bunga. Posisi pistil saat bunga mekar 
lebih rendah dibandingkan stamen. Hal ini diduga akan menyebabkan peluang terjadinya penyerbukan 
sendiri lebih besar dibandingkan dengan penyerbukan silang. Setiap bunga memiliki 10 stamen dan 
1 pistil dan saat antesis, serbuk sari yang berwarna kuning akan keluar dari antera dan stigma akan 
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terlihat mengkilat seperti ada lendir yang melapisi. Antera berwarna kuning sedangkan stigma berwarna 
kehijauan dengan tangkai putik dan benang sari berwarna putih. Panjang antera sekitar 1 mm dengan 
panjang tangkai sari berkisar antara 0.5–0.8 cm, sedangkan panjang organ kelamin betina dari ovari 
sampai ke stigma sekitar 1.8–2 cm (data tidak dipublikasikan). Mekarnya bunga diduga terjadi pada 
malam hari atau sebelum matahari terbit, oleh karena pada saat pengamatan dilakukan mulai jam 06.00 
pagi, sudah didapati bunga-bunga yang bermekaran. Tidak semua kuncup pada infloresen akan mekar, 
sebagain besar akan mengalami kerontokan sebelum bunga mekar, bahkan jumlah bunga rontok setelah 
mekar juga tinggi, sehingga dalam satu tangkai bunga, kuncup yang berhasil mekar dan membentuk 
polong berkisar hanya 1–4 polong (data tidak dipublikasikan). 

4. Fase Pembentukan Polong
Fase pembentukan polong dimulai sejak berakhirnya fase bunga terbuka, waktu muncul polong 

yaitu antara 53–73 HST. Polong berasal dari ovarium yaitu bagian bawah putik yang memanjang setelah 
terjadinya proses fertilisasi. Tangkai putik yang awalnya berwarna putih akan bertambah panjang dan 
mengalami perubahan warna menjadi hijau dan berbentuk seperti pedang. Hasil pengamatan menunjukkan 
bahwa polong akan muncul sekitar 2–3 hari setelah bunga mekar. Proses ini ditandai dengan gugurnya 
kelopak dan mahkota namun benang sari masih menempel pada tangkai putik meskipun telah mengering. 
Panjang bakal polong saat pertama kali muncul berkisar antara 1.5–3 cm (Data tidak dipublikasikan). 
Pemanjangan polong hingga ukuran maksimal membutuhkan waktu berkisar antara 22–28 hari setelah 
polong muncul dengan panjang polong lebih dari 30 cm (data tidak dipubliksikan). Munculnya polong 
pada tanaman kacang koro pedang tergolong cepat jika dibandingkan dengan tanaman lain yang juga 
berbunga majemuk. Proses pembentukan buah pada gambir terjadi 4–7 hari setelah bunga mekar (Jamsari 
et al. 2007), sedangkan pada tanaman anggrek Paphiophedilum glaucophyllum pembentukan buah terjadi 
13 hari setelah bunga mekar (Yulia 2007). 

5. Fase Pengisian dan Pematangan Biji
Pengisian biji sudah dimulai bersamaan dengan proses pemanjangan polong, namun proses 

pengisian biji secara pesat terjadi setelah panjang polong mencapai ukuran maksimal. Saat fase pengisian 
biji, panjang dan lebar polong akan bertambah sehingga menyebabkan tangkai bunga melengkung 
akibat menahan bobot polong. Pengisian biji merupakan fase terlama dalam perkembangan bunga 
kacang koro pedang menjadi buah yang menghabiskan waktu sekitar 34–42 hari (Tabel 1). Saat 
pengisian biji akan terjadi perubahan warna pada kulit polong dari hijau menjadi kekuningan. Beberapa 
polong akan mengalami penghambatan pertumbuhan sehingga polong menjadi keriput/hampa. Hal ini 
diduga disebabkan oleh adanya persaingan fotosintat dalam pengisian biji, selain itu kegagalan pengisian 
polong juga disebabkan oleh serangan hama seperti lalat buah dan kepik yang menyerang polong. Proses 
pematangan biji terjadi saat kulit polong telah berwarna coklat dan jika polong dibuka akan terlihat biji 
telah terlepas dari hillum. Pemanenan biji dilakukan pada umur berkisar antara 130–158 HST (Tabel 
1), dengan jumlah biji/polong berkisar antara 9–12 biji/polong dan bobot berkisar antara 10–16 g/
polong (data tidak dipublikasikan). Proses pematangan buah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan 
eksternal seperti, genetik, kesuburan tanah, unsur hara dan cahaya. Setiap tanaman membutuhkan waktu 
yang berbeda pada proses pematangan biji dan buah. Waktu yang dibutuhkan oleh tanaman kacang koro 
pedang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan tanaman lain. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Deswiniyanti et al. (2011) menyatakan bahwa pada tanaman Lilium longiflorum Thunb membutuhkan 
waktu 4–5 bulan dari waktu inisiasi bunga hingga terjadi pematangan buah. Sejalan dengan itu hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Syamsuwida dan Aminah (2008) pada tanaman Mindi membutuhkan 
waktu sekitar 6–8 bulan untuk pematangan biji.



167

Perkembangan Karakter Generatif Kacang Koro Pedang (Canavalia ensiformis L.)
pada Perbedaan Kondisi Naungan dan Pemupukan

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

T
ab

el
 1

. P
er

ke
m

ba
ng

an
 b

un
ga

 d
an

 p
ol

on
g 

ka
ca

ng
 k

or
o 

pe
da

ng

N (%
)

P
W

ak
tu

 in
is

ia
si

 
bu

ng
a 

(H
ST

)
P

er
ke

m
ba

ng
an

 
in

flo
re

se
n 

(h
ar

i)

W
ak

tu
 b

un
ga

 
m

ek
ar

 p
er

ta
m

a 
(H

ST
)

La
m

a 
bu

ng
a 

m
ek

ar
 (h

ar
i)

W
ak

tu
 m

un
cu

l 
po

lo
ng

 p
er

ta
m

a 
(H

ST
)

P
er

ke
m

ba
ng

an
 

po
lo

ng
 (h

ar
i)

P
en

gi
si

an
 

bi
ji 

(h
ar

i)

P
er

io
de

 
pa

ne
n 

(H
ST

)
0

P1
34

.1
21

.0
51

.1
 - 

61
.6

13
.4

54
.0

 - 
64

.6
25

.8
42

.5
13

6.
3-

15
7.

0
P2

34
.4

21
.8

50
.8

 - 
63

.0
16

.4
53

.6
 - 

66
.0

28
.3

41
.2

13
7.

1-
15

9.
5

P3
34

.6
19

.8
49

.8
 - 

57
.8

11
.9

54
.3

 - 
63

.6
28

.8
43

.3
14

0.
5-

15
8.

8
25

P1
38

.7
18

.2
55

.0
 - 

59
.6

16
.3

57
.5

 - 
64

.6
26

.6
38

.1
13

6.
2-

15
3.

4
P2

40
.5

17
.7

55
.3

 - 
61

.5
16

.0
58

.0
 - 

65
.6

23
.9

38
.2

13
4.

1-
15

1.
8

P3
39

.8
17

.1
54

.6
 - 

62
.0

16
.0

59
.1

 - 
68

.8
26

.0
39

.3
13

8.
5-

15
2.

1
50

P1
42

.2
16

.1
54

.1
 - 

64
.8

16
.5

56
.0

 - 
72

.6
26

.1
34

.1
13

0.
2-

14
6.

9
P2

42
.1

16
.9

57
.6

 - 
68

.6
15

.2
60

.3
 - 

73
.1

26
.2

36
.6

13
1.

1-
14

9.
2

P3
42

.4
17

.0
57

.5
 - 

68
.3

12
.6

59
.8

 - 
72

.3
22

.3
34

.7
13

0.
9-

14
3.

4
K

et
er

an
ga

n
D

im
ul

ai
 se

ja
k 

m
un

cu
ln

ya
 

ca
lo

n 
in

flo
re

se
n 

pa
da

 b
uk

u 
ba

ta
ng

 u
ta

m
a 

da
n 

ca
ba

ng

D
im

ul
ai

 se
ja

k 
m

un
cu

ln
ya

 
ku

nc
up

 
bu

ng
a 

sa
m

pa
i  

pe
m

an
ja

ng
an

 
in

flo
re

se
n 

m
en

ca
pa

i u
ku

ra
n 

m
ak

sim
al

D
ia

w
al

i d
en

ga
n 

uk
ur

an
 k

un
cu

p 
bu

ng
a 

m
ak

sim
al

 
hi

ng
ga

 m
ul

ai
 

m
em

bu
ka

ny
a 

m
ah

ko
ta

 b
un

ga

W
ak

tu
 y

an
g 

di
bu

tu
hk

an
 

ke
se

lu
ru

ha
n 

 
bu

ng
a 

un
tu

k 
m

ek
ar

 
pa

da
 se

tia
p 

in
flo

re
se

n

D
ia

w
al

i d
en

ga
n 

gu
gu

rn
ya

 
ke

lo
pa

k 
bu

ng
a 

hi
ng

ga
 te

rja
di

 
pe

m
an

ja
ng

an
 d

an
 

pe
ru

ba
ha

n 
pa

da
 

w
ar

na
 ta

ng
ka

i 
pu

tik
 y

an
g 

ak
an

 
m

em
be

nt
uk

 
po

lo
ng

W
ak

tu
 y

an
g 

di
bu

tu
hk

an
 

ag
ar

 u
ku

ra
n 

po
lo

ng
 m

en
ja

di
 

m
ak

sim
al

 d
an

 
pe

na
m

ba
ha

n 
pa

nj
an

g 
po

lo
ng

 
ko

ns
ta

n

D
ia

w
al

i 
de

ng
an

 
pe

na
m

ba
ha

n 
ke

te
ba

la
n 

po
lo

ng
 

hi
ng

ga
 

te
rja

di
 

pe
ru

ba
ha

n 
w

ar
na

 k
ul

it 
po

lo
ng

 
m

en
ja

di
 

ku
ni

ng
 

W
ar

na
 k

ul
it 

po
lo

ng
 

co
kl

at
 

m
en

ye
lu

ru
h,

 
jik

a 
po

lo
ng

 
di

bu
ka

 
hi

llu
m

 p
ad

a 
bi

ji 
te

la
h 

te
rle

pa
s d

ar
i 

po
lo

ng



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

168

Perkembangan Karakter Generatif Kacang Koro Pedang (Canavalia ensiformis L.)
pada Perbedaan Kondisi Naungan dan Pemupukan

Jumlah Kuncup Bunga/infloresen
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa hanya faktor pemupukan yang memberikan pengaruh 

terhadap jumlah kuncup bunga/infloresen. Dosis pupuk P2 memberikan jumlah kuncup bunga/infloresen 
terbanyak yaitu sekitar 35.24 kuncup bunga (Tabel 2). Pertumbuhan kuncup bunga dari mulai inisiasi 
hingga mekar membutuhkan waktu bervariasi berkisar antara 11–16 hari (Tabel 1). Berdasarkan data 
pengamatan tanaman yang tumbuh pada kondisi ternaungi akan memiliki jumlah kuncup bunga yang 
lebih banyak dibandingkan dengan tanpa naungan. Pada kondisi lingkungan bercekaman tanaman akan 
meningkatkan jumlah organ generatif dalam rangka meningkatkan peluang untuk bereproduksi dan 
memperbanyak keturunan secara cepat.

Peningkatan dosis pupuk yang diberikan mampu meningkatkan jumlah kuncup bunga yang 
terbentuk. Namun, dosis pupuk yang terlalu tinggi menghambat dan menurunkan pembentukan 
kuncup bunga. Unsur hara diperlukan oleh tanaman untuk perkembangan bagian generatif seperti 
proses pembungaan. Hasil penelitian Lifendri (2006) menyatakan bahwa pemberian unsur kalium dan 
fosfor menyebabkan peningkatan jumlah bunga yang terbentuk pada tanaman manggis. Peningkatan 
dosis pemupukan menyebabkan rendahnya jumlah bunga yang dihasilkan, hal ini diduga disebabkan 
pemberian unsur hara nitrogen dalam jumlah yang banyak akan memicu pertumbuhan tanaman namun 
menghambat perkembangan organ generatif atau bunga.

Jumlah Bunga Mekar/infloresen
Hasil analisis ragam menunjukkan hanya faktor pemupukan yang memberikan pengaruh terhadap 

jumlah bunga mekar/infloresen. Dosis pemupukan P2 memberikan jumlah bunga mekar terbanyak 
yaitu sekitar 19.95 bunga (Tabel 2). Berdasarkan data ini dapat dilihat bahwa tidak semua kuncup 
bunga yang terbentuk akan berkembang dan mekar. Hal ini diduga disebabkan adanya persaingan 
dalam pertumbuhan bunga, selain itu juga diduga gugurnya kuncup bunga sebelum mekar disebabkan 
oleh faktor lingkungan dan serangan hama penyakit. Peningkatan dosis pemupukan juga memberikan 
pengaruh yang negatif terhadap jumlah bunga mekar/infloresen. Dosis pemupukan yang terlalu tinggi 
diduga meningkatkan tingkat keasaman tanah. Meningkatnya tingkat keasaman tanah akan menghambat 
penyerapan unsur hara lain yang dibutuhkan dalam perkembangan bagian generatif tanaman.

Tabel 2. Karakter generatif kacang koro pedang pada perbedaan kondisi naungan dan pemupukan

Perlakuan Tolok ukur (%)
Naungan (%) Jumlah Kuncup Bunga Jumlah Bunga Mekar Bobot Biji/Tanaman

0 31.2 15.9 148.7a
25 33.4 18.2 90.5b
50 32.9 17.7 49.5c

Rata-rata 32.5 17.3 -
Pupuk (kg ha-1)
P1 32.0 b 17.7 a 113.3a
P2 35.2 a 19.9 a 93.7ab
P3 30.2 b 14.2 b 81.7b
Rata-rata - - -

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata 
berdasarkan uji DMRT taraf α=5%. P1=Urea 50 kg ha-1 + SP-36 100 kg ha-1 + KCl 75 kg ha-1, 
P2=Urea 75 kg ha-1 + SP-36 125 kg ha-1 + KCl 100 kg ha-1, P3=Urea 100 kg ha-1 + SP-36 150 kg ha-1 
+ KCl 125 kg ha-1.
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Bobot biji/tanaman
Hasil analisis ragam menunjukan bahwa faktor naungan dan pemupukan memberikan pengaruh 

terhadap bobot biji/tanaman. Tanaman yang ditanam pada kondisi tanpa naungan menghasilkan bobot 
biji/tanaman tertinggi yaitu sekitar 148.75 g, sedangkan pemupukan terbaik diperoleh pada dosis P1 
(Tabel 2). Meningkatnya intensitas cahaya matahari akan berpengaruh positif terhadap perkembangan 
polong dan biji, hal ini dikarenakan fotosintat yang dihasilkan akan ditransfer pada proses pengisian biji 
sehingga ukuran biji dan jumlahnya akan maksimal.

Meningkatnya dosis pemupukan menyebabkan terjadinya penurunan pada bobot biji/tanaman 
kacang koro pedang. Hasil ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Sebayang et al. (2010) bahwa 
meningkatnya dosis pupuk NPK yang diberikan akan berkorelasi positif terhadap peningkatan bobot 
malai/tanaman, bobot gabah/malai, bobot 1000 butir dan hasil gabah/petak pada tanaman padi. 
Namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan dosis pupuk anorganik ternyata 
memberikan pengaruh negatif terhadap ekologi tanah yang berkaitan dengan jumlah koloni Rhizobium 
dan pembentukan bintil akar aktif. Hasil penelitian Kamanu (2012) menyatakan bahwa aplikasi 
pupuk anorganik menurunkan jumlah dan bobot bintil akar pada tanaman buncis. Peningkatan dosis 
pupuk nitrogen yang diberikan akan menghambat aktifitas Rhizobium dalam membentuk bintil akar 
dan mengurangi fiksasi nitrogen. Unsur hara nitrogen diperlukan dalam pembentukan protein yang 
merupakan bahan utama dalam pengisian biji. Berkurangnya serapan unsur nitrogen akan mengurangi 
jumlah dan bobot biji yang dihasilkan.

Kadar Air, Indeks Vigor, dan Berat kering Biji
Hasil pengamatan kadar air benih kacang koro pedang menunjukkan bahwa umur panen yang 

terlalu pendek akan menghasilkan benih dengan kadar air yang masih tinggi. Kadar air benih kacang 
koro pedang berkisar 60–68% pada umur 8 minggu setelah anthesis (MSA), semakin lama waktu panen 
menyebabkan terjadinya penurunan kadar air benih berkisar antara 13–14% saat 15 MSA (Gambar 
11). Penurunan ini terjadi karena kandungan air didalam benih digunakan dalam sintesis cadangan 
makanan.

Hasil penelitian Idris dan Sudharmawan (2010) menyatakan tanaman kedelai varietas wilis 
dapat dipanen pada umur 78 hari setelah tanam karena memiliki daya berkecambah dan vigor yang 
tinggi. Namun, pada umur tersebut kadar air benih masih cenderung tinggi yaitu 49.5%. Oleh karena 
itu berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan kadar air, daya berkecambah dan vigor, maka 
pemanenan terbaik dilakukan pada umur 83 HST di mana pada umur tersebut kadar air benih lebih 
rendah yaitu 19.5%. Sejalan dengan itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Soetopo 
(2014) menyatakan bahwa kadar air benih cabai rawit akan menurun seiring dengan semakin masaknya 
buah. Hal ini menunjukkan kadar air benih sangat menentukan waktu umur panen yang tepat untuk 
memperoleh benih yang telah masak fisiologis. Umur masak fisiologis diperoleh pada 50–55 hari setelah 
bunga mekar yang ditandai dengan viabilitas dan vigor benih yang tinggi. Namun, tingkat kemasakan 
benih tidak berpengaruh terhadap semua parameter produksi seperti panjang buah, diameter buah, 
bobot dan jumlah buah yang dihasilkan.

Vigor benih merupakan kemampuan benih untuk dapat tumbuh menjadi tanaman normal yang 
berproduksi normal pada kondisi suboptimum (Ilyas 2012). Nilai indeks vigor benih kacang koro pedang 
pada saat umur panen 8 MSA berkisar antara 0–16% dan nilai indeks vigor meningkat hingga umur 
panen 13 MSA berkisar antara 36–68%, sedangkan pada saat umur panen 15 MSA nilai indeks vigor 
benih kacang koro pedang menurun berkisar antara 10–40% (Gambar 1). Perubahan warna buah dan 
biji dapat digunakan untuk menentukan umur masak fisiologis dari benih. Lestari (2009) melakukan 
penelitian mengenai penentuan masak fisiologis jarak pagar menyatakan bahwa tingkat kemasakan 
buah berwarna kuning dengan biji berwarna hitam merupakan saat panen terbaik karena memiliki 
daya berkecambah tertinggi sebesar 93.17% dan potensi tumbuh maksimum sebesar 93.38%. Namun 
berdasarkan penelitian Surahman et al. (2012) menemukan perbedaan waktu panen yang ditandai 
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dengan perbedaan warna buah tidak memberikan pengaruh nyata terhadap mutu fisiologis benih jarak 
pagar, dimana antara buah yang berwarna hijau kekuningan hingga coklat kehitaman memiliki daya 
berkecambah di bawah 80%, KCT berkisar antara 7.75-11.22 % KN/etmal dengan KA yang tinggi antara 
34.45–46.18%. Sejalan dengan itu, Nautiyal et al. (2010) menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan 
daya berkecambah benih antara benih yang dipanen overmature, optimum mature dan benih immature 
pada 5 kultivar tanaman kacang tanah. Ketiga periode panen tersebut memberikan daya berkecambah 
yang tinggi yaitu lebih dari 94%.

Berat kering biji semakin meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat kemasakan benih, berat 
kering benih tertinggi diperoleh pada umur 13 MSA (Gambar 1). Hasil ini sejalan dengan penelitian 
Ofori dan Klogo (2005) yang menyatakan bahwa bobot kering 100 biji meningkat seiring bertambahnya 
umur panen. Umur panen terbaik yang mampu menghasilkan daya berkecambah tertinggi, kadar air 
polong dan biji terendah diperoleh pada umur 35 hari setelah bunga mekar yaitu berturut-turut 88%, 
15.8% dan 10%. Perubahan berat kering dan kadar air dalam polong dan biji dapat digunakan sebagai 
indikator waktu panen optimal pada tanaman kacang tanah baik yang akan digunakan sebagai sayuran 
maupun benih. Berdasarkan data pengamatan dapat disimpulkan bahwa umur panen terbaik benih 
kacang koro pedang adalah 13 MSA. Ciri-ciri morfologi polong yang dipanen pada umur 13 MSA yaitu 
polong berwarna coklat merata, kulit polong telah mengering sempurna, biji yang terdapat didalam 
polong telah terlepas dari hillum, hillum berwarna coklat kehitaman dan jika biji ditekan terasa keras.

Gambar  1. Grafik kadar air, indeks vigor, dan nilai berat kering benih saat umur panen yang berbeda

Kadar air, mutu fisik, dan mutu fisiologis benih yang dihasilkan
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa faktor naungan secara tunggal berpengaruh nyata terhadap 

bobot 1000 butir benih kacang koro pedang. Benih yang berasal dari tanaman yang tumbuh pada kondisi 
tanpa naungan dan naungan 50% memiliki bobot 1000 butir yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
benih yang berasal dari tanaman yang tumbuh pada naungan 25%. Selain itu meningkatnya dosis pupuk 
yang diberikan menurunkan bobot 1000 butir benih kacang koro pedang (Tabel 3).  Hasil analisis ragam 
menunjukkan bahwa faktor naungan dan pemupukan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
mutu fisiologis benih kacang koro pedang yang terlihat dari kadar air, indeks vigor, potensi tumbuh 
maksimum, kecepatan tumbuh, berat kering kecambah normal dan daya berkecambah (Tabel 3). 

Proses perkecambahan membutuhkan cadangan makanan yang akan digunakan untuk pertumbuhan 
embrio. Cadangan makanan yang terdapat pada biji dapat berasal dari hasil fotosintesis langsung pada 
daun maupun mobilisasi nutrisi dari bagian vegetatif tanaman. Tanaman yang tumbuh pada kondisi 
ternaungi diduga menghasilkan fotosintat yang lebih sedikit dibandingkan tanaman dengan cahaya 
penuh, sehingga fotosintat yang disuplai ke biji menjadi berkurang. Meskipun demikian benih yang 
berasal dari kondisi lingkungan tercekam ternyata tetap mampu untuk berkecambah secara normal 
hingga umur 7 hari setelah tanam.
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Tabel  3. Mutu fisik dan fisiologis benih kacang koro pedang pada perbedaan kondisi naungan dan 
pemupukan

Perlakuan Tolok ukur
Naungan 
(%)

Bobot 1000 
butir (g)

KA (%) DB (%) IV (%) KCT (%/
etmal)

PTM (%) BKKN (g)

0 1453.44a 13.71 77.33 39.56 13.85 84.89 15.41
25 1399.81b 13.96 73.33 33.33 13.11 82.67 13.73
50 1451.08a 13.73 64.89 25.33 11.82 79.11 11.83

Pupuk
P1 1462.85 13.8 70.22 42.67 13.13 81.78 13.85
P2 1409.86 13.66 74.67 31.11 13.28 82.22 13.76
P3 1431.63 13.94 70.67 24.44 12.36 82.67 13.36

Keterangan: Angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata 
berdasarkan uji DMRT taraf α=5%. P1=Urea 50 kg ha-1 + SP-36 100 kg ha-1 + KCl 75 kg ha-1, 
P2=Urea 75 kg ha-1 + SP-36 125 kg ha-1 + KCl 100 kg ha-1, P3=Urea 100 kg ha-1 + SP-36 150 kg ha-1 
+ KCl 125 kg ha-1.

KESIMPULAN
Umur panen kacang koro pedang pada perbedaan kondisi naungan dan pemupukan bervariasi 

berkisar antara 130–158 HST. Intensitas cahaya rendah menyebabkan polong lebih pendek, pengisian biji 
lebih cepat dan periode panen lebih cepat dibandingkan dengan tanaman dengan intensitas cahaya penuh. 
Pemberian naungan mampu meningkatkan jumlah kuncup bunga yang terbentuk, namun persentase 
bunga mekar dan pembentukan polong tetap rendah. Meningkatnya persentase naungan memberikan 
pengaruh negatif terhadap jumlah polong/tanaman dan bobot biji/tanaman. Masak fisiologi benih 
dicapai pada 13 MSA. Naungan dan pemupukan tidak memberikan pengaruh negatif terhadap mutu 
fisiologis benih, hal ini terlihat dari masih tingginya indeks vigor, potensi tumbuh maksimum dan daya 
berkecambah benih walaupun dihasilkan dari lingkungan yang tidak optimal untuk pertumbuhannya. 
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ABSTRACT
Satoimo (Colocasia esculenta (L) Scott var antiquorum) is one of the small corm taro.This commodity high 
demand which is could not be fulfilled by the supplier has initiated some local Indonesian government to 
develop satoimo as their superior export commodity.  Tissue culture has become one of the propagation 
techniques for satoimo development.  The purpose of this research are to revealed the effect of 1,5 
ppm 2iP, 25 ppm glutamin combined with three levels of GA3 (0,5; 1.0; 1,5 ppm) and 0,5 ppm NAA 
combined with three levels of BAP (1; 2; 3 ppm) for satoimo in vitro multiplication.  The result at 12 
week after planting showed the highest shoot multiplication was in MS + 3 ppm BAP + 0,5 ppm BAP 
(4,56 shoots). The higher BAP concentration up to 3 ppm BAP resulted in a higher shoot number 
under the same NAA concentration (0,5 ppm). However the addition of 2iP, glutamin, and GA3 to MS 
medium did not showed positive effect to satoimo in vitro shoot multiplication.
Key words : satoimo, in-vitro, cytokinin, gibberelin

ABSTRAK
Satoimo (Colocasia esculenta (L) Scott var antiquorum) merupakan salah satu jenis talas yang memiliki ukuran 
umbi kecil (small corm taro) yang disebut juga sebagai talas jepang. Umbi tanaman ini diperdagangkan 
secara internasional. Kondisi pasar dengan permintaan tinggi yang tidak diikuti dengan ketersediaan 
yang cukup telah memicu pemerintah di beberapa daerah di Indonesia menggalakkan petaninya 
mengembangkan satoimo sebagai komoditas unggulan untuk tujuan ekspor. Teknik perbanyakan kultur 
jaringan dapat dilakukan untuk mendukung penyediaan bibit dalam pengembangan satoimo. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 2iP 1,5 ppm, glutamin 25 ppm 
yang dikombinasikan dengan 3 taraf konsentrasi  GA3 (0,5; 1.0; 1,5 ppm) dan pengaruh NAA 0,5 ppm 
yang dikombinasikan dengan 3 taraf konsentrasi BAP (1; 2; 3 ppm) terhadap multiplikasi tunas in-
vitro satoimo. Hasil penelitian pada 12 MST menunjukkan bahwa multiplikasi tunas tertinggi terdapat 
pada media MS dengan penambahan BAP 3 ppm dan NAA 0,5 ppm yaitu 4,56 tunas.Semakin tinggi 
konsentrasi BAP hingga 3 ppm, semakin banyak jumlah tunas yang dihasilkan pada konsentrasi NAA 
tetap (0,5 ppm). Sementara itu, penambahan 2iP, glutamin, dan GA3 secara bersamaan ke dalam media 
MS tidak berpengaruh baik terhadap multiplikasi tunasin-vitro satoimo.
Kata kunci : satoimo, in-vitro, sitokinin, gibberelin
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PENDAHULUAN
Tanaman talas atau yang dikenal dengan taro (Colocasia esculenta (L) Scott) adalah tanaman 

pangan pokok yang berkembang di Asia Pasifik, Afrika dan Karibia. Di Indonesia menduduki posisi 
ketiga untuk kategori bahan pokok berbasis umbi-umbian setelah singkong dan ubi jalar. Tanaman 
ini tumbuh menyebar dari Sumatera hingga Papua dengan keragaman yang cukup tinggi. Dilaporkan 
dalam Djazuli (1994) terdapat 64 aksesi talas di Sorong-Papua (Patiasina dan Paiki 1981), 27 aksesi di 
Manokwari-Papua (La Achmady1983), 12 varietas di kepulauan Maluku dan 87 aksesi di Kepulauan 
Mentawai – Sumatera Barat. 

Satoimo (Colocasia esculenta (L) Scott var antiquorum)merupakan salah satu jenis talas yang 
memiliki ukuran umbi kecil (small corm taro) yang disebut juga sebagai talas jepang atau talas safira yang 
diperdagangkan secara internasional. Permintaan tertinggi dari  negara Jepang yang mencapai 480.000 
ton/tahun (Anonim 2009) dan 360.000 ton/tahun (Anonim 2013). Hal tersebut dikarenakan satoimo 
merupakan makanan pokok sebagian besar penduduknya. Kondisi demikian membuka peluang ekspor 
Indonesia ke negara Jepang dimana pada tahun 2006 dilakukan ekspor perdana satoimo sebesar 25 ton 
(Burhani 2006), jumlah yang sangat kecil dibandingkan permintaannya. Peluang tersebut telah memicu 
pemerintah daerah di Indonesia antara lain Kapahiang, Cisarua, Bantaeng, Malang dan Buleleng 
menggalakkan petaninyamengembangkan satoimo sebagai komoditas unggulan untuk tujuan ekspor. 

 Salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan program pertanianadalah ketersediaan 
bibit bermutu, seragam dan diperoleh dalam jumlah yang banyak. Selama ini petani di beberapa daerah 
tersebut  mengalami kesulitan untuk mendapatkan bibit satoimo yang berkualitas, karena bibit yang 
didapatkan umumnya diperoleh secara konvensional dari umbi dan merupakan turunan yang ke-6 (G6) 
sampai ke-7 (G7) bahkan turunan ke-10 (G10). Akibatnya, produksi umbi talas yang dihasilkan masih 
rendah.  

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dapat ditempuh cara, yang dapat dilakukan setiap waktu sesuai 
kebutuhan, karena faktor multiplikasinya tinggi dan juga memungkinkan untuk otomatisasi dalam 
peningkatan skala produksi secara massal. Komponen penyusun media kultur yaitu hara makro, hara 
mikro, sumber karbon, bahan pemadat, asam amino, senyawa organik dan zat pengatur tumbuh (Smith 
2000). Zat pengatur tumbuh yang digunakan dapat mengatur arah pertumbuhan kultur, perbandingan 
tinggi antara sitokinin dan auksin kultur akan mengarah pada multiplikasi tunas, sedangkan sebaliknya 
akan mengarah pada pembentukan perakaran (Gunawan 1992). Senyawa organik seringkali ditambahkan 
ke dalam media untuk mengoptimalkan pertumbuhan kultur meskipun pada beberapa jenis tanaman 
senyawa organik juga menghambat pertumbuhan sel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh penambahan kombinasi 2iP, glutamin, GA3, dan kombinasi Benzylaminopurine (BAP) 
danNaphthaleneAcetic Acid (NAA) terhadap multiplikasi tunas in-vitro satoimo.

METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di Laboratoria Pengembangan Teknologi Agro dan Biomedika, Kawasan 

Puspiptek Serpong. Bahan tanaman berasal dari umbi satoimo dan tunas hasil perbanyakan in-vitro.
Media dasar yang digunakan adalah media Murashige dan Skoog (MS), serbuk agar, dan sukrosa. 

Dalam penelitian ini terdapat 2 percobaan. Percobaan 1 adalah pengujian pengaruh kombinasi 
2iP, glutamin dan GA3 terhadap pertumbuhan satoimo in vitro. Percobaan 2 adalah pengujian pengaruh 
kombinasi NAA dan BAP terhadap pertumbuhan satoimo in vitro. Masing-masing percobaan disusun 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (Randomized Complete Design). Masing-masing percobaan 
terdiridari 4 taraf (Tabel 1 dan 2) dan diulang sebanyak 15 kali sehingga secara keseluruhan terdapat 60 
satuan percobaan.  
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Tabel 1. Perlakuan kombinasi 2iP, glutamin, dan GA3

No Kode Perlakuan
1 K Kontrol (MS-0)
2 A1 MS-0 + 1,5ppm 2ip +Glutamin 25ppm+0,5ppm GA3 
3 B1 MS-0 + 1,5ppm 2ip +Glutamin 25ppm+ 1,0ppm GA3
4 C1 MS-0 + 1,5ppm 2ip +Glutamin 25ppm+1,5ppm GA3

Tabel 2 . Perlakuan kombinasi NAA dan BAP

No Kode Perlakuan
1 K2 Kontrol (MS-0)
2 A2 MS-0 + 0,5ppm NAA + 1 ppm BAP
3 B2 MS-0 + 0,5ppm NAA + 2 ppm BAP
4 C2 MS-0 + 0,5ppm NAA + 3ppm BAP

Pengukuran dilakukan terhadap jumlah tunas, jumlah daun, panjang akar dan tinggi tunas. Data 
dianalisis menggunakan analisis sidik ragam. Jika terdapat perbedaan respon antar perlakuan yang diuji 
maka dilakukan analisis nilai tengah menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan pada ?=5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Percobaan 1: Pengaruh Kombinasi Glutamin, 2iP dan Berbagai Dosis GA3

Hasil pengamatan pada perlakuan penambahan glutamin 25ppm; 2iP 1,5ppm dan 3 dosis GA3 
yang berbeda tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata terhadap jumlah tunas. Berdasarkan 
nilai rataan terdapat kecenderungan bahwa penambahan GA3 akan menurunkan jumlah tunas yang 
dihasilkan (Gambar 1).

Perlakuan kontrol menghasilkan jumlah tunas tertinggi dibandingkan ketiga perlakuan lainnya. 
Kemungkinan kombinasi ZPT 2-iP, glutamin dan GA3 yang diberikan kurang tepat untuk mendorong 
multiplikasi tunas in-vitro satoimo. Menurut Weaver (1972) penambahan GA3 ke media kultur 
bersama-sama sitokinin atau auksin dengan konsentrasi yang sesuai akan mengarahkan morfogenesis 
secara normal.  

Gambar 1. Pengaruh 2iP (1,5ppm) dan glutamine (25ppm) yang dikombinasikan dengan 3 taraf 
konsentrasi GA3 berbeda terhadap pertumbuhan tunas satoimo in- vitro
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Gambar 2. Kultur yang tumbuh normal (a) dan tumbuh kerdil (b)

 Hasil pengamatan kualitatif ditemukan beberapa kultur tidak mengalami multiplikasi tunas, 
kerdil (rossete) dan membentuk akar yang tumbuh memanjang (Gambar2). Kondisi ini diduga pengaruh 
dari 2iP, asam amino glutamin dan ZPT GA3 yang ditambahkan secara bersama-sama ke dalam media 
kurang tepat. Zat pengatur tumbuh 2iP merupakan golongan sitokinin. Wattimena (1988) menyatakan 
bahwa aktivitas utama sitokinin adalah mendorong pembelahan sel, akan tetapi proses pembelahan 
sel pada sel-sel meristem akan dihambat oleh pemberian sitokinin eksogen. Efek yang menghambat 
atau mendorong pembelahan sel oleh sitokinin tergantung dari adanya fitohormon lainnya terutama 
auksin. Glutamin pada berbagai penelitian, berpengaruh pada induksi, pertumbuhan dan regenerasi sel 
kalus kultur anther Anthurium (Winarto 2011) dan meningkatkan multiplikasi tunas in-vitro timun 
(Vasudevanet al 2004). 

Taiz dan Zeiger (2002) menyatakan bahwa aplikasi GA pada bagian pucuk tanaman akan 
mendorong perpanjangan ruas batang dan pertumbuhan perakaran, akan tetapi pengaruh GA terhadap 
perakaran secara langsung maupun tidak  belum diketahui dengan jelas. Giberelin juga mengubah fase 
juvenil tanaman menjadi fase dewasa atau sebaliknya tergantung jenis tanaman. Pertumbuhan beberapa 
kultur satoimo pada percobaan ini tidak menunjukkanperpanjangan tajuk/batang bahkan sebaliknya 
pertumbuhan tajuk terhambat (tumbuh kerdil), akar memanjang dan multiplikasi tunas menurun 
sejalan meningkatnya konsentrasi GA3 meskipun terdapat 2iP dan glutamin sebagai senyawa pendorong 
pembelahan sel. Fenomena demikian mengindikasikan kemungkinan tanaman mengalami transisi fase 
pertumbuhan dari vegetatif menjadi reproduktif. Harjadi (1989) menyatakan bahwa tanaman tumbuh 
kerdil merupakan salah satu ciri proses reproduktif tanaman yang lebih besar dari proses vegetatifnya, 
yang biasanya diakibatkan oleh laju fotosintesis tanaman rendah, suhu, air, suplai unsur essensial tidak 
favorabel meskipun proses pembelahan sel sedang berjalan cepat. Berdasarkan pernyataan Wattimena 
(1988) kemungkinan juga terdapat penghambatan pembelahan sel oleh sitokinin akibat ketiadaan auksin 
di dalam media. 

Percobaan 2: Pengaruh Perlakuan Kombinasi NAA dan Berbagai Dosis BAP
Hasil pengujian multiplikasi tunas dengan penambahan kombinasi ZPT 0,5ppm NAA dengan 

3 konsentrasi  BAP (1; 2 dan 3 ppm) menunjukan tidak berbeda nyata terhadap jumlah tunas yang 
terbentuk pada 2-12 MST.Berdasarkan hasil pengamatan terhadap jumlah tunas  secara keseluruhan 
mulai dari 2 sampai  12 MST menunjukkan kecenderungan pertambahan jumlah tunas seiring dengan 
meningkatnya konsentrasi BAP (Gambar 3). Dengan kata lain semakin tinggi konsentrasi BAP jumlah 
tunas yang dihasilkan juga semakin banyak pada konsentrasi NAA tetap (0,5ppm). 
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Gambar 3. Penambahan jumlah tunas satoimo akibat penambahan konsentrasi BAP dengan konsentrasi 
NAA yang sama (0,5 ppm)

Tabel 3. Pengaruh perlakuan NAA dan berbagai dosis BAP terhadap karakter agronomis bibit Satoimo 
pada 12 MST

Perlakuan Jumlah daun Tinggi (cm) Panjangakar (cm)
MS-0 4 15 10
MS-0 + NAA 0.5 ppm + BAP 1 ppm 5 13 14
MS-0 + NAA 0.5 ppm + BAP 2 ppm 6 13 15
MS-0 + NAA 0.5 ppm + BAP 3 ppm 4 14 14

Menurut Wattimena (1988) sitokinin seperti BAP berfungsi dalam menginduksi pembelahan sel, 
mendorong proliferasi tunas dan  diferensiasi tunas adventif dari kalus dan organ serta sintesis protein.  Dari 
hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa BAP merupakan jenis sitokinin yang baik untuk multiplikasi 
tunas in-vitro tanaman satoimo. Hal ini sejalan dengan beberapa laporan penelitian yang menyatakan 
bahwa BAP yang dikombinasikan dengan auksin memberikan pengaruh yang baik terhadap multiplikasi 
tunas in-vitro satoimo. Penelitian Ko et al. (2008) membuktikan bahwa penggunaan BA 8 ppm dan IAA 
3 ppm dalam medium MS menghasilkan rata-rata 5,9 tunas talas. Hutami dan Purnamaningsih (2013) 
melaporkan bahwa penambahan BA 2 ppm dan Thidiazuron 1 ppm menghasilkan rata-rata 3,5 tunas 
satoimo in-vitro ketika kultur berumur 3 bulan.

Hasil pengamatan terhadap jumlah daun, panjang akar dan tinggi tunas menunjukkan hasil yang 
tidak berbeda nyata antara ketiga perlakuan yang diujikan, sehingga diduga perlakuan cenderung hanya 
berpengaruh baik terhadap pertambahan tunas. Pada umur 12 MST planlet satoimo berukuran tinggi 
13–15 cm (Tabel 3) dan sudah terlalu tinggi untuk tetap dipelihara di dalam botol (Gambar 4 dan 5). 
Berdasarkan hal tersebut, untuk keperluan aklimatisasi sebaiknya dilakukan sebelum umur 12 MST yang 
diperkirakan antara umur 6–8 MST.
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Multiplikasi Tunas In Vitro Satoimo (Colocasia esculenta (L) Scott Var Antiquorum)
pada Media MS dengan Penambahan  2iP, Glutamin, GA3, BAP, dan NAA

Gambar  4. Pengaruh konsentrasi BAP terhadap pertumbuhan tunas satoimo in-vitro pada konsentrasi 
NAA yang sama (0,5ppm) (kiri ke kanan : BAP 0; 1; 2; 3 ppm)

KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Penambahan BAP hingga 3 ppm yang dikombinasikan dengan NAA 0,5 ppm ke dalam medium 

MS dapat digunakan untuk multiplikasi tunas in-vitro satoimo dengan kecenderungan semakin 
tinggi konsentrasi BAP akan menghasilkan tunas in-vitro satoimo yang semakin banyak. 

2. Auksin perlu ditambahkan ke dalam media untuk meningkatkan pembelahan sel dan multiplikasi 
tunas in-vitro satoimo. 

3. Penambahan 2iP, glutamin, GA3 secara bersamaan ke dalam media MS tidak berpengaruh baik 
terhadap multiplikasi tunas in-vitro satoimo. 
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ABSTRACT
The application of Methylobacterium sp. (MB) that contain natural PGRcan promote plant growth. 
Aimed of this research was to obtain in vitroclonal propagation method of Phalaenopsis ‘Tiara Puspa 
Kencana’ (PTK) by using MB. The materials used were leaves from plantlets PTK.   Experiments media 
contained 3 strain of MB (strain TD-J10, strain TD-Tpb3, and strain TD-J2) with experimental stages 
were: (1) Callus Initiation were done on KD1, KD2, KD3, KD4 media that contained MS medium 
augmented with PGR, coconut milk, and peptone while KD5 medium was composed by MS+10% 
combination ofthree strains MB; (2) Propagation callus was performed on solid and liquid media 
with the composition of MS+20% single MB strain application; 10% combination of two strains; 10% 
combination of three strains; and (3) Plantlet Propagation was established onMS+10% single MB 
strain application; MS; and MS+3 mg/l BAP (PP). Results showed the fastest callus initiation time (3.5 
weeks after culture), the highest frequency of callus (82%), and the largest callus growth on explant 
(50%) were obtained on KD1(½MS+1 mg/l TDZ +0.5 mg/l BA). In callus propagation, the largest 
callus volume wasfoundon MS + 20%MB Strain TD-Tpb3 (solid: 1,23 cm3; liquid0.51 g). At plantlet 
propagation, number of buds (2.3), number of leaves (2.6), and number of nodes (1.3) were highest on 
PP medium while the tallest plantlet was obtained on MS+10% MB Strain TD-J10 (1.64 cm). Thus 
the media containing the MB has potential to be further developedfor in vitro clonal propagation of 
Phalaenopsiswith single or combined application of these strains or in combination with other synthetic 
PGRs. 
Key words: Phalaenopsis, clonal propagation, tissue culture, and Methylobacterium sp. 

ABSTRAK
Penggunaan Methylobacterium sp.(MB) yang mengandung ZPT alami dapat meningkatkan pertumbuhan 
tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh metode perbanyakan klonal Phalaenopsis  ’Puspa 
Tiara Kencana’ (PTK) secara in vitro dengan menggunakan MB. Bahan yang digunakan daun dari planlet 
PTK. Media percobaan mengandung 3 strain MB (TD-J10,  strain TD-Tpb3, dan strain TD-J2), dengan 
tahapan percobaan yaitu (1) Inisiasi kalus: media KD1-KD4 yang mengandung media MS dengan 
penambahan ZPT, air kelapa dan pepton, sedangkan KD5 memiliki komposisi MS + 10% kombinasi 
dari 3 strain;  (2) Perbanyakan kalus dilakukan pada media padat dan cair dengan komposisi media 
MS + 20% aplikasi tunggal tiga strain MB; 10% kombinasi dua strain; dan 10% kombinasi tiga strain 
MB; dan(3) Perbanyakan tunas pada media  MS + 10% tiap strain MB; media MS; dan media MS+3 
mg/l BAP (PP). Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)  dengan lima ulangan.   Hasil 
menunjukkan waktu inisiasi kalus tercepat (3,5 minggu setelah kultur), frekuensi kalus tertinggi (82%), 
dan pertumbuhan kalus pada eksplan terbesar (50%) diperoleh pada media KD1. Pada perbanyakan 
kalus, volume kalus terbesar diperoleh pada media MS + 20%MB Strain TD-Tpb3 (padat: 1,23 cm3; 
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cair 0,51 g).  Pada tahap perbanyakan planlet, jumlah tunas (2,3 tunas), jumlah daun (2,6 daun), jumlah 
nodus tertinggi (1,3 nodus) diperoleh pada media PP, namun tinggi tanaman tertinggi diperoleh pada 
media MS + 10% MB Strain TD-J10 (1,64 cm). Dengan demikian media yang mengandung MB 
memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut pada perbanyakan klonal Phalaenopsis secara in vitro 
dengan aplikasitunggal atau gabungan dari ketiga strain tersebut ataupundikombinasikan dengan ZPT 
sintetik lainnya.
Key words: Phalaenopsis, clonal propagation, tissue culture, and Methylobacterium sp. 

PENDAHULUAN
Phalaenopsis adalah salah satu genus anggrek yang bernilai ekonomi tinggi. Bunga ini banyak 

diminati oleh konsumen, baik dipasar domestik maupun internasional. Balai Penelitian Tanaman Hias 
(Balithi) telah merilis Phalaenopsis varietas Puspita Tiara Kencana pada tahun 2007. Namun demikian, 
masih terdapat kendala pada ketersediaan bibit dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi, sedangkan 
perbanyakan klonal Phalaenopsis secara konvensional cukup sulit dan membutuhkan waktu yang panjang.  
Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan teknik/metode lain untuk perbanyakan klonal Phalaenopsis, 
salah satunya dengan teknik perbanyakan klonal secara in vitro.

Perkembangan penelitian klonal Phalaenopsissecara in vitro berkembang pada tahun 1990-an, 
diantaranya oleh Chen dan Piluek (1995) yang menggunakan materi awal tangkai bunga ditanam 
pada medium Vacin and Went (VW) yang ditambah 15% air kelapa dan 5–40 ?M thidiazuron (TDZ) 
atau 10–40?M 6-Benzyl amino Purine (BAP). Efisiensi induksi tertinggi diperoleh dari medium Vacin 
and Went yang ditambah 5–10?M TDZ. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Duan et al. (1996) 
dengan menggunakan eksplan daun, akar atau jaringan ujung tunas dengan pra perlakuan perendaman 
6-benzyladenine(BA) untuk menginduksi  tunas muda sebagai material awal. Tahap proliferasi mencapai 
7 bulan dan diperoleh kurang lebih 2300 plantlet dari satu batang yang dinduksi. Media yang digunakan 
adalah 3,5 g/l Hyponex (N:P:K= 6,5%: 6,0%:19%) yang dikombinasikan dengan zat pengatur tumbuh 
Zeatin, 2ip, kinetin dan BAP pada konsentrasi 2 dan 10 mg/l untuk pemanjangan batang tunas (1 cm). 
Setelah pemanjangan, irisan batang dipindahkan pada media Hyponex yang berisi 2g/l pepton. Hasil 
yang diperolehnya sangat tinggi pada penggunaan 10 mg/l Benzyl adenin (BA), sementara dengan zeatin, 
kinetin dan 2ip menunjukkan efek yang lebih lemah. Pada tahun 2000, protokol regenerasi tanaman 
Phalaenopsis direalisasikan menggunakan medium setengah kekuatan nutrisi Murashige and Skoog (½MS) 
yang ditambahkan 0–1 mg/l TDZ dan 0–10 mg/l 2,4-dichloropenoxyacetic acid (2,4-D). Pembentukan 
kalus membutuhkan waktu selama 2 bulan. Plb dibentuk dari kalus tersebut pada medium ½MS yang 
ditambah 0,1–1 mg/l TDZ (Ying-Chun et al. 2000).  Selanjutnya, Park et al. (2002) dan Chowdhury et 
al. (2003) melakukan  perbanyakan cepat pada Phalaenopsis menggunakan eksplan daun dari mata tunas 
tangkai bunga, namun media yang digunakan lebih sederhana yaitu menggunakan ½MS yang diberi 
tambahan BAP dan NAA untuk inisiasi. Sementara untuk proliferasi plb hanya menggunakan media 
Knudson, Vacin and Went atau  hyponex  yang dimodifikasi dan pepton.

Dari berbagai laporan penelitian tersebut, selain media dasar peranan Zat Pengatur Tumbuh 
(ZPT) sangat memegang peranan penting dalam perbanyakan anggrek secara in vitro.  Namun kendala 
yang masih dihadapi adalah ketersediaan ZPT yang murah sehingga dapat menurunkan harga produksi 
bibit phalaenopsis. Dengan alasan tersebut mendorong untuk dilakukannnya penelitiaan menggunakan 
bahan alternatif yang dapat berfungsi sebagai ZPT. Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan 
bahan substitusi alami yang mudah dan murah diperoleh. Salah satu penghasil fitohormon alami adalah 
bakteri Methylobacterium sp. (MB). Bakteri MB merupakan mikroba berwarna pink yang berkoloni 
di atas permukaan daun (epiphyt). Bakteri ini bersifat fakultatif dan obligat aerobik dan mampu 
tumbuh dalam methanol atau methylamine yang merupakan bahan kimia berantai C satu sebagai 
sumber karbon (Kutschera 2007). Bakteri ini juga bersifat facultatif  methylotrophik sehingga disebut 
PPMFs (pink-pigmented facultative methylothrops). Dalam beberapa literatur, bakteri ini dikenal mampu 
memproduksi sitokinin dan auksin (Ivanova et al. 2002; Lidstrom and Chistoserdova 2002). Lebih 
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spesifik, Methylobacterium sp. ini mampu menghasilkan sitokinin jenis zeatin dalam bentuk trans yang 
dikenal sebagai trans-zeatin (Koenig et al. 2002), menghasilkan auksin dalam bentuk Indol acetic acid 
(IAA) (Ivanova et al. 1997). Selain itu, beberapa strain juga dijumpai sebagai penghasil vitamin B12 
(Abdoulayee et al. 2005) dan auksin (IAA) yang secara alami dihasilkan sebagai hormon pertumbuhan 
dan memiliki peranan pada perpanjangan batang dan kleoptil (Kutschera 2003, 2006).

Pada perbanyakan tanaman secara in vitro, bakteri ini telah diaplikasikan pada tanaman Padi untuk 
menginduksi kalus dan pertumbuhan planlet (Maliti et al. 2005).  Selanjutnya, hasil penelitian Kurniati et al. 
(2009) menunjukan  aplikasi dengan 3 cara aplikasi yaitu padat, cair dan filter pada perbanyakan kalus 
phalenopsis klon SGN dan 513. Hasil terbaik dengan diperoleh pada kisaran penggunaan konsentrasi 
10–30% dengan metode aplikasi supernatan. Oleh karena itu, pada percobaan ini dlakukan investigasi 
lebih lanjut mengenai peranan bakteri MB dalam perbanyakan klonal Phalaenopsis PTK secara In vitro.  
Dengan tiga tahapan percobaan yang diteliti yaitu inisiasi kalus, perbanyakan kalus dan perbanyakan 
planlet dengan menggunakan MB pada konsentrasi 10–20% yang dikombinasikan dalam berbagai 
media. Selanjutnya, diharapkan diperoleh informasi mengenai konsentrasi MB yang optimum dalam 
menginisiasi kalus, memperbanyak kalus, dan planlet pada perbanyakan klonal PTK secara in vitro.

BAHAN DAN METODE
1. Inisiasi Kalus 

Bahan tanaman yang digunakan untuk percobaan ini adalah Phalaenopsis ‘Puspa Tiara Kencana’ 
(PTK). Tahap awal percobaan diawali dengan isolasi tangkai bunga yang dilakukan menggunkan  tangkai 
bunga dengan maksimal 3 kuntum mekar. Eksplan yang telah disterilisasi ditanam pada media MMS 
(Murashige dan Singonium) + TDZ  2 mg/l + BAP 1.0 mg/l + NAA 0.02 mg/l yang ditambahkan 
20 g/l sukrosa dan 2 g/l gelrite (Rachmawati et al., 2009). Selanjutnya tunas hasil inisiasi disubkultur 
pada media yang sama selama satu kali periode (4-8 minggu) (Gambar 1abc). Daun dari tunas tersebut 
digunakan sebagai materi awal untuk inisiasi kalus (Gambar 1d). 

Eksplan daun berasal dari planlet hasil inisiasi tangkai bunga PTK. Daun dari tunas yang tumbuh 
di potong dengan ukuran 1,5 x 1 cm2 (dengan bagian tengah daun disayat).  Potongan tersebut ditanam 
pada media perlakuan (KD1 – KD5) yang diantaranya mengandung tiga strain MB yaitu TDJ10 tinggi 
auksin (IAA: 65,14 mg/l ; GA3:51,44 mg/l; Zeatin:59,75 mg/l), TDtpb3 tinggi giberelin (IAA: 9,56 mg/l; 
GA3:129,83 mg/l; Zeatin:33,4 mg/l), dan TDJ2 tinggi zeatin (IAA: 2,08 mg/l; trans-Zeatin:89,21mg/l).  
Adapun komposisi media inisiasi kalus adalah: (1) KD1: ½MS + 1 mg/l TDZ + 0,5 mg/l BA (Rachmawati 
et al., 2009); (2) KD2: ½MS + 0,5 mg/l Kinetin + 1 mg/l TDZ + 2 g/l Pepton + 100 ml air kelapa 
(Rachmawati et al., 2009); (3) KD3: ½MS + 0,5 mg/l Kinetin + 0,3 mg/l TDZ + 0,3 mg/l 2,4-D + + 
75 ml air kelapa (Kurniati, 2006); (4) KD4: ½MS + 0,5 mg/l IAA + 0,5 mg/l BAP + 0,25 mg/l 2,4-D + 
0,3 mg/l TDZ + 75 ml air kelapa + 2 g/l Pepton (Kurniati, 2006); dan (5) KD5: MS + 10% MB Strain 
TD-J10+ 10% MB Strain TD-Tpb3  + 10% MB Strain TD-J2.  Seluruh media tersebut ditambahkan 
20 g/l sukroda dengan 2 g/l gelrite.  Kultur diinkubasi pada kondisi gelap dengan suhu  24 ± 10C, sampai 
terjadi inisiasi kalus. (Gambar 1cd).
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Gambar 1. Tahapan percobaan perbanyakan in vitro Phalaenopsis ’Puspa Tiara Kencana’ (PTK). (a) 
Bunga dan tangkai bunga dari Phalaenopsis PTK. (b) Inisiasi tunas dari tangkai bunga 
6–10 minggu setelah inisiasi; (c) planlet hasil inisiasi setelah 2–3 subkultur pada media 
MMS +  2 mg/l TDZ + 1.0 mg/l BAP + 0.02 mg/l NAA; (d) eksplan daun yang telah 
menginisiasi kalus embriogenik; (d) kalus organogenik hasil perbanyakan pada media KK2 
(MS + 20%MB Strain TD-Tpb3 ); dan (e) planlet pertumbuhan tunas pada media KP3 
setelah 4 MSK 

Percobaan disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap satu faktor (RAL) dengan 5 
perlakuan media.  Setiap perlakuan terdiri atas 5 ulangan dengan 5 botol perulangan dan setiap petridish 
terdiri dari 1 eksplan.  Dengan demikian terdapat  (5x5x 5x1) = 125 satuan percobaan. Respon awal 
eksplan diamati dengan beberapa parameter pengamatan antara lain: (1) tingkat pencoklatan (%) yang 
dihitung dengan membagi jumlah eksplan yang mengalami pencoklatan dibagi dengan jumlah total 
eksplan yang dinisisiasi dikali 100%; (2) waktu inisiasi [Minggu setelah kultur (MSK)] dihitung pada 
saat eksplan menginisiasi kalus; (3) frekuensi berkalus dihitung dengan meghitung jumlah eksplan yang 
berhasil menginisiasi kalus dibagi jumlah total eksplan yang diinisiasi; (4) potensi berkalus dihitung 
dengan mengamati persentase luas eksplan yang dapat menginisiasi kalus dibandingkan total luas 
eksplan; dan (5) warna kalus diamati saat kalus sudah terbentuk dan siap untuk dipindahkan ke tahap 
berikutnya.
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2. Perbanyakan Kalus 
Percobaan ini menggunakan kalus dari kegiatan 2 yang dipindahkan pada media perbanyakan 

kalus (media KK1 – KK7) dengan perlakuan media yaitu media padat dan cair. Adapun komposisi 
media percobaan ialah: (1) KK1: MS + 20% MB Strain TD-J10; (2) KK2: MS + 20%MB Strain TD-
Tpb3; (3) KK3: MS + 20%MB Strain TD-J2 ; (4) KK4: MS + 10% MB Strain TD-J10 + 10% MB 
Strain TD-Tpb3; (5) KK5: MS + 10% MB Strain TD-J10 + 10% MB Strain TD-J2; (6) KK6: MS + 
10% MB Strain TD-Tpb3 +10% MB Strain TD-J2; dan (7) KK7: MS + 10% MB Strain TD-J10 + 
10% MB Strain TD-Tpb3 + 10% MB Strain TD-J2 (10%). Seluruh media tersebut ditambahkan 20 
g/l sukroda dengan penambahan 2 g/l gelrite untuk media padat. Kalus tersebut diinkubasi pada ruang 
gelap bersuhu 24 ± 10C , dan di subkultur setelah 6-8 minggu. (Gambar 1e).

Percobaan disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL).  Setiap perlakuan 
terdiri atas 5 ulangan setiap ulangan terdiri dari 5 botol dan setiap botol terdiri daari 1 kelompok kalus.  
Dengan demikian terdapat (7x2x5x5x1) 350 satuan percobaan. Setelah 6–8 minggu volume kalus 
diamati dengan mengukur panjang x lebar x tinggi kalus (cm3) pada media padat dan menimbang massa 
kalus pada media cair (gram).   

3. Perbanyakan Planlet
Planlet yang tumbuh dari hasil perbanyakan kalus diperbanyak pada lima media percobaan yang 

menangandung MB dari tiga strain TDJ10, TDtpb3 dan TDJ2. Adapaun empat media perlakuan 
dengan kontrol negatif MS0 dan kontrol positif media PP adalah sebagai berikut : (1) KP1: MS + 10% 
MB Strain TD-J10; (2) KP2: MS + 10% MB Strain TD-Tpb3; (3) KP3: MS + 10% MB Strain TD-J2; 
(4)MS; dan (5) PP  : MS + 3 mg/l BAP. Seluruh media tersebut ditambahkan 20 g/l sukroda dengan 2 
g/l gelrite. Planlet diinkubasi pada ruang terang bersuhu 24 ± 10C , dan di subkultur dengan melakukan 
pemisahan anakan periodikal setiap 6–8 minggu.(Gambar 1f).

Percobaan disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL).  Setiap perlakuan terdiri 
atas 5 botol kultur yang berisi 1 planlet.  Dengan demikian terdapat  (5x5x1) = 25 satuan percobaan.
Pengamatan dilakukan setelah planlet dikultur pada media perbanyakan selama 6-8 minggu dengan 
parameter pengamatan terdiri dari (1) jumlah tunas dengan menghitung jumlah tunas yang terbentuk; 
(2) jumlah daun diukur dengan menghitung jumlah daun yang terbentuk; (3)  jumlahnodus diukur 
dengan menghitung jumlah nodus yang terbentuk; dan (4) tinggi tanaman (cm) yang dikur dari dasar 
tanaman hingga ujung apikal meristem (titik tumbuh). 

4. Analisis Data
Data yang terkumpul selama percobaan dianalisis menggunakan analisis varian (ANOVA) dengan 

pengolah data SAS Release Window 9.12. Jika terdapat perbedaan nyata antar perlakuan, maka nilai 
rata-rata perlakuan diuji lanjut menggunakan uji Duncan taraf 5% (Mattjik dan Sumertajaya, 2006). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Inisiasi Kalus 

Hasil inisiasi kalus dari eksplan daun pada lima media percobaan (KD1-KD5) menunjukan bahwa 
persentase pencokelatan pada eksplan daun berkisar antara 70–90%, dengan persentase tertinggi pada 
media KD2, dan persentase pencoklatan terendah pada media KD4.  Sementara pada parameter waktu 
inisiasi kalus, waktu inisiasi rata-rata berkisar antara 3,5–8 MSK.  Media KD1 (½MS + 1 mg/l TDZ + 0,5 
mg/l BA ) memberikan respon tercepat untuk inisiasi kalus yaitu 3,5 MSK, disusul dengan media KD5 
(MS + MB Strain TD-J10 (10%) + TD-Tpb3 (10%) + TD-J2 (10%)) yaitu 5,5 MSK. Media KD1 yang 
mengandung hormon TDZ memiliki potensi yang tinggi untuk menginisiasi kalus dalam waktu yang 
relatif lebih singkat dibandingkan dengan komposisi media lainnya. Namun demikian media KD5 yang 
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mengandung MB dari tiga strain (masing-masing 10%) juga memiliki kemampuan untuk menginisiasi 
kalus dalam waktu yang berbeda 2 minggu lebih lambat dibandingkan dengan media dengan aplikasi 
TDZ tinggi (KD1).  (Tabel 1).

Persentase frekuensi berkalus dihitung pada 4 MSK, dengan menghitung jumlah eksplan yang dapat 
menginisiasi kalus dibandingkan dengan jumlah total eksplan dalam percobaan. Frekuensi kalus tertinggi 
diperoleh pada media KD1 (82%) yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnnya yang hanya berkisar 
antara (22–33%). Perlakuan media KD2-KD5 tidak menunjukan perbedaan angka yang signifikan.  
Denga demikian TDZ dengan konsentrasi 1 mg/l mampu menginisiasi kalus dengan frekuensi inisiasi 
yang cukup tinggi.  Selanjutnya, persentase eksplan berkalus berkisar antara 23,33–50% per total luasan 
eksplan daun. Persentase jumlah eksplan berkalus terbesar diperoleh pada media KD1 (50%), disusul 
dengan media KD2 (45,7%), KD3 (40%) dan  KD4 (34,9%) dan nilai terendah pada media KD5 yang 
mengandung (23,22%). Sementara pada parameter warna kalus dan jenis kalus ditemukan keragaman  
warna kalus antara  kuning, kuning-putih, hijau- putih, dan hijau, dengan jenis kalus organogenik dan 
embriogenik.   Kalus embriogenik hanya ditemukan pada media KD3 dan KD4. (Tabel 3 dan Gambar 
2)

Media KD1 dan KD2 mengandung hormon TDZ dalam konsentrasi 1 mg/l, sedangkan media 
KD3 dan KD4 mengandung 0,3 mg/l TDZ.  Walaupun dalam konsentrasi yang rendah kehadiran TDZ 
dalam inisiasi kalus memengang peranan yang sangat penting. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan de 
Klerk et al. (1999) bahwa TDZ merupakan senyawa non kunjugasi yang dapat diserap secara langsung 
dari medium oleh eksplan atau tanaman in vitro. Oleh karena pengaruhnya yang sangat kuat, hormon 
ini digunakan dalam konsentrasi yang rendah dibanding jenis sitokinin yang lain.  Selain itu penelitian 
lainnya membuktikan bahwa TDZ sebagai salah satu senyawa Phenylurea sintetik (Hamidah et al., 
1997) banyak menentukan dalam inisiasi kalus (Singh dan Syamal 2001). Respon eksplan terhadap 
ZPT ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasinya (Nhut et al. 2001). Namun demikian, media KD-5 
yang mengandung MB tanpa aplikasi TDZ memiliki potensi untuk menginisiasi kalus walaupun dalam 
jumlah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan media yang mengandung TDZ.  Dengan demikian 
media ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Tabel 1. Pengaruh media terhadap induksi kalus pada eksplan daun kultur in vitroPhalaenopsis ’Puspa 
Tiara Kencana’

Media
Tingkat 

Pencoklatan 
(%)

Waktu Inisiasi 
Kalus

(Minggu Setelah 
Kultur)

Frekuensi 
Berkalus 

(%)

Eksplan 
Berkalus

(%)
Warna Kalus Jenis Kalus

KD1 80,00 ab 3,50 b 82,00 a 50,00 a Kuning-Putih Organogenik 
KD2 90,00 a 6,14 a 33,00 b 45,71 a Kuning-Putih Organogenik 
KD3 80,00 ab 6,57 a 22,00 b 40,00 ab Kuning-Putih Organogenik 

dan 
embriogenik

KD4 70,00 b 8,00 a 22,00 b 34,29 ab Kuning Embriogenik
KD5 80,00 ab 5,50 a 33,00 b 23,33 b Hijau-Putih Organogenik

Keterangan : Pengaruh media terhadap induksi kalus pada eksplan daun kultur in vitroPhalaenopsis. Angka pada 
kolom yang sama yang  diikuti oleh huruf yang  sama tidak berbeda nyata pada  taraf 0,05 DMRT. 
Media: KD1 ½MS + 1 mg/l TDZ + 0,5 mg/l BA; KD2: ½MS + 0,5 mg/l Kinetin + 1 mg/l TDZ + 2 
g/l Pepton + 100 m. l air kelapa; KD3: ½MS + 0,5 mg/l Kinetin + 0,3 mg/l TDZ + 0,3 mg/l 2,4-D + 
+ 75 ml air kelapa; KD4: ½MS + 0,5 mg/l IAA + 0,5 mg/l BAP + 0,25 mg/l 2,4-D + 0,3 mg/l TDZ + 
75 ml air kelapa + 2 g/l Pepton; dan KD5: MS + 10% MB Strain TD-J10+ 10% MB Strain TD-Tpb3  
+ 10% MB Strain TD-J2.
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Gambar 2. Hasil Inisiasi kalus pada eksplan daun Phalaenopsis ‘Puspa Tiara Kencana’ pada media 
inisiasi kalus KD1-KD5. (a) Pertumbuhan kalus organogenik pada eksplan daun dengan 
media KD1(½MS + 1 mg/l TDZ + 0,5 mg/l BAP); (b) Pertumbuhan kalus oraganogenik 
pada eksplan daun dengan media KD2 (½MS + 0,5 mg/l Kinetin + 1 mg/l TDZ + 2 
g/l Pepton + 100 ml air kelapa ); (c) pertumbuhan kalus organogenik dan embriogenik 
pada eksplan daun dengan media KD3 (½MS + 0,5 mg/l Kinetin + 0,3 mg/l TDZ + 0,3 
mg/l 2,4-D + + 75 ml air kelapa); (d) pertumbuhan kalus embriogenik pada eksplan daun 
dengan media KD4 (½MS + 0,5 mg/l IAA + 0,5 mg/l BAP + 0,25 mg/l 2,4-D + 0,3 mg/l 
TDZ + 75 ml air kelapa + 2 g/l Pepton); dan (e) pertumbuhan kalus pada eksplan daun 
dengan media KD5 9MS + 10% MB Strain TD-J10+ 10% MB Strain TD-Tpb3  + 10% 
MB Strain TD-J2)

2. Perbanyakan Kalus 
Parameter volume kalus  pada media padat menunjukan variasi dan perbedaan nyata antar 

perlakuannya. Sedangkan pada media cair, massa kalus tidak berbeda nyata pada perlakuan media 
perbanyakan yang berbeda. Volume kalus pada media padat berkisar antara 0,17–1,23 cm3 sedang 
pada media cair volume kalus berkisar antara 0,3-0,51 gram.  Volume kalus tertinggi pada media padat 
diperoleh pada media KK2 [MS + MB Strain TD-Tpb3 (20%)]. Walaupun hasil menunjukkan tidak 
berbeda nyata, namun rata-rata volume kalus pada media cair tertinggi diperoleh pada media KK2. 
(Tabel 2)

Media KK2 dengan aplikasi tunggal strain TD-Tpb3 sebanyak 20% memiliki kandungan giberelin 
dan alami dalam konsentrasi tinggi(GA3:129,83mg/l) selain itu strain ini megandung zeatin dan auksin 
(Zeatin:33,4 mg/ldan IAA: 9,56 mg/l). Kombinasi giberelin dan sitokini ini menghasilkan pada media 
ini memiliki potensi yang lebih besar untuk perbanyakan kalus Phalaenopsis var. PTK dibandingkan 
dengan media dengan strain MB lainnya ataupun kombinasi dari aplikasi beberapa strain MB lainnya. 
Menurut (Wattimena 1988) giberelin berperan aktif pada pembesaran sel kalus, sedangkan sitokinin 
berperan dalam pembelahan sel (sitokinesis).

Tabel 2. Pengaruh jenis dan kepadatan media terhadap volume (cm3) dan berat (gram) kalus 
Phalaenopsis ‘Puspa Tiara Kencana’

Media Media Padat (cm3 ) Media Cair (gram)
KK1 0,30 c 0,32 a
KK2 1,23 a 0.51 a
KK3 1,06 b 0,38 a
KK4 0,31 c 0,35 a
KK5 0,50 bc 0,36 a
KK6 0,45 bc 0,34 a
KK7 0,17 c 0,30 a

Keterangan : Komposisi media: (1) KK1: MS + 20% MB Strain TD-J10; (2) KK2: MS + 20%MB Strain TD-
Tpb3; (3) KK3: MS + 20%MB Strain TD-J2 ; (4) KK4: MS + 10% MB Strain TD-J10 + 10% MB 
Strain TD-Tpb3; (5) KK5: MS + 10% MB Strain TD-J10 + 10% MB Strain TD-J2; (6) KK6: MS + 
10% MB Strain TD-Tpb3 +10% MB Strain TD-J2; dan (7) KK7: MS + 10% MB Strain TD-J10 + 
10% MB Strain TD-Tpb3 + 10% MB Strain TD-J2 (10%) 
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3. Perbanyakan Planlet
Percobaan perbanyakan planlet dilakukan pada varietas PTK dengan tiga media yang berbeda 

(KP1 s/d KP3). Media kontrol yang digunakan pada percobaan ini adalah media MS tanpa ZPT sebagai 
kontrol negatif dan media PP sebagai kontrol positif.  Pada parameter jumlah tunas, jumlah daun, jumlah 
nodus hasil terbesar  diperoleh pada media KP3 dengan jumlah tunas rata-rata 1,9 tunas, 1,5 daun, dan 1 
nodus disusul oleh media KP2 dengan rata-rata 1,5 tunas, 1 daun dan 1 nodus. Namun jumlah tersebut 
masih dibawah jumlah tunas pada media kontrol PP dengan 2,3 tunas, 2,6 daun dan 1,3 nodus (Tabel 
3 dan Gambar 3).  

KP3 merupakan media yang mengandung sitokinin tinggi dalam bentuk Zeatin (MS + 10% MB 
Strain TD-J2) dan PP mengandung BAP dengan konsentrasi 3 mg/l.  Hasil yang baik dari kedua media 
tersebut menunjukkan peranan sitokinin sangat nyata terhadap pembentukan tunas baru. Menurut 
George dan Sherrington (1984) pengaruh sitokinin dalam kultur jaringan antara lain menstimulasi 
pembelahan sel, pembentukan tunas adventif, dan poliferasi tunas aksilar, serta pembentukan akar.  
Sitokinin yang biasa digunakan ialah kinetin, BAP, dan zeatin. 

Hasil tertinggi pada parameter tinggi tanaman diperoleh media KK1 dengan 1,64cm sedangkan 
media  kontrol PP memiliki tinggi terendah yaitu 0,4cm (Tabel 3 dan Gambar 3). Aktivitas pertumbuhan 
lateral akan menghilangkan/mengurangi dominasi apikal. Dengan demikian KK1 yang mengandung 
auksin tinggi dalam bentuk IAA memiliki dominasi apikal. Hal tersebut sesuai dengan sifat dasar IAA 
yang menghambat pertumbuhan mata tunas samping. Menurut Wattimena (1988) IAA diproduksi pada 
meristem apikal yang diangkut secara basipetal.  Sifat dominasi apikal ini dapat dihilangkan dengan cara 
memotong meristem apikal.

Namun demikian, jika dilihat dari kualitas, planlet pada media dengan 3 mg/lBAP mengalami 
roset dan vitrifikasi.  Kondisi tersebut juga ditemukan pada kultur O. grossiorum dimana aplikasi BAP 
dengan konsetrasi yang tinggi (10 µM) menyebabkan pertumbuhan tunas yang pendek (Candida et 
al., 2010). Berkurangnya tinggi tanaman disebabkan karena menurunnya rasio auksin/sitokinin pada 
tanaman dalam kondisi in vitro (Taiz and Zeiger 2008).  Subkultur tambahan dapat dapat dilakukanpada 
media regenerasi yang sama tanpa melibatkan BAP sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi 
tanaman sebelum tanaman tersebut diaklimatisasi (Pasqualet al. 2008). 

Tabel 3. Pengaruh media terhadap pertumbuhan planlet Phalaenopsis ‘Puspa Tiara Kencana’

Media Jumlah Tunas Jumlah Daun per 
Planlet

Jumlah Nodus per 
Planlet

Tinggi Tanaman 
(cm)

KP1 1,30 ab 0,90 bc 0,90 b 1,64 a
KP2 1,50 ab 1,00 bc 1,00 ab 1,29 b
KP3 1,90 a 1,50 b 1,00 ab 1,33 ab
MS 0,70 b 0,80 c 0,40 c 1,07 b
PP 2,30 a 2,60 a 1,30 a 0,40 c

Keterangan: Komposisi media: (1) KP1: MS + 10% MB Strain TD-J10; (2) KP2: MS + 10% MB Strain TD-
Tpb3; (3) KP3: MS + 10% MB Strain TD-J2; (4) KP4: MS; dan (5) PP  : MS + 3 mg/l BAP.
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Gambar 3. Pertumbuhan planlet Phalaenopsis ‘Puspita Tiara Kencana’. (a) Pertumbuhan Planlet pada 
media MS0; (b) planlet pada media KP1 (MS + 10% MB Strain TD-J10); (c) planlet pada 
media KP2 (MS + 10% MB Strain TD-Tpb3); (d) planlet pada media KP3 (MS + 10% 
MB Strain TD-J2); dan (e) pertumbuhan planlet pada media pembanding PP (MS + 3 
mg/l BAP)

KESIMPULAN
Penggunaan Methylobacterium sp. (MB) yang mengandung ZPT alami dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman.  Hasil menunjukkan pada tahap inisiasi media terbaik untuk waktu inisiasi 
kalus tercepat (3,5 minggu setelah kultur), frekuensi kalus tertinggi (82%), dan pertumbuhan kalus pada 
eksplan terbesar (50%)  ada pada media  KD1. Pada perbanyakan kalus, volume kalus terbesar diperoleh 
pada media MS + 20%MB Strain TD-Tpb3 (padat: 1,23 cm3; cair 0,51 g). Pada tahap perbanyakan 
tunas, jumlah tunas (2,3 tunas), jumlah daun (2,6 daun), jumlah nodus tertinggi (1,3 nodus) diperoleh 
pada media PP namun planlet mengalami roset dan vitrifikasi dengan tinggi tunas rata-rata hanya 0,4 
cm.  Pertumbuhan planlet yang normal diperoleh pada media dengan penambahan MB (tinggi tanaman 
1,29–1,64 cm).  Dengan demikian  media yang mengandung MB memiliki potensi untuk dikembangkan 
lebih lanjut pada perbanyakan klonal Phalaenopsis secara in vitro dengan aplikasitunggal atau gabungan 
dari ketiga strain tersebut ataupundikombinasikan dengan ZPT sintetik lainnya.
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ABSTRACT
To increase variant of Coleus amboinicus Lour. can do by mutation induction using ethyl methane 
sulphonate. Some studies report that the EMS successful to increase variability genetic and produce 
mutan plants. The objectives of this study were 1) to determine the interaction of treatments in MV1, 
MV2 and MV3, 2) to obtain some mutants until MV3, and 3) to determine the heritability estimates 
value in MV2 and MV3. The experiment was arranged in Randomized Complete Block Design (RCBD) 
with three replication. The materials used Coleus amboinicus Lour. cuttings shoots. The concentration 
of EMS consists of 0.00, 0.50, 0.75, 1.00, and 1.25% with application soak method (100 minutes) 
and drops (3 drops pipette). The results showed that interaction between the method of application 
and concentration of EMS were only found in plant height and number of leaf (MV1). Some mutants 
were found which have different morphological appearance to the control. The mutants were R1.25,1 
(MV1-3), R0.5,9 (MV2-3), T1.25,6 (MV2-3), and T1.00,6 (MV3). The heritability estimates were 
moderate for leaf length and leaf width in MV3.
Keyword: mutant, mutation, torbangun, variant

ABSTRAK
Untuk meningkatkan keragaman Coleus amboinicus Lour. dapat dilakukan dengan mutasi induksi 
kimia menggunakan Ethyl Methane Sulphonate (EMS). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa EMS 
berhasil meningkatkan keragaman genetik dan menghasilkan tanaman mutan. Penelitian bertujuan 1) 
untuk mengetahui interaksi perlakuan pada MV1, MV2 dan MV3, 2) untuk mendapatkan tanaman 
mutan hingga MV3, dan 3) untuk mengetahui nilai duga heritabilitas pada MV2 dan MV3. Penelitian 
menggunakan rancangan acak kelompok lengkap (RKLT) faktorial dengan tiga ulangan. Bahan yang 
digunakan adalah stek pucuk Coleus amboinicus Lour. Aplikasi EMS terdiri atas cara rendam (100 menit) 
dan tetes (3 tetes pipet) dengan konsentrasi EMS (0, 0.50, 0.75, 1.00 dan 1.25%). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa interaksi antara cara aplikasi dan konsentrasi EMS hanya ditemukan pada karakter 
tinggi tanaman dan jumlah daun (MV1). Diperoleh mutan yang memiliki keragaan morfologi yang 
berbeda dengan kontrol yaitu R1.25,1 (MV1-3), R0.5,9 (MV2-3), T1.25,6 (MV2-3), dan T1.00,6 
(MV3). Nilai heritabilitas yang tergolong sedang terletak pada karakter panjang daun dan lebar daun 
(MV3).
Kata kunci: keragaman, mutan, mutasi, torbangun
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PENDAHULUAN
Coleus amboinicus Lour. atau torbangun merupakan tanaman jenis obat karena dipercaya mampu 

meningkatkan status gizi dan berat badan bayi jika dikonsumsi oleh ibu-ibu pasca melahirkan (Damanik, 
2009). Selain itu, torbangun juga mengandung senyawa penting seperti flavonoid yang mempunyai 
kemampuan sebagai antioksidan (Khattak et al. 2013; Surya et al. 2013). Akan tetapi keragaman 
tanaman C. amboinicus Lour. masih tergolong rendah, untuk meningkatkan keragaman salah satunya 
adalah dengan mutasi induksi kimia menggunakan Ethyl Methane Sulphonate (EMS). 

Senyawa EMS merupakan senyawa alkil yang berpotensi sebagai mutagen. Jika dibandingkan 
dengan mutagen kimia lainnya, EMS paling banyak digunakan karena tidak bersifat mutagenik setelah 
terhidrolisis (Van Harten 1998). Peningkatan keragaman genetik tanaman dengan induksi EMS telah 
berhasil dilakukan pada berbagai tanaman. Latado et al. (2004) melaporkan bahwa pemberian perlakuan 
EMS menyebabkan perubahan warna bunga pada tanaman krisan cv. Ingrid yang memiliki petal berwarna 
dark pink menjadi berwarna pinksalmon, bronze, salmon, dan kuning. Menghasilkan warna baru pada 
tanaman Tagetes sp. (Pratiwi et al. 2013). Selain dapat meningkatkan keragaman genetik, EMS juga 
dapat menurunkan tinggi bibit dengan peningkatan konsentrasi pada tanaman bunga matahari (Cvejic 
et al. 2011). 

Dengan adanya fenomena tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menimbulkan keragaman 
genetik pada tanaman C. amboinicus Lour. dengan harapan akan dihasilkan mutan yang solid. Penelitian 
bertujuan 1) untuk mengetahui interaksi perlakuan pada MV1, MV2, dan MV3, 2) untuk mendapatkan 
tanaman mutan hingga MV3, dan 3) untuk mengetahui nilai duga heritabilitas pada MV2 dan MV3.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2014 hingga Juli 2015 bertempat di kebun 

percobaan, Desa Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat dengan ketinggian 
tempat 1500 m dpl.

Penelitian menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) faktorial dengan tiga 
ulangan. Faktor pertama terdiri atas aplikasi EMS cara rendam dan cara tetes. Faktor kedua adalah 
konsentrasi EMS terdiri atas 0.00%, 0.50%, 0.75%, 1.00%, dan 1.25%. Menurut Mattjik dan 
Sumertajaya (2013), rancangan ini dapat ditulis dengan model matematika sebagai berikut:

Yij = µ + αi + βj + (αβ)ij + έij
Keterangan:

Yij = nilai pengamatan pengaruh faktor α ke i, faktor β ke j
µ = rataan umum
αi = pengaruh aplikasi ke-i
βi = pengaruh taraf konsentrasi ke-j
(αβ)ij = interaksi pengaruh antara faktor α ke i, faktor β ke j
έij = galat percobaan 

Koefisien keragaman fenotipe

Keterangan: KKF = Koefisien keragaman fenotipe
  = Ragam fenotipe
  = Rataan umum
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Koefisien keragaman genetik

Keterangan: KKG= Koefisien keragaman genetik
  = Ragam genetik
  = Rataan umum

(Singh dan Chaudhary 1979)
Kriteria nilai KKF dan KKG adalah rendah (0% ≤25%), agak rendah (25% ≤50%), cukup tinggi (50% 
≤75%), dan tinggi (75% ≤100%) (Sari et al. 2014).

Pendugaan Nilai Heritabilitas 

Keterangan: h2 
bs  = Heritabilitas dalam arti luas

 Vg = Ragam genetik
 Vp = Ragam fenotipe 

dan nilai dugaan heritabilitas (h2 
bs) dalam arti luas adalah : tinggi bila nilai (h2 

bs ≥50%), sedangkan bila 
nilai (20% ≤ h2 

bs <50%), dan rendah bila nilai (h2 
bs <20%) (Mangoendidjojo 2003).

Penyetekan pada MV1 menggunakan tanaman tetua yang telah berumur 4 bulan dengan 
memotong bagian pucuk tanaman yang memiliki 4 pasang daun. Bagian yang telah dipotong digunting 
meruncing dan dicelupkan ke dalam larutan rooton-f. Stek ditanam dalam polybag (ukuran 15x15 cm) 
dengan menggunakan media tanam pupuk kompos. Dalam penelitian ini digunakan 15 stek untuk 
setiap satuan percobaan, sehingga keseluruhan dibutuhkan 135 stek. Stek ditumbuhkan selama 1 bulan 
hingga membentuk dua pasang daun. 

Stek diberi perlakuan EMS cara rendam dan cara tetes. Aplikasi EMS cara tetes dilakukan secara 
langsung dengan meneteskan larutan EMS sebanyak 3 tetes menggunakan pipet tetes pada bagian titik 
tumbuh tanaman. Berbeda dengan aplikasi EMS cara rendam, sebelumnya stek dikeluarkan dari polybag 
dan akar tanaman dicuci dengan aquades. Bagian akar tanaman dimasukkan ke dalam botol kultur yang 
berisi larutan EMS selama 100 menit. Setelah diberi perlakuan, stek ditanam kembali dalam polybag. 
Satu bulan setelah aplikasi EMS, stek dipindahkan ke lapangan ditanam dengan jarak tanam 30 cm x 
20 cm selama 2 bulan. Pemeliharaan meliputi pembersihan gulma dan pembubunan. Hal yang sama 
juga berlaku pada generasi MV2 dan MV3 kecuali perlakuan EMS. Jumlah stek pada MV2 dan MV3 
merupakan jumlah tanaman yang mampu bertahan hidup setelah diberi perlakuan EMS.

Pengamatan dilakukan terhadap dua komponen yaitu komponen kuantitatif dan kualitatif (MV1, 
MV2 dan MV3). Komponen kuantitatif meliputi : tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah ruas, jumlah 
cabang, panjang daun, dan lebar daun yang dilakukan pada akhir percobaan. Komponen kualitatif 
meliputi : keragaan fenotipik dilakukan diakhir percobaan.

Analisis data kuantitatif menggunakan perangkat lunak Microsoft Office Excel 2007 dan SAS. 
Karakter yang diamati dianalisis dengan menggunakan sidik ragam pada taraf 5% dan jika berpengaruh 
nyata dilanjutkan dengan DMRT (Duncan Mulitple Range Test) pada taraf 5%. Data kualitatif yang 
diamati dijelaskan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter Kuantitatif Tanaman

Hasil uji anova menunjukkan bahwa tidak ada interaksi yang nyata antar perlakuan cara aplikasi 
EMS dengan konsentrasi EMS pada ketiga generasi, kecuali karakter tinggi tanaman dan jumlah daun 
pada MV1 (Tabel 1). Hal yang sama juga pada faktor tunggal, tidak terdapat perbedaan yang nyata 
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antara cara aplikasi EMS (Tabel 2) dan konsentrasi EMS kecuali pada karakter jumlah ruas dan jumlah 
cabang (MV1) serta karakter lebar daun pada MV3 (Tabel 3).

Tabel 1. Pengaruh kombinasi perlakuan cara aplikasi dan konsentrasi EMS terhadap karakter tinggi 
tanaman dan jumlah C.amboinicus Lour. generasi MV1 saat tanaman berumur tiga bulan

Konsentrasi
(%)

Tinggi tanaman (cm) Jumlah daun (helai)
Rendam Tetes Rendam Tetes

0.00 29.00ab 29.00ab 113.53ab 113.53ab
0.50 33.47a 26.14abc 129.00ab 80.41abc
0.75 23.31bc 30.23a 107.67abc 108.22abc
1.00 28.62ab 28.62ab 133.90a   79.20bc
1.25 18.39c 28.63ab   57.11c 111.00ab

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom dan karakter yang sama tidak berbeda nyata 
menurut uji Duncan pada taraf nyata (α) 5%.

Kombinasi perlakuan yang menghasilkan tinggi tanaman tertinggi adalah konsentrasi 0.50% EMS 
cara rendam dan konsentrasi 0.75% EMS cara tetes, masing-masing sebesar 33.47cm dan 30.23cm 
(Tabel 1). Tinggi tanaman terendah (18.39 cm) terletak pada kombinasi perlakuan konsentrasi 1.25% 
EMS cara rendam dan pada kombinasi perlakuan yang sama juga diperoleh jumlah daun yang paling 
sedikit (57.11 helai). Jumlah daun terbanyak terletak pada kombinasi perlakuan konsentrasi 1.00% EMS 
cara rendam yaitu sebesar 133.90 helai. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa aplikasi EMS dengan 
perendaman biji tanaman okra pada konsentrasi 0.515% dapat meningkatkan karakter agronomi seperti 
tinggi tanaman dan ketebalan batang (Baghery dan Kazemitabar 2014).

Tabel 2.  Pengaruh cara aplikasi EMS terhadap karakter kuantitatif C. amboinicus Lour. generasi MV1, 
MV2  dan MV3 saat tanaman berumur tiga bulan

Generasi Aplikasi
EMS

Karakter kuantitatif
TT (cm) JD JR JC PD (cm) LD (cm)

MV1
Rendam 26.55a 108.24a 12.15a 4.29a 6.34a 6.42a
Tetes 28.52a  98.47a 12.06a 3.37a 6.14a 6.28a

MV2
Rendam 36.98a 76.75a 14.48a 7.21a 7.46a 7.37a
Tetes 38.32a 79.12a 13.79a 6.71a 7.42a 7.34a

MV3
Rendam 24.67a 30.84a 11.04a 4.25a 6.68a 6.72a
Tetes 24.16a 31.37a 10.45a 4.70a 7.13a 6.98a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama dan generasi yang sama tidak berbeda 
nyata menurut uji Duncan pada taraf nyata (α) 5%. TT=tinggi tanaman, JD=jumlah daun, JR=jumlah 
ruas, PD=panjang daun dan LD=lebar daun. MV1=generasi pertama, MV2=generasi kedua dan 
MV3=generasi ketiga.

Aplikasi EMS cara rendam dan cara tetes pada ketiga generasi memiliki pertumbuhan yang seragam 
untuk semua karakter kuantitatif (Tabel 2). Keadaan ini memiliki arti bahwa rataan tinggi tanaman, 
jumlah daun, jumlah ruas, jumlah cabang, panjang daun dan lebar daun untuk kedua cara aplikasi pada 
masing-masing generasi cenderung sama.

Jumlah ruas terbanyak generasi MV1 terletak pada konsentrasi EMS 0.50% yaitu sebesar 13.11 dan 
jumlah ruas terendah pada konsentrasi EMS 1.25% (Tabel 3). Jumlah cabang terbanyak terletak pada 
konsentrasi 0.00%, 0.50% dan 0.75% dan jumlah cabang terendah terletak pada konsentrasi 1.00% 
dan 1.25%. Keadaan ini memberikan arti bahwa penurunan konsentrasi EMS dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman. Sebaliknya, peningkatan konsentrasi justru menurunkan pertumbuhan tanaman. 
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Serupa dengan penelitian Poerba et al. (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan eksplan iles-
iles cenderung menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi EMS, sedangkan pada konsentrasi 
rendah (0.3%) mampu memacu peningkatan jumlah tunas dan jumlah akar. Kangarasu et al. (2014) 
menambahkan bahwa peningkatan konsentrasi EMS dapat menurunkan parameter pertumbuhan 
tanaman ubi kayu seperti panjang tunas, panjang daun dan lebar daun. Berbeda dengan generasi MV1, 
rataan semua karakter kuantitatif tanaman cenderung sama untuk masing-masing generasi MV2 dan 
MV3 kecuali karakter lebar daun (MV3). Lebar daun yang paling sempit terletak pada konsentrasi EMS 
0.50% yaitu sebesar 6.12 cm.

Tabel 3. Pengaruh konsentrasi EMS terhadap karakter kuantitatif C. amboinicus Lour. generasi MV1, 
MV2 dan MV3 saat tanaman berumur tiga bulan

Generasi Konsentrasi
(%)

Karakter kuantitatif
TT (cm) JD JR JC PD (cm) LD (cm)

MV1

0.00 29.00a 113.53a 11.87bc 5.87a 7.20a 7.07a
0.50 29.81a 104.71a 13.11a 6.12a 5.75a 5.87a
0.75 26.77a 107.94a 11.82bc 5.15a 6.05a 6.22a
1.00 28.62a 106.55a 12.84ab 0.67b 5.98a 6.10a
1.25 23.51a  84.06a 10.90c 1.25b 6.22a 6.48a

MV2

0.00 36.06a 77.72a 13.72a 8.08a 7.90a 7.87a
0.50 39.65a 78.36a 15.19a 6.54a 7.22a 7.06a
0.75 40.48a 85.62a 14.36a 7.86a 7.78a 7.70a
1.00 36.51a 89.22a 13.96a 7.49a 7.25a 7.09a
1.25 35.57a 58.76a 13.47a 4.88a 7.05a 7.08a

MV3

0.00 23.50a 32.42a    9.89a 4.27a 7.03a   6.96ab
0.50 22.81a 26.07a  10.68a 3.60a 6.12a  6.12b
0.75 28.29a 36.10a  11.64a 5.14a 7.66a 7.75a
1.00 19.48a 22.39a    9.78a 3.28a 6.57a   6.51ab
1.25 27.99a 38.57a  11.76a 6.09a 7.14a   6.91ab

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama dan generasi yang sama tidak berbeda 
nyata menurut uji Duncan pada taraf nyata (α) 5%. TT=tinggi tanaman, JD=jumlah daun, JR=jumlah 
ruas, PD=panjang daun dan LD=lebar daun. MV1=generasi pertama, MV2=generasi kedua dan 
MV3=generasi ketiga.

Karakter Kualitatif Tanaman
Perlakuan mutasi induksi kimia dengan menggunakan EMS aplikasi cara rendam dan cara tetes 

menghasilkan beberapa mutan tanaman C. amboinicus Lour. dari generasi pertama (MV1), sampai generasi 
ketiga (MV3). Tanaman mutan disajikan dalam Gambar 1. Notasi R1.25,1 (MV1-3) menunjukkan 
bahwa aplikasi EMS cara rendam konsentrasi 1.25% menghasilkan mutan pada tanaman ke-1, yang 
muncul dari generasi pertama hingga generasi ketiga.

Mutan yang dihasilkan pada umumnya memiliki keragaan morfologi yang cenderung sama yaitu 
memiliki daun yang lebih sedikit, kecil dan agak mengkeriting serta tinggi tanaman relatif lebih pendek 
dibandingkan dengan tetuanya (kontrol). Mutan-mutan dengan keragaan tersebut adalah R1.25,1 
(MV1-3), R0.75,7 (MV2), T0.5,7 (MV2), R0.5,9 (MV2-3), dan T1.00,6 (MV3). Mutan R1.25,3 (MV2) 
memiliki daun lebih kecil dan bertumpuk di bagian pucuk seperti roset. Berbeda dengan mutan T1.25,6 
(MV2-3) yang memiliki jumlah daun dan jumlah cabang yang lebih banyak serta tinggi tanaman relatif 
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tinggi sehingga tanaman terlihat lebih rimbun dibanding tetuanya. Hanya empat mutan yang bertahan 
hingga MV3 yaitu R1.25,1 (MV1-3), R0.5,9 (MV2-3), T1.25,6 (MV2-3), dan T1.00,6 (MV3).

Berdasarkan mutan yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa perlakuan cara aplikasi EMS 
pada berbagai konsentrasi menyebabkan C amboinicus Lour. memiliki keragaan morfologi yang berbeda 
dengan tetuanya. Menurut Nurmayulis et al. (2010) mutagen EMS dapat menyebabkan perubahan 
perpasangan basa nitrogen sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam proses transkripsi 
dan translasi, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan ekspresi. Ekspresi pada tanaman tercermin 
dari keragaan morfologinya yang berbeda bila dibandingkan dengan kontrol. Qosim et al. (2012) 
menambahkan bahwa aplikasi mutagen EMS menyebabkan terjadinya mutasi pada DNA tanaman 
sehingga mengakibatkan perubahan morfologi tanaman. Penelitian lain menyatakan melaporkan bahwa 
dihasilkan mutan klorofil pada tanaman cabai akibat aplikasi mutagen EMS (Devi dan Selvakumar 
2013). 

Gambar 1. Morfologi tanaman C. amboinicus Lour. saat tanaman berumur tiga bulan hasil mutasi 
menggunakan EMS aplikasi cara rendam dan cara tetes generasi MV1, MV2, dan MV3

Pendugaan Komponen Genetik pada MV2 dan MV3
Melalui hasil pendugaan nilai koefisien keragaman fenotipe (KKF) dari semua karakter yaitu tinggi 

tanaman, jumlah daun, jumlah ruas, jumlah cabang, panjang daun, dan lebar daun yang diamati pada 
generasi MV2 dan MV3 (Tabel 4), umumnya hanya karakter jumlah daun dan jumlah cabang yang 
memiliki nilai KKF tergolong cukup tinggi. Berbeda dengan nilai duga koefisien keragaman genotipe 
(KKG) untuk semua karakter pada kedua generasi, umumnya tergolong rendah. Nilai duga heritabilitas 
pada generasi MV2 tergolong rendah untuk semua karakter yang diamati. Keadaan ini berbeda dengan 
nilai duga heritabilitas pada generasi MV3, karakter panjang daun dan lebar daun memiliki nilai duga 
heritabilitas yang tergolong sedang secara berturut-turut sebesar 43.85% dan 38.60%. Menurut syukur et 
al. (2010) efektivitas seleksi sangat tergantung pada besarnya nilai heritabilitas dan keragaman genetik.
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Tabel  4.  Komponen genetik untuk karakter kuantitatif  C. amboinicus Lour. saat tanaman berumur 
tiga bulan

Karakter
Generasi MV2

Perlakuan (%) Rata-
rataR(0.50) R(0.75) R(1.00) R(1.25) T(0.50) T(0.75) T(1.00) T(1.25)

TT KKF 37.06 29.75  51.56 30.94 28.56 30.23 37.77 32.44 34.79
KKG 14.71  0.00  33.39  0.00  0.00 0.00 11.97  0.00 7.51
h2bs 15.75  0.00  41.95  0.00  0.00  0.00 10.04  0.00 8.47

JD KKF 57.22 69.06 100.00 47.88 57.91 66.91 60.92 44.29 63.02
KKG  0.00 36.09  96.32  0.00  0.00 44.55 15.31  0.00 24.03
h2bs  0.00 27.31  71.93  0.00  0.00 44.33  6.32  0.00 18.74

JR KKF 21.93 17.78  21.20 17.44 22.34 16.16 17.76 17.84 19.06
KKG  9.41  0.00   0.00  0.00 12.47  0.00  0.00  0.00 2.74
h2bs 18.41  0.00   0.00  0.00 31.14  0.00  0.00  0.00 6.19

JC KKF 75.26 64.82  94.14 38.91 73.78 61.23 63.98 58.32 66.31
KKG  0.00  0.00  32.73  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 4.09
h2bs  0.00  0.00  21.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 2.69

PD KKF 27.35 16.02  22.39 33.67 21.06 21.49 34.71 14.65 23.92
KKG 14.56  0.00   9.33 23.54  5.10  0.00 25.74  0.00 9.78
h2bs 28.36  0.00  17.39 48.88  5.86  0.00 55.00  0.00 19.44

LD KKF 23.64 15.31  22.31 28.22 20.73 23.84 32.36 18.30 23.09
KKG  0.00  0.00   2.16 14.42  0.00  0.00 21.48  0.00 4.76
h2bs  0.00  0.00   0.93 26.09  0.00  0.00 44.06  0.00 8.89

Karakter
Generasi MV3

Perlakuan (%) Rata-
rataR(0.50) R(0.75) R(1.00) R(1.25) T(0.50) T(0.75) T(1.00) T(1.25)

TT KKF 37.02 28.32 36.48 22.41 37.75 36.03 38.97 34.77 33.97
KKG 19.47 0.00 0.00 0.00 0.00 17.93 0.00 21.94  7.42
h2bs 27.66 0.00 0.00 0.00 0.00 24.77 0.00 39.83 11.53

JD KKF 65.52 56.09 59.21 51.26 85.82 61.96 41.91 64.05 60.73
KKG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
h2bs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

JR KKF 18.64 15.53 23.79 15.68 22.79 22.83 32.65 18.26 21.27
KKG 0.00 0.00 12.62 0.00 9.73 11.37 23.48 1.98  7.40
h2bs 0.00 0.00 28.13 0.00 18.24 24.79 51.71 1.18 15.51

JC KKF 91.13 63.30 92.92 74.35 75.36 64.53 50.92 57.44 71.24
KKG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00
h2bs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

PD KKF 32.79 12.69 19.91 38.20 21.26 13.20 23.40 16.98 22.30
KKG 28.84 1.72 13.25 33.61 14.46 0.00 16.94 12.31 15.14
h2bs 77.39 1.84 44.30 77.45 44.80 0.00 52.41 52.58 43.85

LD KKF 29.82 12.22 20.23 30.53 22.38 15.68 23.99 17.61 21.56
KKG 24.62 0.00 12.71 23.37 14.26 5.27 16.16 11.85 13.53
h2bs 68.20 0.00 39.47 58.61 40.59 11.29 45.37 45.24 38.60

Keterangan:  TT = tinggi tanaman (cm), JD = jumlah daun, JR = jumlah ruas, JC = jumlah cabang, PD = panjang 
daun (cm), LD = lebar daun (cm), MV2 = generasi kedua, MV3 = generasi ketiga, KKF = koefisien 
keragaman fenotipe, KKG = koefisien keragaman genotipe dan h2bs = heritabilitas arti luas. 
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KESIMPULAN
Interaksi antara cara aplikasi dan konsentrasi EMS hanya ditemukan pada karakter tinggi tanaman 

dan jumlah daun (MV1). Diperoleh empat mutan yaitu R1.25,1 (MV1-3), R0.50,9 (MV2-3), dan 
T1.25,6 (MV2-3), dan T1.00,6 (MV3). Nilai heritabilitas yang tergolong sedang terletak pada karakter 
panjang daun dan lebar daun secara berturut-turut sebesar 43.85% dan 38.60% (MV3).
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ABSTRACT
The government has launched “Increasing Acceleration National Sugar Productivity 2002–2007” 
program with the goal of self-sufficiency can be achieved in 2007 (2.99 million tons of sugar) and “Road 
Map Self-sufficiency National Sugar” with the goal of self-sufficiency in household consumption in 
2009 and national self-sufficiency in 2014 (Anonymous 2006). In order to support the program, the 
government implemented intensification and extension programs through rehabilitation ratoon crop 
and the expansion of sugar cane crops. For this purpose the quality planting material need to be prepared 
on time, so that the stages of seed cane plantation need to be arranged. The quality of seed cane is one 
of the important components to gain the productivity of sugar. The increasing of sugar production 
can be obtained if the sugarcane plantations well prepared starting from the arrangement of seed cane 
plantation. The arrangement of a national seed cane is the responsibility of all players that concerned in 
the sugar industry. Indonesian Sugar Research Institute (ISRI) contributing to the provision of seed cane 
through the development of tissue culture of sugarcane seed and produce superior sugarcane varieties to 
provide quality planting material.
Key words : sugarcane, seed cane plantation, sugar production

ABSTRAK
Pemerintah telah mencanangkan Program “Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional 2002– 
2007” dengan sasaran swasembada gula dapat dicapai pada tahun 2007 (2,99 juta ton gula) dan ”Road 
Map Swasembada Gula Nasional” dengan sasaran swasembada gula konsumsi rumah tangga pada tahun 
2009 dan swasembada nasional pada tahun 2014 (Anonim 2006). Dalam rangka mendukung program 
tersebut, pemerintah melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi melalui rehabilitasi tanaman 
ratoon (bongkar ratoon) dan perluasan areal tanaman tebu. Untuk keperluan tersebut perlu dipersiapkan 
bahan tanam yang berkualitas, cukup, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan setiap periode tanam 
sehingga perlu dilakukan penataan kebun benih tebu secara berjenjang. Benih tebu berkualitas merupakan 
salah satu komponen penting dalam upaya memperoleh produktivitas gula. Untuk memperoleh bahan 
tanam berkualitas diperlukan penjenjangan sehingga dapat dilipatgandakan melalui penangkaran untuk 
memenuhi bahan tanam yang tepat jumlah dan waktu. Peningkatan produksi gula dapat terpenuhi 
apabila kebun tebu giling dipersiapkan dengan baik dimulai dari penataan kebun benih. Penataan 
benih tebu secara nasional merupakan tanggung jawab seluruh pelaku industri gula. Pusat Penelitian 
Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) sebagai lembaga penelitian turut berperan dalam penyediaan benih 
tebu melalui pengembangan benih tebu kultur jaringan serta melakukan perakitan varietas tebu unggul 
dalam upaya menyediakan bahan tanam berkualitas.
Kata kunci: tebu, kebun benih, produksi gula.
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PENDAHULUAN
Pemerintah telah mencanangkan Program “Akserelerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional 

2002–2007” dengan sasaran swasembada gula dapat dicapai pada tahun 2007 (2,99 juta ton gula) dan 
”Road Map Swasembada Gula Nasional” dengan sasaran swasembada gula konsumsi rumah tangga pada 
tahun 2009 dan swasembada nasional pada tahun 2014. Program ini sebagai upaya untuk mengatasi 
produksi gula nasional  yang cenderung menurun dan meningkatnya kebutuhan gula untuk konsumsi 
langsung maupun industri yang diprediksi pada tahun 2014 mencapai 5,7 juta ton. Pencapaian swasembada 
gula nasional pada tahun 2014 yang ditargetkan pada ”Road Map Swasembada Gula Nasional” melalui 
peningkatan produksi gula pabrik gula (PG) yang ada saat ini dan mulai tahun 2010 sampai tahun 
2013 ada penambahan 2 PG setiap tahun. Areal pertanaman tebu untuk PG baru diarahkan ke wilayah 
Merauke, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Garut dan Jawa Timur. Pada tahap selanjutnya (2015 
–2025) difokuskan pada modernisasi industri berbasis tebu yang memproduksi gasohol (bioethanol) 
sebagai sumber energi pengganti bahan bakar minyak (Anonim 2006).

Untuk mendukung program swasembada gula tersebut dilakukan program intensifikasi dan 
ekstensifikasi. Program intensifikasi dilakukan melalui rehabilitasi (bongkar ratoon) pada tanaman 
keprasan yang memiliki produktivitas < 70 ton/ha. Sementara itu, program ekstensifikasi dilakukan 
melalui perluasan lahan PG eksisting dan pembangunan PG baru. Untuk mengantisipasi bongkar 
tanaman ratoon dan bertambahnya areal penanaman tebu, maka dibutuhkan bahan tanam/benih 
yang berkualitas, jumlah cukup dan tepat waktu sesuai kebutuhan. Standar benih berkualitas menurut 
Kuntohartono (1981) dan Sastrowijono (1997), adalah benih atau bagal dengan pertumbuhan normal 
berdaya kecambah tinggi (> 90%), berpotensi produksi / penangkaran tinggi, bebas hama dan penyakit 
serta benar varietasnya dan murni. Penggunaan benih yang tidak berkualitas, berdampak semakin meluas 
dan meningkatnya serangan penyakit-penyakit sistemik (luka api dan pembuluh/RSD) serta beberapa 
hama antara lain penggerek pucuk dan batang (Putra 1995; Irawan; 1995 dan Suhartawan 1995).

Untuk memperoleh benih berkualitas perlu dilakukan penataan benih tebu (penjenjangan) yang 
terdiri dari Kebun Benih Pokok Utama (KBPU), Kebun Benih Pokok (KBP), Kebun Benih Nenek 
(KBN), Kebun Benih Induk (KBI) dan Kebun Benih Datar (KBD). Dengan penjenjangan kebun benih, 
benih dapat ditangkarkan untuk memenuhi kebutuhan bahan tanam yang tepat jumlah dan waktu. 
Peningkatan produksi gula dapat terpenuhi apabila kebun tebu giling dipersiapkan dengan baik dimulai 
dari penataan kebun benih. Tulisan ini mengemukakan penataan benih tebu sebagai jalan menuju 
peningkatan produksi gula nasional. 

PENYELENGGARAAN KEBUN BENIH TEBU
Menurut Mirzawan dan Lamadji (1997) benih varietas tebu unggul merupakan salah satu hasta 

usaha yang mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi gula secara signifikan. Hasta 
Usaha Tani tebu terdiri dari : 1) Alih tanam dan masa tanam optimal, 2) Benih unggul bermutu, 3) 
Pembukaan dan pengolahan tanah sesuai baku teknis, 4) pemupukan berimbang, 5) pengaturan 
kebutuhan air, 6) Perlindungan terhadap gulma-hama-penyakit, 7) Tebang-muat-angkut (TMA) yang 
baik dan 8) Pengolahan hasil yang tepat cara dan waktu.

Salah satu alternatif penyediaan bahan tanam secara cepat dan bebas patogen adalah dengan 
mikropropagasi yaitu teknik perbanyakan benih melalui kultur jaringan. Kultur jaringan didefinisikan 
sebagai cara perbanyakan secara vegeratif yang cepat dan seragam dengan cara mengisolasi bagian dari 
suatu tanaman, seperti sel atau jaringannya dan menumbuhkannya pada media buatan dalam kondisi 
yang aseptik, sehingga dapat beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap. Pucuk meristem tunas dan 
akar tidak membawa atau sedikit sekali mengandung partikel virus atau patogen lainnya (Putra dan 
Pudjiarso 1997).

Tujuan perbanyakan kultur jaringan ialah menghasilkan benih dalam jumlah besar dalam waktu 
yang relatif singkat terutama untuk varietas-varietas unggul yang baru dihasilkan (Gunawan 1988 dalam 
Anonim 2010). Pada perbanyakan benih kultur jaringan tingkat multiplikasi kultur meristem tunas tebu 
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dapat mencapai 200.000 kali dalam waktu enam bulan. Sementara secara konvensional perbanyakan di 
lapangan hanya mampu memberikan tingkat perbanyakan 8–12 kali dalam waktu yang sama (Hendre 
et al. 1983 dalam Anonim 2010). Selain itu, beberapa keunggulan benih kultur jaringan antara lain 
sehat (Flynn dan Anderlini 1989), seragam (Sauvire dan Galzy dalam Lee 1987) dan secara genetik sama 
dengan induknya. Penelitian Flynn dan Anderlini (1989) dalam Anonim (2010) menunjukkan bahwa 
serangan penyakit pembuluh (RSD) yang terbawa benih bagal pada tanaman pertama dari varietas CP 
65–357 mencapai 25–100 persen. Sementara itu, tanaman dengan benih asal kultur jaringan tetap 
bebas penyakit pembuluh sampai keprasan kedua. Pada daerah-daerah dengan tingkat serangan penyakit 
pembuluh tinggi, tanaman asal kultur jaringan menunjukkan hasil tebu 25,5 persen dan gula 19,2 persen 
lebih tinggi dibandingkan benih asal bagal.

Perbanyakan benih tebu kultur jaringan dimulai dari skala laboratorium terdiri dari persiapan 
pohon induk (mother plant) dan penanaman eksplan (bahan tanam) meliputi tahap multiplikasi, 
differensiasi dan rooting. Kemudian dilanjutkan dengan aklimatisasi sehingga diperoleh bahan tanam 
yang siap untuk ditransplanting di lahan. Syarat lokasi kebun antara lain: tanah bertekstur gembur dan 
subur, dekat dengan sumber air, tidak tergenang pada musim hujan, dapat dilalui kendaraan roda empat 
dan dekat dengan kebun tebu giling yang akan ditanami (Kuntohartono 1988).

Untuk memperoleh bahan tanam tebu berkualitas dibutuhkan penjenjangan kebun benih yang 
bertujuan untuk (i) menyediakan benih yang dapat memenuhi luasan kebun tebu giling dalam jumlah 
yang lebih banyak dan harga benih yang lebih murah, (ii) agar dapat merencanakan luas area kebun dan 
perbandingan komposisi varietas tebu yang akan ditanam, dan (iii) sebagai sarana untuk perbanyakan 
atau penangkaran varietas unggul baru (Pujiarso dan Mirzawan 1996). Penahapan/Penjenjangan kebun 
benih tebu menurut pengaturan pengadaannya sebagai berikut :

1. Kebun Benih Pokok Utama (KBPU)
KBPU adalah kebun benih yang diselenggarakan oleh P3GI di Pasuruan dan Kebun Percobaan 

P3GI di seluruh Indonesia. Kualitas benih terutama kemurniannya berada di bawah pengawasan 
Pemuliaan. Bahan tanam yang diperuntukkan kebun KBPU berasal dari stek batang maupun kultur 
jaringan, telah melalui seleksi ketat terhadap kemurnian varietas dan kesehatan benih. Benih asal stek 
batang dirawat air panas 500C selama 2 jam (Irawan 1995).

2. Kebun Benih Pokok (KBP)
KBP merupakan kebun pembenihan yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam 

bagi Kebun Benih Nenek (KBN). Kebun Benih Pokok menggunakan bahan tanam berasal dari KBPU 
dilaksanakan di wilayah kerja pabrik gula (PG). Penanaman KBP untuk KTG pola I (lahan berpengairan) 
dilakukan dalam bulan Maret/April/Mei. Masa tanam KBP untuk KTG pola II (lahan tadah hujan) 
bulan September/Oktober. Luas kebun benih pokok pada lahan sawah 0,20 x luas KBN, sedangkan 
untuk lahan tegalan 0,25 x luas KBN. 

3. Kebun Benih Nenek (KBN)
KBN merupakan kebun pembenihan yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam 

bagi Kebun Benih Induk (KBI), dilaksanakan di PG. Penanaman KBN untuk KTG pola I (lahan 
berpengairan) dilakukan dalam bulan September/Oktober/Nopember, KBN untuk Kebun Tebu Giling 
(KTG) pola II (lahan tadah hujan) ditanam pada bulan Maret/April/Mei. Bahan tanam KBN berasal  
dari KBP. Sebagai perkiraan awal luas KBN pada lahan sawah 0,20 x luas KBI, sedangkan untuk lahan 
tegalan 0,25 x luas KBI.

4. Kebun Benih Induk (KBI)
KBI merupakan kebun pembenihan yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun 

Benih Datar (KBD), dilaksanakan di PG. Penanaman KBI untuk KTG pola I (lahan berpengairan) 
dilakukan dalam bulan Maret/April/Mei. Untuk pedoman awal luas KBI pada lahan sawah 0,20 x luas 
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KBD, sedang kan untuk lahan tegalan 0,25 x luas KBD. Komposisi varietas untuk tanaman tebu giling 
sedapat mungkin sudah tercermin dalam KBI. Masa tanam KBI untuk Kebun Tebu Giling (KTG) pola 
II pada bulan September/Oktober/ Nopember).

5. Kebun Benih Datar (KBD)
 KBD merupakan kebun pembenihan yang diselenggarakan untuk me nye diakan bahan tanam bagi 

Kebun Tebu Giling  (KTG) baik di sawah maupun di lahan tegalan/kering. Lokasi KBD ditempatkan 
sedekat mungkin dengan lokasi kebun yang akan ditanami, pada lahan subur, drainase baik dan mudah 
diairi serta pada lahan yang bebas dari tanaman lama. KBD untuk KTG pola I ditanam dalam bulan 
Oktober/Nopember/Desember atau sekitar 6–8 bulan sebelum penanaman tebu giling. KBD untuk 
KTG untuk KTG pola II (lahan tadah hujan) ditanam pada bulan Maret/April/Mei.        

Dasar perhitungan luasan masing-masing jenjang kebun benih dapat juga menggunakan angka 
penangkaran sesuai dengan kondisi lokasi. Penangkaran minimal kebun benih tebu untuk memenuhi 
syarat sertifikasi adalah 6 kali. Dengan demikian luasan kebun benih dapat diperhitungkan seperenam 
(16,67%) kali luasan kebun benih jenjang di bawahnya atau luasan tebu giling yang akan ditanam (bila 
KBD). Perencanaan luasan kebun benih secara periodik dikoreksi dengan realisasi penangkaran kebun 
benih yang telah diselenggarakan di lapang.

Pada setiap jenjang kebun benih tebu terdapat standar kualitas kebun benih yang mengacu 
pada Pedoman Umum Sertifikasi Benih Tanaman Tebu, Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 
Direktorat Jenderal Perkebunan (2009) dan  Standar Nasional Indonesia  Benih Tebu  No. : 7312: 2008  
seperti yang tertera pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Standar mutu kebun benih tebu

No Uraian Standar
1 Varietas Bina
2 Umur Benih (bulan) 6 – 8
3 Campuran Varietas lain (%) KBPU ,KBP, KBN = 0

KBI < 2, KBD < 5
4 Serangan Penggerek Pucuk (%) < 5
5 Serangan Penggerek Batang (%) KBPU, KBP, KBN, KBI< 2, KBD < 5
6 Penyakit Sistemik (%) 0
7 Hama lain /Penyakit lokal (%) < 5
8 Kondisi tanaman Tegak
9 Taksasi penangkaran > 6

>400 ku/ha

Tabel 2. Standar mutu benih tebu 

No Uraian Standar
1 Kesegaran benih Tidak berkerut dan tidak kering
2 Mutu tunas - Masih dorman

- Masih segar dan tidak rusak
3 Primordia akar Primordia akar pada lingkaran cincin stek bagal belum tumbuh 
4 Batang Tidak ada gejala hambatan pertumbuhan (panjang ± 15–20 cm), 

diameter batang > 2 cm

Masa tanam merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada tanaman tebu. Masa tanam 
tahapan kebun pembenihan di Jawa untuk lahan sawah ataupun lahan tegalan sesuai dengan masa tanam 
kebun tebu gilingnya. Pada prinsipnya KBD harus ditanam enam hingga delapan bulan sebelum KTG 
ditanam pada masa tanam optimal di daerah yang bersangkutan, begitu juga masa tanam untuk setiap 
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pentahapan pembenihan ditarik mundur 6–8 bulan sebelumnya. Masa tanam KTG terdiri dari pola 
I, yaitu penanaman di lahan sawah/beririgasi dan pola II yaitu penanaman di lahan tegal/tadah hujan. 
Masa tanam kebun benih dan KTG pola I disajikan pada Gambar 1–2, sedangkan masa tanam kebun 
benih dan KTG pola II disajikan pada Gambar 3–4.

Tahap 
Pembenihan

Tahun (x-2)  Tahun (x-1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KBP
KBN
KBI
KBD
KTG

Gambar 1. Masa tanam kebun pembenihan pola I (lahan sawah/tegal beririgasi)

Tahap 
Pembenihan

Tahun (x)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KBP
KBN
KBI
KBD
KTG

Gambar 2. Masa tanam kebun tebu giling pola I (lahan sawah/tegal beririgasi)

Tahap 
Pembenihan

Tahun (x-2)  Tahun (x-1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KBP
KBN
KBI
KBD
KTG

Gambar 3. Masa tanam kebun pembenihan pola II (lahan tegal/tadah hujan)

Tahap 
Pembenihan

Tahun (x)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KBP
KBN
KBI
KBD
KTG

Gambar 4. Masa tanam kebun tebu giling pola II (lahan tegal/tadah hujan)

Pengelolaan kebun benih tebu bertujuan untuk memperoleh benih normal berdaya kecambah 
tinggi, benih murni dan benar varietasnya serta benih sehat. Beberapa upaya yang dilakukan, antara 
lain: 
1. Upaya untuk memperoleh benih dengan daya kecambah tinggi,:

- Pemilihan varietas tebu yang sesuai dengan agroekologi se tem pat.
- Penyelenggaraan kebun benih pada lahan yang subur dengan kandungan N (atau disubstitusi 

dengan pemupukan) dan air yang cukup. Menurut Dillewijn (1952) di India penggunaan 
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benih bagal yang tumbuh pada lahan subur dengan kandungan N dan air yang cukup 
menghasilkan daya kecambah dan hasil panen yang lebih baik dibanding yang berasal dari 
lahan dengan kadar N dan air yang sedikit. 

- Menggunakan benih dari mata tunas 9–14 (Clements) atau mata pada daun +5– +11 
(Kuijper), semakin ke bawah mata tunas makin lambat perkecambahannya (Effendi dan 
Laoh 1984).

- Segera tanam setelah benih dipotong. Hasil penelitian Sarjadi (1970) menunjukkan 
penundaan tanam benih bagal mata 2 selama 5 hari atau lebih dapat menurunkan daya 
kecambah, diduga terjadi penurunan kadar air dan N pada batang, sehingga berpengaruh 
terhadap proses perkecambahan.

- Menebang tanaman tebu benih pada umur 6–7 bulan, semakin tua umur benih daya 
perkecambahan dan kecepatan perkecambahan semakin rendah.

- Menggunakan benih dalam bentuk bagal mata 2–3. Menurut Kuntohartono (1999), benih 
bagal bermata dua atau tiga mempunyai daya kecambah lebih tinggi dibanding bermata 
empat atau lima (efek top dominance).

- Menggunakan bahan tanam yang sehat (tidak terserang hama dan penyakit). Benih yang 
terserang mozaik dan penyakit pembuluh, ruasnya pendek, sehingga dapat mengurangi daya 
kecambah. Ruas yang berlubang akibat terserang penggerek batang dimungkinkan benih 
gagal berkecambah.

- Tanam benih pada lahan dengan kelembaban cukup, aerasi baik dan cukup sinar matahari. 
Pada kondisi kekurangan air, jenuh air (anaerob) dan kekurangan radiasi matahari 
perkecambahan terhambat (Wahyudi dkk, 2003).

- Menanam benih tidak terlalu dalam (+ setebal diameter batang 2–3 cm). Tanam penutup 
benih yang terlalu tebal sering mengakibatkan kecambah gagal muncul di permukaan tanah 
(Kuntohartono 1999).

2. Upaya untuk memperoleh benih benar varietasnya dan murni
Untuk menjamin kebenaran varietas tebu dapat diperoleh dengan memperhatikan ciri-

ciri morfologis yang telah didiskripsikan oleh pemulia tanaman atau melalui analisis pola pita 
inzoenzim bila diperlukan (biaya untuk peralatan dan bahan kimia yang cukup besar). Upaya 
untuk memperoleh benih yang murni dilakukan dengan seleksi campuran 3 kali selama masa 
penyelenggaraan kebun benih yaitu pada umur 2 bulan, 4 bulan dan 5,5 bulan. Kemudian 
membongkar rumpun-rumpun yang tidak sama ciri-ciri morfologisnya dengan varietas tebu yang 
dibudidayakan. Tujuan pengulangan seleksi adalah untuk membersihkan benih dari campuran 
yang lolos pada seleksi sebelumnya karena ciri-cirinya belum jelas.

3. Upaya untuk memperoleh benih yang sehat
Standar benih yang sehat (dapat disertifikasi) adalah bebas dari serangan penyakit sistemik, 

untuk serangan hama penggerek batang dan penggerek pucuk yang dapat ditolerir 5%. Agar dapat 
diperoleh benih yang memenuhi standar kesehatan, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
- Seleksi hama dan penyakit di kebun benih dilakukan bersamaan dengan seleksi campuran 

pada umur 2, 4 dan 5,5 bulan. Apabila ditemukan gejala serangan hama atau penyakit segera 
dilakukan pengendalian. 

- Perawatan air panas
 Tujuan perawatan air panas adalah untuk membebaskan benih dari hama atau patogen 

tertentu yang terbawa melalui benih. Menurut Putra dan Pujiarso (1997) prinsip dasar 
pelaksanaan perawatan air panas adalah merendam benih/bagal dalam bak atau tangki yang 
berisi air panas pada suhu tertentu selama waktu tertentu. Untuk menjaga agar suhu air 
merata di seluruh penjuru tangki diperlukan sirkulasi air yang baik. Suhu air harus konstan 
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selama waktu perawatan. Setelah direndam dalam air panas, benih/bagal tersebut direndam 
dalam tangki pendingin berisi air suhu normal selama 20 menit. 

- Penggunaan fungisida sebagai seed treatment
 Aplikasi fungisida sebagai seed treatment bertujuan untuk mematikan spora jamur yang 

terdapat pada benih dan melindunginya terhadap infeksi patogen dari luar. Biasanya 
digunakan bila benih dikirim antar pulau atau antar negara

- Teknik Mikropropagasi
 Mikropropagasi adalah teknik perbanyakan benih melalui kultur jaringan yang merupakan 

salah satu alternatif penyediaan bahan tanam yang bebas patogen. 

KEBUTUHAN BENIH TEBU NASIONAL
Pada roadmap komoditi tebu tahun 2015-–2019, target produksi gula pada tahun 2019 adalah 

3,2 juta ton, produktivitas gula 9,26 ton/ha, produktivitas tebu 94,5 ton/ha dan rendemen 9,78%. 
Sementara itu, perkembangan dan rencana peningkatan luas areal tebu pada BUMN gula mulai tahun 
2015 sampai dengan 2019 semakin meningkat, yaitu berturut-turut 271.430 ha, 287.512 ha, 316.394 
ha, 350.427 ha dan 351.703 ha. Apabila komposisi katagori tanaman PC : RC adalah 30%:70%, maka 
dibutuhkan benih berkualitas yang cukup jumlahnya untuk penanaman PC dan bongkar ratoon. 

Berdasarkan roadmap tersebut dapat dihitung kebutuhan benih nasional yaitu 17.980,44 ha, 
dengan perbanyakan secara konvensional (1:6). Apabila perbanyakan menggunakan single bud (1:20), 
maka kebutuhan benih berkurang menjadi 4.692,85 ha. Perhitungan kebutuhan benih tahun 2016 
ditampilan pada Tabel 3 dan 4. Selain itu juga dapat ditentukan penjenjangan kebun benih untuk tahun 
2016, yaitu:
- Bulan Maret: (a) KBP pola A MT 2018, (b) KBI pola A MT 2017, (c) KBN pola B MT 2017 dan 

(d) KBD pola B MT 2016.
- Bulan September : (a) KBN pola A MT 2018, (b) KBP pola B MT 2018 dan (c) KBN pola B MT 

2017.
- Bulan Oktober : KBD pola A MT 2017.

Tabel 3. Kebutuhan benih tahun 2016 dengan penangkaran 1:6

Bulan Kebun Pola MT
N2 N7 N9 N 10 N11 N12 N 14 RNI GMM+

KTM JUMLAH

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
MAR KBP A 2018 0,46 2,64 2,82 5,20 5,80 0,60 1,39 4,35 1,11 24,36

KBI A 2017 16,45 79,50 84,22 187,33 195,65 21,43 41,20 147,71 17,50 790,99
KBN B 2017 6,40 30,92 32,75 72,85 76,09 8,33 16,02 57,44 6,81 307,61
KBD B 2016 230,34 1.019,52 972,48 2.609,99 2.651,04 195,02 449,37 1.935,19 10.062,92

SEP KBN A 2018 2,74 15,85 16,91 31,22 34,78 3,57 8,33 26,11 6,67 146,18
KBP B 2018 1,07 6,16 6,58 12,14 13,53 1,39 3,24 10,15 2,59 56,85
KBN B 2017 38,39 185,49 196,50 437,09 456,52 50,00 96,14 344,66 40,83 1.845,63

OKT KBD A 2017 98,72 476,99 505,29 1.123,95 1.173,92 128,58 247,22 886,26 105,00 4.745,91
394,56 1.817,06 1.817,54 4.479,77 4.607,32 408,92 862,91 3.411,86 180,51 17.980,44

Tabel 4. Kebutuhan benih tahun 2016 dengan penangkaran 1:20

Bulan Kebun Pola MT
N2 N7 N9 N 10 N11 N12 N 14 RNI GMM+

KTM JUMLAH

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

MAR KBP A 2018 0,004 0,021 0,023 0,042 0,047 0,005 0,011 0,035 0,009 0,20
KBI A 2017 1,481 7,155 7,579 16,859 17,609 1,929 3,708 13,294 1,575 71,19
KBN B 2017 0,173 0,835 0,884 1,967 2,054 0,225 0,433 1,551 0,184 8,31
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Bulan Kebun Pola MT
N2 N7 N9 N 10 N11 N12 N 14 RNI GMM+

KTM JUMLAH

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

KBD B 2016 69,101 305,855 291,743 782,996 795,312 58,506 134,810 580,556 3.018,88
SEP KBN A 2018 0,074 0,428 0,457 0,843 0,939 0,096 0,225 0,705 0,180 3,95

KBP B 2018 0,009 0,050 0,053 0,098 0,110 0,011 0,026 0,082 0,021 0,46
KBN B 2017 3,455 16,694 17,685 39,338 41,087 4,500 8,653 31,019 3,675 166,11

OKT KBD A 2017 29,615 143,096 151,587 337,185 352,175 38,574 74,165 265,878 31,500 1.423,77
103,91 474,13 470,01 1.179,33 1.209,33 103,85 222,03 893,12 37,14 4.692,85

Penataan benih tebu secara nasional membutuhkan sinergi antara seluruh pelaku industri gula, 
yaitu pemerintah, petani, pabrik gula, dan penyedia benih. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 
(P3GI) turut berperan dalam penyediaan benih tebu melalui pengembangan benih tebu kultur jaringan 
serta melakukan perakitan varietas tebu unggul dalam upaya menyediakan bahan tanam berkualitas. 
Tahapan penyediaan benih kultur jaringan generasi kedua (G2) yang dihasilkan P3GI sebagai berikut:

1) Benih Generasi 0 (G0) / planlet adalah benih yang berasal dari pohon induk melalui proses kultur 
jaringan untuk perbanyakan varietas unggul baru dan penyehatan benih (4–8 bulan).

2) Benih Generasi 1 (G1) adalah benih tebu hasil proses perbanyakan dari pertanaman G0 berupa 
budset (4–6 bulan).

3) Benih Generasi 2 (G2) adalah benih tebu hasil proses perbanyakan dari pertanaman G1 berupa 
budset (4–6 bulan).

Proses produksi benih G0 dilakukan di laboratorium kultur jaringan, sementara itu proses produksi 
benih G1 dan G2 dilakukan di lapangan. 

KESIMPULAN
Peningkatan produksi gula dapat terpenuhi apabila kebun tebu giling dipersiapkan dengan baik 

dimulai dari penataan kebun benih secara berjenjang. Faktor penting dalam penataan benih tebu meliputi 
penataan varietas, kesehatan dan kemurnian benih. Penataan benih tebu secara nasional membutuhkan 
sinergi antara seluruh pelaku industri gula. Dengan penggunaan bahan tanam yang berkualitas didukung 
dengan kultur teknis yang baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan produksi gula 
nasional.
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ABSTRACT
Various constraints faced by the government in improving rice production, including the reduction of productive 
land for conversion as well as climate change. Meanwhile, in order to achieve food self-sufficiency, one of the 
programs launched by the government is to increase rice production through improved land productivity with 
technology that invovasi SALIBU technology. This technology improves Harvest Index (IP) because there is 
no cultivation and nursery. But in cultivation there are several factors that affect the availability of elements 
including N and the main plant stem cutting height.The purpose of this study was to determine the dose of 
nitrogen fertilizer and cutting height is optimal in increasing the production and quality of rice seed Ciherang 
based methods Salibu (after the mother). Research using Random Design (RBD) with two factors and three 
replications.The first factor is the dosage of nitrogen fertilization (P) consisting of 450, 300, and 150 kg / 
ha. The second factor is High-cuts (T) consists of 4, 8, and 12 cm above the soil surface. The results showed 
that nitrogen fertilizer treatment was highly significant (**) in the High parameter Plant vegetative phase, 
significant (*) against theratoon productive, yield production and yield potential. Nitrogen fertilizing dose 450 
Kg/Ha showed the best result of production and seed quality there are 4.57 ton/ha, 81,30% for germination 
capacity, 75,80% for germination equality and 17,54% seed germination speed.The cutting treatment has 
significanlyt effect on vegetative plant height, ratoon productifies, yield production, yield potential and seed 
germination equality .The cutting 4 cm above soil surface showed the best result of production and seed quality.
There are 4.59 ton/ha, 81,59 % for germination capacity, 76,37% for germination equality, also 17,27 % 
seed germination speed.  
Keywords: Nitrogen fertilizing Dose, Cutting, Production and Seed Quality

ABSTRAK
Berbagai kendala dihadapi pemerintah di dalam meningkatkan produksi padi, di antarannya berkurangnya 
lahan produktif karena alih fungsi serta terjadinya perubahan iklim. Sementara itu, untuk mencapai 
swasembada pangan, salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah meningkatkan produksi 
padi melalui peningkatan produktivitas lahan dengan invovasi teknologi yaitu teknologi SALIBU. 
Teknologi ini meningkatkan Indeks Panen (IP) karena tidak ada pengolahan lahan dan persemaian. 
Namun dalam budidayanya ada beberapa faktor yang memengaruhi diantanya ketersediaan unsure N 
dan tinggi pemotongan batang tanaman utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dosis 
pupuk nitrogen dan tinggi pemotongan yang optimal dalam meningkatkan produksi dan mutu benih 
padi varietas Ciherang berdasarkan metode Salibu (setelah ibu). Penelitian menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah Dosis pemupukan nitrogen 
(P) yang terdiri dari 450, 300, dan 150 kg/Ha. Faktor kedua adalah Tinggi pemotongan (T) terdiri 
dari 4, 8, dan 12 cm di atas permukaan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pupuk 
nitrogen berpengaruh sangat nyata (**) pada parameter Tinggi Tanaman fase vegetatif, berpengaruh 
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nyata (*) terhadap parameter Jumlah Ratun Produktif, Produksi per Ha dan Potensi Hasil per Ha. Dosis 
pupukNitrogen  450 Kg / Ha menunjukkan hasil terbaik dengan produksi sebesar  4,57 ton/ha dan 
mutu benih meliputi Daya Kecambah 81,30%, Keserempakan tumbuh 75,80% serta Kecepatan tumbuh 
17,54%/etmal. Perlakuan pemotongan berpengaruh nyata (*) pada parameter Tinggi Tanaman fase 
vegetative, jumlah ratun produktif, produksi per Ha, potensi Hasil per Ha, dan keserempakan tumbuh 
benih. Tinggi pemotongan 4 cm di atas permukaan tanah (T1) menunjukkan hasil terbaik dengan 
produksi sebesar  4,59 ton/ha dan mutu benih yang meliputi Daya Kecambah 81,59%, Keserempakan 
tumbuh benih 76,37% serta Kecepatan tumbuh benih 17,27%/etmal.
Kata kunci: Dosis Pemupukan, Nitrogen,Pemotongan, Produksi dan Mutu Benih

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan  tanaman pangan utama yang dikonsumsi oleh sekitar 
setengah penduduk dunia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan 
pangan semakin meningkat. Produksi pangan, khususnya beras harus ditingkatkan. Ilmu pengetahuan 
diharapkan memberi kontribusi dalam menghadapi tantangan tersebut (Muliasari 2009).

Sejak tahun 1984 sampai sekarang, Indonesia belum pernah lagi berhasil mencapai swasembada 
beras. Setiap tahun, impor beras cenderung meningkat. Impor beras ini tidak saja menjadi masalah sosial 
tetapi berkembang menjadi masalah politik sehingga dapat mengganggu kestabilan politik dalam negeri. 
Pemerintah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), produksi padi di Indonesia dari tahun 2009–2013 secara 
umum mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan produksi padi belum mampu membuat 
Indonesia surplus beras karena jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya dan pola 
konsumsi penduduk Indonesia yang menitikberatkan pada komoditas beras. Produksi padi dari tahun 
2009–2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data luas panen produktifitas, dan produksi padi di indonesia tahun 2009–2013

Tahun
Luas Panen Produktivitas Produksi

Ha % Kw/Ha % Ton %
2009 12,883,576 4.51 49.99 2.15 64,398,890 6.75
2010 13,253,450 2.87 50.15 0.32 66,469,394 3.22
2011 13,203,643 0.22 49.80 1.42 65,756,904 1.63
2012 13,445,524 1.83 51.36 3.13 69,056,126 5.02
2013 13,837,213 2.91 51.52 0.31 71,291,494 3.24

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 terjadi penurunan produksi padi  sebesar 
1,07%. Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya kurangnya penerapan teknologi. 
Penerapan teknologi yang kurang tepat menjadi salah satu kendala di dalam upaya peningkatan produksi 
padi, oleh karena itu penggunaan teknologi yang tepat guna harus terus di upayakan sehingga kebutuhan 
masyarakat terhadap pangan akan terpenuhi.

Salah satu hasil teknologi melalui penelitian adalah penggunaan benih bermutu. Penggunaan 
benih bermutu bagi petani harus terus diupayakan melalui berbagai penelitian sehingga tercipta inovasi 
baru. Teknologi Salibu (Setelah Ibu) merupakan salah satu hasil inovasi di bidang pertanian dalam 
rangka meningkatkan produktifitas dan mutu benih padi. Teknologi ini dapat meningkatkan indeks 
panen 2, 3 bahkan bisa 4 kali panen dengan 1 kali penanaman saja. Padi salibu merupakan tanaman padi 
yang tumbuh kembali setelah batang sisa panen dipangkas. Tunas baru akan muncul dan akan menjadi 
tanaman baru yang utuh ( Kaman Nainggolan, dkk. 2014)
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Kemampuan padi salibu menghasilkan ratun dipengaruhi oleh tinggi pemotongan batang tanaman 
utama. Hal ini berkaitan dengan ruas tanaman yang tersisa, yaitu pada setiap bukunya terdapat tunas-
tunas lateral, yang akan menghasilkan tunas-tunas ratun. Jumlah tunas yang tumbuh dapat ditentukan 
oleh tinggi pemotongan batang tanaman utama, namun kondisinya sangat dipengaruhi sisa asimilat 
sebagai cadangan pada batang yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan padi salibu, dan tingkat vigor 
ratun (Jichao dan Xiaohui 1996). Tinggi pemotongan batang tanaman utama juga dapat mempengaruhi 
jumlah anakan dan hasil biji (Harrel et al. 2009), serta memacu tunas yang dorman untuk tumbuh 
(Mahadevappa dan Yogeesha 1988). 

Selain itu, pemberian pupuk pada tanaman utama juga menjadi salah satu faktor penting bagi 
pertumbuhan dan hasil padi salibu. Islam et al. (2008) menyatakan bahwa pupuk yang diberikan pada 
tanaman utama dan sangat berpengaruh terhadap hasil padi salibu adalah nitrogen (N). Sumber N dalam 
tunggul tanaman utama secara bertahap ditranslokasi ke anakan ratun setelah panen tanaman utama dan 
berdampak kepada padi salibu yang tumbuh berikutnya (Liu et al. 2012). Selanjutnya, pemupukan N 
yang dikombinasikan dengan P atau K serta penggenangan sampai kedalaman 2 cm saat fase generatif 
dapat meningkatkan produksi padi salibu (Susilawati 2011).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keefektifan Pupuk 
Nitrogen dan Tinggi Pemotongan Tunggul terhadap Produksi dan Mutu Benih padi dengan metode 
Salibu (Setelah Ibu), agar dapat meningkatkan produksi tanaman padi untuk memenuhi kebutuhan 
pangan nasional.

Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:
a. Apakah pupuk Nitrogen berpengaruh terhadap produksi dan mutu benih padi (Oryza sativa L.) 

dengan metode Salibu (Setelah Ibu)?
b. Apakah tinggi pemotongan berpengaruh terhadap produksi dan mutu benih padi  (Oryza sativa L.) 

dengan metode Salibu (Setelah Ibu)?
c. Apakah terdapat interaksi antara pupuk nitrogen dan Tinggi Pemotongan terhadap produksi dan 

mutu benih padi (Oryza sativa L.) dengan metode Salibu (Setelah Ibu) ?

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni – November 2015 di Dusun Bedadung Kulon, Desa 

Kaliwining, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dan Laboratorium Teknologi Benih Politeknik 
Negeri Jember.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 2 faktor yaitu:
Faktor pertama Pemupukan ( P ), yang terdiri dari 3 taraf yaitu:
 P1 = Pemupukan dengan dosis 450 Kg/Ha Urea 
 P2 = Pemupukan dengan dosis 300 Kg/Ha Urea 
 P3 = Pemupukan dengan dosis 150 Kg/Ha Urea 
Faktor kedua Tinggi Pemotongan ( T ), yang terdiri dari 3 taraf yaitu:
 T1 = Tinggi Pemotongan 4 cm dari permukaan tanah
 T2 = Tinggi Pemotongan 8 cm dari permukaan tanah
 T3 = Tinggi Pemotongan 12 cm dari permukaan tanah 
Sehingga terdapat 9 kombinasi perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali maka diperoleh 27 
unit percobaan. Menurut Sugandi dan Sugiarto (1994), model matematis RAK menurut metode statistik 
yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
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YIJ= μ + αi + βj +(αβ)ij + ε ij
Dimana: 
YIJ : Nilai pengamatan unit percobaan pada taraf umur bibit ke-i dan jarak  tanam ke-j
μ : Nilai tengah umum
αi : Pengaruh pupuk nitrogen ke-i
βj : Pengaruh tinggi pemotongan ke-j
(αβ)ij : Pengaruh interaksi antara pupuk n ke-i dengan tinggi pemotongan ke-j
ε ij : Galat percobaan

Data dianalisis menggunakan uji F (ANOVA). Jika antar perlakuan terjadi perbedaan yang 
signifikan maka dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT).

Prosedur Pelaksanaan
Persiapan Benih
· Rendam benih dengan air selama 24 jam
· Setelah direndam, peram selama 48 jam agar tumbuh tunas radikula dan plumulanya.
· Setelah itu semai benih dalam baki yang telah terisi media tanah.

Persiapan Media Tanam
· Tempat media tanam menggunakan Timba Cor
· Isi timba hingga ¾ volume timba dengan perbandingan tanah  dan pupuk kandang  2 : 1
· Analisa tanah guna mengetahui unsur hara sebelum penanaman

Persemaian
· Sebar benih yang telah diperam dibaki persemaian yang sebelumnya telah diisi media bahan 

organic/kompos
· Benih ditabur secara merata
· Siram dengan air jika kondisi media kering, persemaian dilakukan hingga berumur 10 hari.

Penanaman
· Tanam 1 bibit per media tanam
· Sulam tanam/bibit setelah 7 HST.

Pemupukan
· Pupuk 4 kali yaitu pada pemupukan dasar, 2 MST, 5 MST, dan 6 MST sesuai perlakuan.
· Pemupukan dasar, diberikan 100 % pupuk kandang dan 100 % SP–36

Pengendalian hama penyakit tanaman
· Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan penyemprotan menggunakan 

pestisida
· Pengendalian dilakukan kondisional dan konsisten dengan pestisida kimia maupun organik. 

Panen dan pasca panen
· Pemanenan dilakukan setelah malai berumur 30–35 hari setelah berbunga merata 90–95%
· Cirinya gabah dan malai sudah tampak menguning. Selanjutnya benih dijemur sampai pada kadar 

air simpan dan dilakukan pengujian mutu benih. 

Pemotongan Ratun
· Pemotongan ratun dilakukan 7 hari setelah panen dengan ketinggian batang sesuai dengan 

perlakuan.
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· Perlakuan yaitu 4 cm dari permukaan tanah, 8 cm dari permukaan tanah, 12 cm dari permukaan 
tanah.

Pemeliharaan 2
· Pemeliharaan kedua mirip dengan pemeliharaan pertama, 
· Meliputi pemupukan dan pengendalian hama HPT. 
· Pada pemupukan kedua ini dosis pupuk untuk urea dikurangi 50% dari dosis awal. Dari yang 

Sebelumnya 450Kg/Ha untuk P1, 300 Kg/Ha untuk P2 dan 150 Kg/Ha untuk P3 menjadi 225 
Kg/Ha untuk P1, 150 Kg/Ha untuk P2 dan 75 Kg/Ha untuk P3.

Panen 2
· Hampir sama dengan panen pertama, 
· panen lebih awal 7–10 hari dari panen budidaya biasanya
· Selanjutnya benih dijemur sampai pada kadar air simpan dan dilakukan pengujian mutu benih

Parameter Pengamatan
Fase vegetatif 
a. Tinggi tanaman (cm)
b. Jumlah anakan

Fase generatif .
a. Tinggi tanaman saat panen (cm)
b. Jumlah anakan produktif
c. Jumlah gabah bernas per malai
d. Persentase gabah hampa per malai (%)
e. Jumlah gabah per malai
f. Panjang malai tanaman (cm)
g. Bobot 100 butir (gram)
h. Produksi per hektar
i. Potensi hasil per hektar

Uji Mutu Benih
a. Uji  daya berkecambah (DB) benih.
b. Uji  Kecepatan Tumbuh Benih (KCT).
c. Uji Keserampakan Tumbuh Benih (KST)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemupukan, merupakan salah satu input penting bagi pertumbuhan dan hasil padi salibu. Beberapa 

studi menunjukkan bahwa pertumbuhan salibu sangat tergantung pada komposisi dan tingkat dosis 
pupuk yang diberikan (Jason 2005 dalam Susilawati 2011). 

Pupuk yang diberikan pada tanaman utama, akan mempengaruhi pertumbuhan ratun yang 
tumbuh berikutnya. Pupuk N merupakan unsur yang dapat mempercepat pertumbuhan berupa 
pertambahan tinggi dan jumlah anakan produktif ( Kaman Nainggolan, dkk. 2014). Dalam bubidaya 
padi teknologi Salibu (Setelah Ibu ) tinggi pemotongan juga sangat berpengaruh. Menurut Langer (1972) 
dalam Gardner, dkk. (1991) :
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· Pertumbuhan tunas-tunas terjadi salah satunya karena adanya perlakuan pemangkasan.
· Tinggi pemangkasan batang menentukan jumlah mata tunas yang ada untuk pertumbuhan 

ulang.
· Tinggi pangkasan berpengaruh terhadap kemampuan pembentukan tunas Salibu.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan menghasilkan salibu adalah panjang 
pemotongan, pemupukan dan pengelolaan air. Panjangpemotongan dapat mempengaruhi jumlah 
anakan, periode pertumbuhan, vigorratun dan hasil biji.  Ditemukan juga ratun tumbuh dari setiap buku 
yang terdapat pada tunggul. Pemotongan yang lebih tinggi atau jika tanaman utamanya masih tertinggal 
2–3ruas (5–6 cm), dapat mendorong pertumbuhan tunas ratun lebih baik, dan menekan kehilangan 
hasil (Vergara 1988 dalam Susilawati 2011). 

Tabel 2. Hasil sidik ragam pada fase vegetatif, generatif dan uji mutu benih tanaman salibu

Parameter Pengamatan
Notasi

Faktor P Faktor T P * T
Fase Vegetatif
Tinggi Tanaman 4 MSP
Jumlah Ratun 4 MSP

**
*

*
ns

ns
ns

Fase Generatif
Tinggi Tanaman Panen (cm)
Jumlah Ratun Produktif
Panjang Malai (cm)
Jumlah Gabah Permalai (butir)
Jumlah Gabah Bernas Permalai (butir)
Persentase Gabah Hampa Permalai (%)
Bobot 100 butir (gram)
Produksi Per Ha
Potensi Hasil (Ha)

ns
*
ns
ns
ns
ns
ns
*
*

ns
*
ns
ns
ns
ns
ns
*
*

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Uji Mutu Benih
Daya Kecambah Benih (%)
Keserempakan Tumbuh Benih (%)
Kecepatan Tumbuh Benih (%)

ns
ns
ns

ns
*
ns

ns
ns
ns

Keterangan:  ** = berbeda sangat nyata
 * = berbeda nyata
 ns = berbeda tidak nyata

Berdasarkan hasil sidik ragam pada Tabel 2 di bawah tampak bahwa secara sendiri-sendiri perlakuan 
Pupuk Nitrogen (P) memberikan pengaruh tidak nyata (ns) pada semua parameter pengamatan kecuali 
pada parameter Tinggi Tanaman 4 MSP yang yang memberikan pengaruh sangat nyata (**) serta 
berpengaruh nyata (*) pada parameter Jumlah Ratun 4 MSP, Jumlah Ratun Produktif Produksi per Ha 
dan Potensi hasil per Ha. Sedangkan perlakuan Tinggi Pemotongan (T) juga memberikan pengaruh 
tidak nyata (ns) pada semua parameter pengamatan kecuali pada parameter tinggi tanaman 4 MSP, 
jumlah anakan produktif, produksi per Ha, dan potensi hasil per Ha serta Keserempakan tumbuh benih 
yang memberikan pengaruh berbeda nyata (*). Secara bersama-sama tidak terdapat interaksi diantara 
kedua faktor yang diberikan pada semua parameter pengamatan yang dilakukan.Berikut hasil sidik ragam 
Tanaman Salibu dapat dilihat pada Tabel 2.

4.2.1 Tinggi Tanaman
Keberhasilan budidaya tanaman sangat ditentukan oleh pertumbuhannya. Jika pertumbuhan 

baik umumnya hasil panen akan baik, begitu pula sebaliknya. Pertumbuhan dan produksi tanaman 
ditentukan oleh proses fisiologis yang berlangsung di dalamnya. Proses fisiologis tersebut dipengaruhi 
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oleh unsur-unsur iklim seperti suhu, air, radiasi surya, serta kelembapan. Dengan demikian maka hasil 
produksi tanaman mutlak merupakan konversi energi radiasi surya air dan hara dalam tanah ke dalam 
produk akhir yang bernilai ekonomi (Muhadjir 1988 dalam Lubis 2004)

Tabel 3. Hasil uji dmrt taraf 5% untuk perlakuan dosis pupuk nitrogen terhadap parameter tinggi 
tanaman dan jumlah ratun umur 4 MSP tanaman salibu 

Perlakuan Dosis Pupuk 
(Kg/Ha)

Rata-Rata Tinggi Tanaman 
(cm) Jumlah Ratun

P3 ( 150 ) 51.13a 20.15a
P2 ( 300 ) 52.13ab 21.07ab
P1 ( 450 ) 53.78b 23.04b

Keterangan: Angka yang diikuti huruf (notasi) yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 
5%

Berdasarkan Tabel 3 di atas tampak bahwa perlakuan pupuk nitrogen dengan dosis 150 Kg/Ha 
(P3) menunjukkan hasil rata-rata yang terendah baik tinggi tanaman maupun Jumlah Ratun 4 MSP 
yaitu masing-masing 51.13 cm dan 20.15 Ratun. Kondisi ini diduga bahwa unsur hara yang dibutuhkan 
tanaman untuk pertumbuhan kurang tersedia. Islam et al. (2008) menyatakan bahwa pupuk yang 
diberikan pada tanaman utama dan sangat berpengaruh terhadap hasil padi salibu adalah nitrogen (N). 
Sumber N dalam tunggul tanaman utama secara bertahap ditranslokasi ke anakan ratun setelah panen 
tanaman utama dan berdampak kepada padi salibu yang tumbuh berikutnya (Liu et al. 2012).

Pada lokasi penelitian ini, total N yang tersedia didalam tanah sebesar 0,23%. Dengan asumsi 
bahwa berat tanah adalah 2.106 kg per 1 ha lapisan olah (0–20 cm), maka N tersedia didalam tanah 
hanya 46 kg N/ha. Kandungan N tanah tidak mencukupi bagi kebutuhan tanaman, karena itu diberikan 
tambahan N  yang berasal dari pupuk Urea sesuai dosis perlakuan.

Perlakuan tinggi pemotongan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 4 MSP seperti yang 
tertera pada tabel 4.8. Rerata tinggi tanaman pada umur 4 MSP setelah dilakukan uji lanjut dengan 
DMRT taraf error 5% dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil uji dmrt taraf 5% untuk perlakuan tinggi pemotongan terhadap parameter tinggi 
tanaman 4 MSP

Perlakuan Tinggi Pemotongan Rata-Rata Tinggi Tanaman (cm)
T3 ( 12 cm ) 51.17a
T2 ( 8 cm ) 52.22ab
T1 ( 4 cm ) 53.65b

Keterangan: Angka yang diikuti huruf (notasi) yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 
5%

Pada Tabel 4 tampak bahwa perlakuan tinggi pemotongan 4 cm (T1) menghasilkan tinggi 
tanaman yang paling tinggi yaitu 53.65 cm. Hal ini diduga karena pertumbuhan tanaman dipengaruhi 
oleh tinggi pemotongan yang sesuai. Tinggipemotongan dapat mempengaruhi jumlah anakan, periode 
pertumbuhan, vigorratun dan hasil biji.  Ditemukan juga ratun tumbuh dari setiap buku yang terdapat 
pada tunggul. Pemotongan yang lebih tinggi atau jika tanaman utamanya masih tertinggal 2–3 ruas (5– 
6 cm), dapat mendorong pertumbuhan tunas ratun lebih baik, danmenekan kehilangan hasil (Vergara 
1988 dalam Susilawati 2011).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan padi menghasilkan ratun adalah tinggi 
pemotongan batang tanaman utama. Hal tersebut berkaitan dengan ruas tanaman yang tersisa, yaitu pada 
setiap bukunya terdapat tunas-tunas lateral, yang akan menghasilkan tunas-tunas ratun. Jumlah tunas 
yang tumbuh dapat ditentukan oleh tinggi pemotongan batang tanaman utama, namun kondisinya sangat 
dipengaruhi sisa asimilat sebagai cadangan pada batang yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan 
ratun, dan tingkat vigor ratun (Jichaodan Xiaohui 1996).
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Jumlah ratun produktif dihitung pada ratun yang mengeluarkan malai. Ratun produktif sangat 
dipengaruhi oleh ketersdiaan unsur hara, baik yang diberikan pada tanaman utama maupun yang 
diberikan pada tanaman ratun. Secara morfologi ratun sangat berbeda dengan tanaman utamanya. Jumlah 
anakan produktif umumnya lebih sedikit dan pendek dibanding tanaman utamanya, tetapi beberapa 
ratun dilaporkan menghasilkan anakan lebih banyak daripada tanaman utamanya (Krishnamurthy 
1988). Hasil analisa rata-rata jumlah ratun produktif perlakuan pupuk nitrogen dapat dilihat pada tabel 
5 di bawah

Tabel 5. Hasil uji DMRT taraf 5% untuk perlakuan pupuk nitrogen terhadap parameter jumlah ratun 
produktif

Perlakuan Pupuk Nitrogen (Kg/Ha) Rata-Rata Ratun Produktif (Ratun)
P3 ( 150 ) 17.69a
P2 ( 300 ) 18.24a
P1 ( 450 ) 19.83b

Keterangan: Angka yang diikuti huruf (notasi) yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 
5%

Pada Tabel 5 tampak bahwa perlakuan pemberian dosis pupuk nitrogen 150 Kg/Ha (P3) 
menghasilkan jumlah ratun produktif yang paling rendah yaitu 17.69 ratun. Hal ini diduga karena 
jumlah ratun produktif dipengaruhi oleh pemberian Nitrogen pada tanaman utama. Aplikasi pupuk 
Nitrogen pada tanaman utama memacu terbentuknya tunas dan anakan ratun. Sekitar sepertiga dari 
serapan Nitrogen yang diendapkan pada batang tanaman utama, secara bertahap ditranslokasikan dan 
dimanfaatkan untuk pembentukan tunas dan anakan ratun (Zhao-wei et al. 2003). Selain itu kandungan 
hara dalam tanah juga sangat menentukan jumlah ratun produktif, menurut AAK (1990) beberapa 
faktor yang memengaruhi jumlah anakan adalah  pupuk, jarak tanam dan musim tanam. Pada waktu 
pembentukan anakan, tanaman membutuhkan unsur hara N dan P dalam jumlah yang besar, sehingga 
dosis NPK yang lebih tinggi menunjukan hasil yang terbaik.

Perlakuan Tinggi pemotongan berpengaruh nyata terhadap jumlah ratun produktif seperti yang 
tertera pada Tabel 6 Rerata jumlah ratun produktif  setelah dilakukan uji lanjut dengan DMRT taraf 
error 5% dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah.

Tabel 6. Hasil uji DMRT taraf 5% untuk perlakuan tinggi pemotongan terhadap parameter jumlah 
ratun produktif

Perlakuan Tinggi Pemotongan Rata-Rata Ratun Produktif (Ratun)
T3 ( 12 cm ) 17.94a
T2 ( 8 cm ) 18.06a
T1 ( 4 cm ) 19.76b

Keterangan: Angka yang diikuti huruf (notasi) yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 
5%

Pada Tabel 6 tampak bahwa perlakuan tinggi pemotongan 4 cm (T1) menghasilkan jumlah 
ratun produktif yang paling tinggi yaitu 19.76 ratun. Kondisi ini diduga tinggi pemotongan yang lebih 
rendah mampu menambah jumlah ratun produktif. Tinggi pemotongan batang tanaman utama juga 
dapat mempengaruhi jumlah anakan dan hasil biji serta memacu tunas yang dorman untuk tumbuh 
(Mahadevappa dan Yogeesha 1988). Secara morfologi, ratun beberapa varietas padi tumbuh dari semua 
buku yang ada pada rumpun, namun ditemukan juga tunas yang keluar dari buku yang tinggi. Ratun 
yang muncul dari buku lebih tinggi, menghasilkan batang yang kecil sehingga mudah patah. (Susilawati 
2011).
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Produksi Per Ha dan Potensi Hasil Per Ha Tanaman Ratun
Produksi per Ha ditentukan oleh beberapa komponen produksi di antaranya jumlah batang 

produktif, jumlah gabah per malai, persentase gabah hampa dan bobot 100 butir gabah isi. (Setianingsih 
2009). Termasuk pada tanaman ratun jumlah ratun produktif, jumlah gabah bernas dan bobot 100 butir 
juga dapat mempengaruhi produksi per Ha tanaman ratun. Rerata produksi per hektare dan potensi per 
hectare pada berbagai perlakuan pupuk nitrogen tanaman ratun dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah.

Tabel 7.  Hasil uji DMRT taraf 5% untuk perlakuan dosis pupuk nitrogen terhadap parameter 
produksi/ha dan potensi hasil/ha tanaman ratun

Perlakuan Dosis Pupuk (Kg/Ha) Produksi/Ha (ton) Potensi Hasil/Ha (ton)

P3 ( 150 ) 3.97a
4.87a

P2 ( 300 ) 4.15ab
5.12ab

Keterangan: Angka yang diikuti huruf (notasi) yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 
5%

Dari Tabel 7 tampak bahwa perlakuan pupuk nitrogen sebanyak 450 Kg/ha (P1) menghasilkan 
produksi per ha dan potensi hasil per ha tertinggi yaitu masing-masing 4.57 ton/ha dan 5.60 ton/
ha. Dari hasil pengamatan, tampak bahwa pada setiap kenaikan dosis pupuk nitrogen yang diberikan 
semakin meningkatkan produksinya. Kemungkinan kandungan Nitrogen yang tersedia di tanah belum 
mencukupi kebutuhan tanaman, sehingga penambahan jumlah Nitrogen melalui pemupukan sangat 
mempengaruhi hasil produksi.

Menurut Hanafiah (2005) dalam Marlina dkk (2012), unsur nitrogen berkorelasi sangat erat 
dengan perkembangan jaringan meristem, sehingga sangat menentukan pertumbuhan tanaman. Selain 
itu Unsur N berperan sebagai penyusun semua protein, klorofil, asam-asam  nukleat dan pembentukan 
koenzim. Unsur P di dalam sel-sel tanaman berfungsi sebagai komponen beberapa enzim dan protein, 
ATP dalam metabolisme tanaman seperti proses fotosintesis dan respirasi tanaman, sebagai pembentuk 
biji dan buah. Selain itu ketersediaan P yang cukup pada periode awal pertumbuhan akan berpengaruh 
terhadap fase primordia dan pembentukan bagian reproduktif tanaman. Unsur K berfungi dalam 
pengaturan mekanisme (bersifat sebagai katalisator) seperti fotosintesa, translokasi karbohidrat, sintesis 
protein, aktivasi berbagai enzim, percepatan pertumbuhan dan perkembangan jaringan meristematik 
(pucuk, tunas).

Perlakuan tinggi pemotongan juga berpengaruh nyata terhadap produksi per Ha dan Potensi 
Produksi per Ha. Rerata produksi per hektare dan potensi per hektare pada berbagai perlakuan tinggi 
pemotongan tanaman ratun dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah.

Tabel 8. Hasil uji DMRT taraf 5% untuk perlakuan tinggi pemotongan terhadap parameter produksi/
ha dan potensi hasil/ha tanaman ratun

Perlakuan Tinggi Pemotongan Produksi/Ha (ton) Potensi Hasil/Ha (ton)
T3 (12 cm) 4.03a 4.96a
T2 ( 8 cm ) 4.08a 5.01a
T1 ( 4 cm ) 4.59b 5.62b

Keterangan: Angka yang diikuti huruf (notasi) yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 
5%

Dari Tabel 8 tampak bahwa perlakuan tinggi pemotongan 4 cm dari permukaan tanah (T1) 
menghasilkan produksi per ha dan potensi hasil per ha tertinggi yaitu masing-masing 4.59 ton/ha dan 
5.62 ton/ha. Hal ini diduga tinggi pemotongan yang tinggi dapat mengurangi hasil produksi tanaman 
ratun. Tinggi pemotongan yang lebih tinggi, ternyata dapat menghambat pertumbuhan tunas ratun dan 
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menekan jumlah ratun yang menghasilkan biji. Asimilat yang tersisa pada tunggul yang tinggi, diduga 
dimanfaatkan bagian tanaman yang tersisa dan sudah tidak produktif, atau tidak dimanfaatkan untuk 
pembentukan tunas dan biji ratun. (Nakano et al. 2009)

Uji Mutu Benih Tanaman Ratun
Kartasapoetra (2003) menyatakan benih bermutu adalah benih yang telah dinyatakan sebagai 

benih yang berkualitas tinggi dari jenis tanaman unggul. Sutopo (2010) menambahkan bahwa pengujian 
benih ditujukan untuk mengetahui mutu atau kualitas dari suatu jenis atau kelompok benih. Keterangan 
tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi produsen, penjual maupun konsumen benih karena 
mereka bisa memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang mutu benih tersebut. Pengujian standar 
dalam analisis mutu benih antara lain daya kecambah benih (DB), keserempakan tumbuh benih (KST) 
dan kecepatan tumbuh benih (KCT).

Perlakuan tinggi pemotongan berpengaruh secara nyata terhadap keserempakan tumbuh benih 
pada tanaman ratun. Hal ini dimungkinkan karena tinggi pemotongan pada batang utama menyisakan 
asimilat sebagai cadangan makanan pada batang yang akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman 
ratun. Rerata Keserempakan tumbuh benih tanaman Ratun pada Berbagai Perlakuan tinggi pemotongan 
dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah.

Tabel 9. Hasil uji DMRT taraf 5% untuk perlakuan tinggi pemotongan terhadap parameter 
keserempakan tumbuh benih (%)

Perlakuan Tinggi Pemotongan Keserempakan Tumbuh Benih (%)
T3 (12 cm) 71.46a
T2 ( 8 cm ) 72.98ab
T1 ( 4 cm ) 76.37b

Keterangan: Angka yang diikuti huruf (notasi) yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT taraf 
5%

Dari Tabel 9 tampak bahwa perlakuan tinggi pemotongan  4 cm dari permukaan tanah (T1) 
menghasilkan Keserempakan Tumbuh Benih tertinggi yaitu 76.73%. Hal ini diduga tinggi pemotongan 
yang rendah dapat lebih efisien dalam menyimpan sisa asimilat yang digunakan sebagai cadangan 
makanan. Tinggi pemotongan 3–5 cm dari permukaan tanah hingga menyisakan 2–3 ruas, merupakan 
pemotongan optimal yang dapat meningkatkan vigor ratun dan mengoptimalkan produksi biji pada 
malai ratun (Vergara et al. 1988).

KESIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Perlakuan pupuk nitrogen berpengaruh sangat nyata(**) pada parameter Tinggi Tanaman 4 MSP, 

berpengaruh nyata(*) terhadap parameter Jumlah Ratun Produktif, Produksi per Ha, dan Potensi 
Hasil per Ha. Dosis Pupuk Nitrogen 450 Kg/Ha (P1) menghasilkan produksi dan mutu benih 
tertinggi yaitu sebesar 4.57 ton/ha, DB 81,30 %, Kst 75.80 dan Kct 17.54 %

b. Untuk perlakuan tinggi pemotongan berpengaruh nyata (*) pada parameter Tinggi Tanaman 
4 MSP, Jumlah Ratun Produktif, Produksi Per Ha, Potensi Hasil Per Ha, dan Keserempakan 
Tumbuh Benih (KST). Tinggi Pemotongan 4 cm diatas permukaan tanah (T1) menunjukkan 
hasil terbaik pada produksi dan mutu benih yaitu 4.59 ton/ha, DB 81.59 %, Kst 76.37%, dan Kct 
17.27 %.  

c. Tidak terdapat interaksi antara dosis pupuk nitrogen dan tinggi pemotongan terhadap produksi 
dan mutu benih padi.
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ABSTRAK
Ketahanan tanaman terhadap kekeringan dapat diketahui dari respon tanaman tersebut pada keadaan 
kekeringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat ketahanan terhadap cekaman kekeringan 
pada karakter pertumbuhan, perubahan biokimiawi dan hasil pada beberapa varietas padi beras hitam. 
Varietas padi beras hitam yang diuji adalah varietas Toraja, Jowo Melik, Wulung, Melik, Cempo Melik, 
dan Cempo Ireng. Keadaan cekaman kekeringan didasarkan kadar air tanah yang menggunakan kadar 
80% kapasitas lapang, 60% kapastas lapang dan 40% kapasitas lapang serta 100% kapasitas lapang 
sebagai kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas Cempo Ireng memiliki ketahanan terbaik 
berdasarkan nisbah tajuk akar, nilai kadar air relatif daun, dan skor menggulung daun padi. Varietas 
Cempo Melik memiliki kandungan amilosa dan antosianin terbesar pada 60% kapasitas lapang. 
Kata Kunci: padi beras hitam, cekaman kekeringan, antosianin

PENDAHULUAN
Padi hitam merupakan salah satu padi gogo (Dewi et al. 2010; Suhartini dan Suardi 2010) dan 

varietas lokal Indonesia yang mengandung pigmen paling baik, berbeda dengan padi beras putih dan padi 
beras warna lainnya (Suardi dan Ridwan 2009). Padi hitam menjadi bagian penting selain sebagai bahan 
pangan, berfungsi juga dalam pemeliharaan kesehatan karena kaya vitamin, mineral, dan antioksidan 
(Hartati 2012; Suhartini dan Suardi 2010).

Pengembangan padi lahan kering terutama padi gogo lokal yang beragam menjadi modal bagi 
pemulia untuk merakit dan mendapatkan varietas unggul toleran kekeringan (Meutia et al. 2010). Padi 
hitam memiliki keragaman dalam hal warna pada perikarp, aleuron dan endosperm yaitu merah, biru, 
dan ungu pekat yang menunjukkan kandungan antosianin dan karakter morfologi lainnya (Kristamtini 
et al. 2012; Sa’adah et al. 2013). Pengembangan tanaman pangan tersebut dihadapkan pada besar dan 
beragamnya cekaman abiotik. Perubahan pola iklim (Supriyanto 2013), peningkatan kejadian El Nino 
(Munarso 2010), serta rusaknya infra stuktur pengairan menyebabkan resiko kekeringan di lahan gogo, 
sawah tadah hujan, dan padi sawah irigasi terkendali (Susanto et al. 2012).

Cekaman kekeringan dapat diatasi melalui dua cara, yaitu memodifikasi lingkungan agar cekaman 
dapat diminimalkan dan memperbaiki genotip tanaman agar tahan cekaman kekeringan. Merubah 
lingkungan lebih sulit dan mahal, maka bayak diupayakan untuk memperbaiki genotipe tanaman atau 
mengembangkan sifat ketahanan tanaman terhadap stress lingkungan (Purwanto 2012). Penggunaan 
varietas padi tahan kekeringan merupakan cara yang paling mudah dan murah (Lestari dan Mariska 
2006). Dalam pengembangan tanaman tahan kering pertama-tama perlu diketahui tanggapan tanaman 
tersebut terhadap kekeringan, untuk mengetahui sejauh mana tingkat toleransinya.

Tanaman padi dapat tumbuh dan berkembang baik pada lingkungan ekstrim seperti kekeringan, 
melalui proses evolusi sebagai upaya adaptasi terhadap lingkungan (Lestari 2006). Untuk mengetahui 
hal tersebut, maka dilakukan penelitian sampai batas mana kemampuan toleransi beberapa varietas 
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padi hitam terhadap cekaman kekeringan pada berbagai tingkat kadar lengas tanah dengan tolok ukur 
karakter pertumbuhan, perubahan biokimiawi, serta hasil sehingga diperoleh padi hitam berdaya hasil 
tinggi dan beradaptasi baik pada tipologi lingkungan spesifik tadah hujan, lahan kering atau beriklim 
kering (Rahayu dan Harjoso 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketahanan cekaman kekeringan pada tingkat 
kadar lengas tanah yang berbeda terhadap karakter pertumbuhan, perubahan biokimiawi dan hasil pada 
beberapa varietas padi hitam.

BAHAN DAN METODE 
Penelitian dilaksanakan bulan Agustus 2014 sampai Januari 2015, bertempat di Rumah Kaca dan 

Laboratorium Fisiologi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian menggunakan 
unit percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial, terdiri dari 2 faktor perlakuan dan 3 ulangan. 
Perlakuan kadar lengas terdiri dari 100% kapasitas lapang (K1), 80% kapasitas lapang (K2), 60% kapasitas 
lapang  (K3), dan 40% kapasitas lapang (K4). Varietas padi hitam yang digunakan adalah Toraja, Jowo 
Melik, Wulung, Melik, Cempo Melik, dan Cempo Ireng.

Variable penelitian yaitu: tinggi tanaman (cm), berat kering tanaman (g), nisbah tajuk-akar, jumlah 
gabah isi (biji), bobot 100 biji (g), bobot biji per rumpun (g), kadar amilosa, kadar antosianin, kepekaan 
kekeringan mengacu pada Standard Evaluation System for Rice (SES) (IRRI, 2002), dan kadar air relatif 
(%). Data pengamatan pertumbuhan dan hasil, dianalisis dengan Sidik Ragam menggunakan program 
SPSS versi 17.0 for Windows, dan jika terdapat pengaruh nyata perlakuan terhadap peubah, dilakukan uji 
DMR taraf 5 %. Kadar amilosa, antosianin, kepekaan terhadap kekeringan dan kadar air relatif dianalisis 
secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Hasil Padi Hitam pada Keadaan Cekaman Kekeringan
Kondisi cekaman kekeringan menyebabkan penurunan pertumbuhan pada varietas padi hitam 

yang diuji (Tabel 1) . 

Tabel 1. Berat kering tanaman (g), dan nisbah tajuk akar beberapa varietas padi hitam pada tingkat 
kelengasan yang berbeda

Peubah dan Varietas Berat Kering Tanaman Nisbah Tajuk Akar
Lengas Tanah
100% kapasitas lapang 24.63 b 24.61 b
80% kapasitas lapang 23.29 b 17.35 a
60% kapasitas lapang 18.21 a 14.49 a
40% kapasitas lapang 15.28 a 12.44 a
Varietas
Toraja 16.45 ab 21.38 c
Jowo Melik 14.90 a 23.15 c
Wulung 29.92 d 7.97 a
Melik 20.59 bc 15.17 b
Cempo Melik 22.32 c 14.34 b
Cempo Ireng 17.93 abc 21.31 c

Keterangan: angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang tidak 
beda nyata berdasarkan DMRT pada α = 5%
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Kondisi cekaman kekeringan menyebabkan penurunan fotosintesis bersih dan hambatan umpan 
balik transport fotosintat ke organ sink menjadi sangat terbatas (Jones and Corlett 1992;  Purwanto 
2012). Penurunan fotosintesis bersih melalui penurunan luas daun, penggulungan daun, dan kerusakan 
daun. Hambatan umpan balik transport fotosintat ke organ sink seperti ovari dan polen menyebabkan 
kesuburannya menjadi menurun atau melalui pertumbuhan tajuk yang lebih terhambat sedangkan 
peningkatan biomasa akar lebih besar sehingga rasio tajuk akar menurun.  Jika proporsi akar lebih banyak 
dibandingkan dengan proporsi tajuknya, maka nisbah tajuk akar akan rendah. Cekaman kekeringan 
mengakibatkan penurunan nisbah tajuk akar pada varietas peka lebih besar dibandingkan varietas toleran 
(Efendi dan Azrai 2010). 

Varietas peka menunjukkan perluasan perakarannya belum menunjang kemampuan akar 
mengabsorbsi air dalam jumlah cukup untuk mendukung pertumbuhan tajuk dan lebih memacu 
pertumbuhan akar untuk memperluas peluang akar mengabsorbsi air tanah pada lapisan tanah yang 
lebih dalam. Pada kondisi cekaman kekeringan varietas Melik mengalami penurunan nisbah tajuk akar 
terbesar yaitu 57.74% dan terkecil pada Cempo Ireng sebesar 27.43%. Dengan demikian varietas Melik 
adalah varietas paling peka dan varietas Cempo Ireng merupakan varietas paling toleran berdasarkan 
tolak ukur nisbah tajuk akar.

Kandungan Air Relatif Daun dan Kepekaan Kekeringan Padi Hitam pada Keadaan 
Cekaman Kekeringan 

Gambar 1 menunjukkan kadar air relatif daun (KAR) selama mengalami cekaman kekeringan. 
Semakin meningkatnya cekaman kekeringan akan menurunkan KAR daun dan penurunannya akan 
semakin meningkat seiring lamanya waktu cekaman (Sanusan et al. 2010), dan peningkatan cekaman 
kekeringan (Cha-um et al. 2010). Sikuku et al. (2012) melaporkan cekaman kekeringan menyebabkan 
berkurangnya secara nyata KAR pada fase reproduktif dibandingkan dengan fase vegetatif, dan Akram 
et al.  (2013) penurunan KAR dari mulai munculnya malai, pembungaan penuh sampai pengisian biji. 
Rata-rata KAR varietas Cempo Ireng (76.39%) lebih tinggi dari varietas lain.

Gambar 1. Kadar air relatif daun (%) beberapa varietas padi hitam pada tingkat kadar lengas

Respon kepekaan kekeringan pada varietas padi hitam dengan ditunjukkan menggulung dan 
mengeringnya daun tidak terjadi pada kadar lengas 80% KL. Berarti, tanaman padi hitam dapat ditanam 
dengan baik sampai kadar lengas 80% KL. Respon menggulung dan mengeringnya daun mulai terjadi 
pada perlakuan kadar lengas 60% KL dan 40% KL (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa untuk 
melakukan penilaian toleransi terhadap cekaman kekeringan dapat dilakukan pada kadar lengas 60% KL 
kebawah. Berdasarkan skor menggulung daun, maka varietas padi hitam yang termasuk kategori agak peka 
(skor 3–5) yaitu Toraja, Melik, Cempo Melik, Wulung dan Jowo Melik; serta kategori toleran (skor 1–3) 
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yaitu Cempo Ireng. Skor menggulung daun padi hitam berlawanan dengan KAR daun. Varietas Cempo 
Ireng dengan skor menggulung dan mengering rendah mempunyai KAR tertinggi (76.39%), dan Melik 
dengan skor menggulung dan mengering yang lebih tinggi mempunyai KAR terendah (59.49%). 

Tabel 2. Skor menggulung daun beberapa varietas padi hitam pada kadar lengas 60 dan 40% kapasitas 
lapang

Varietas
Kadar Lengas

60% KL 40% KL
Toraja 1.9 3.2
Jowo Melik 2.7 3.8
Wulung 2.6 4.1
Melik 3.8 4.8
Cempo Melik 3.6 4.3
Cempo Ireng 1.9 3.0

Keterangan:  Skor penggulungan daun:  0 = daun sehat; 1 = daun mulai menggulung (bentuk huruf V dangkal); 3 
= daun menggulung (bentuk huruf V dalam); 5 = daun betul-betul menggulung (bentuk huruf U)

Kandungan Amilosa dan Antosianin Padi Hitam pada Keadaan Cekaman 
Kekeringan

Varietas Wulung dan Cempo Melik mampu menghasilkan kandungan amilosa tinggi (20.76 dan 
21.72%) pada 40% KL, namun varietas Toraja menunjukkan fenomena kebalikan dari Jowo Melik 
(Gambar 2). 

Gambar 2. Kandungan amilosa (%) beberapa varietas padi hitam pada tingkat kadar lengas yang 
berbeda

Kandungan antosianin (Gambar 3) varietas Melik dan Cempo Melik meningkat pada kadar 
lengas 60% KL yaitu sebesar 2.51% dan 8.71%, serta Cempo Ireng pada 40% KL sebesar 5.70%. 
Sedangkan Toraja, Jowo Melik dan Wulung mengalami penurunan kandungan antosianin seiring 
dengan meningkatnya cekaman kekeringan.
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Gambar 3. Kandungan antosianin (ppm) beberapa varietas padi hitam pada tingkat kadar lengas yang 
berbeda

Terdapat dua fenomena kandungan antosianin dari kondisi tidak tercekam (kadar lengas 100% 
KL) ke kondisi paling tercekam (40% KL) yaitu peningkatan cekaman kekeringan mengakibatkan 
penurunan kandungan antosianin dan peningkatan cekaman diikuti dengan peningkatan kandungan 
antosianin. Penurunan kandungan antosianin seiring meningkatnya cekaman kekeringan terdapat 
pada Jowo Melik, Wulung, dan Toraja. Sementara peningkatan kandungan antosianin seiring dengan 
meningkatnya cekaman kekeringan terdapat pada Melik, Cempo Ireng dan Cempo Melik. Peningkatan 
terbesar kandungan antosianin varietas Cempo Melik pada kadar lengas 60% KL sebesar  8.71%.

KESIMPULAN
Cekaman kekeringan mengakibatkan penurunan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

padi hitam. Varietas Cempo Ireng memiliki tingkat ketahanan terhadap cekaman kekeringan terbaik 
berdasarkan nilai nisbah tajuk akar, kandungan air relatif daun, dan skor menggulung daun padi hitam. 
Varietas Cempo Melik pada kadar lengas 60% kapasitas lapang mempunyai kandungan antosianin dan 
amilosa terbesar.
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ABSTRACT
Iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume) is an apomict, therefore, genetic diversity is considered low. 
Recent researchs show that molecular variation exists in A. muelleri, but little support by variation on the 
level of plant morphology. Objective of the present study was to access morphological variation on A. 
muelleri in order to develop new variety with high productivity for intercropping system. Observation was 
conducted from July 2015 to March 2016 in farmer field in Bogor and University Farm Leuwikopo, IPB 
Bogor, West Java. Results showed that there was morphological variation on leaf and inflorescence, and 
rooting ability, although those variations existed in low frequency. A. muelleri commonly had tripartite 
branch, but five plants had pentapartite branches. One plant had petiole with double leaf blades, nine 
inflorescences had double spathe, and 95 inflorescences coexist with leaf.  Flowering plants produced 
less root number that those of vegetative plants; root absent in 2–4% of flowering plant at anthesis. 
These morphological variations could be used in crop improvement in the future in A. muelleri. This 
finding implies the importance to study stability of the morphological variation of it sibling, and the uses 
molecular marker to asses the diversity.
Keywords: Inflorescence, leaf, productiviry, root, variation

ABSTRAK
Iles-iles termasuk tanaman apomiksis sehingga keragaman genetik rendah. Penelitian terbaru menunjukkan 
adanya variasi molekuler, namun variasi tersebut belum didukung data morfologi sehingga kegiatan 
pemuliaan relatif sulit. Tujuan penelitian adalah mencari keragaman morfologi tanaman iles-iles dalam 
rangka mendukung pemuliaan tanaman untuk system tumpangsari. Penelitian dilakukan di lahan petani 
dan KP Leuwikopo IPB, Bogor, Jawa Barat pada Juli 2015–Maret 2016. Asesmen dilakukan pada daun 
dan bunga untuk menemukan bentuk morfologi yang berbeda dari umumnya. Hasil menunjukkan 
adanya keragaman morfologi daun, bunga, dan variasi pertumbuhan akar iles-iles. Helai daun umumnya 
ditopang petiol dengan cabang tripartite. Ditemukan 5 tanaman yang memiliki cabang pentapartit, 
dan satu tanaman dengan petiole bercabang, sehingga ukuran daun lebih besar. Inflorescence iles-iles 
umumnya soliter (berbunga tanpa daun) dan spathe tunggal. Dari populasi yang diamati, terdapat 9 
bunga dengan spathe ganda, dan 95 bunga yang mekar diikuti pertumbuhan daun. Selain variasi tersebut, 
juga ditemukan variasi pada ujung spathe, warna bunga dan pertumbuhan akar. Pertumbuhan akar saat 
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berbunga lebih terbatas dibandingkan tanaman berdaun; dan sebanyak 2–4% bunga tidak memiliki 
akar pada saat antesis. Variasi morfologi tersebut potensial sebagai sumber keragaman bagi peningkatan 
produktivitas tanaman iles-iles tumpangsari di masa mendatang. Perlunya kajian lanjut atas stabilitas 
keragaman tersebut, dan asesmen menggunakan penanda molekuler.
Kata kunci: Akar, bunga, daun, keragaman, produktivitas 

PENDAHULUAN
Iles-iles (Amorphophallus muelleri Blume synonim Amorphophallus oncophyllus) merupakan tanaman 

asli Indonesia dikenal juga sebagai porang (Sugiyama dan Santosa 2008). Olahan umbi iles-iles disebut 
lotrok telah lama digunakan sebagai pangan alternative lokal khususnya di Jawa dan Yogyakarta hingga 
awal 1940an. Sebagian masyarakat masih ada yang menyamakan iles-iles dengan suweg (A. paeoniifolius). 
Keduanya secara morfologi sangat berbeda. Iles-iles memiliki bulbil (umbi udara) yang muncul di ketiak 
tulang daun, berbeda dengan suweg yang tidak memiliki bulbil. Selain itu, umbi iles-iles mengandung 
glucomannan yang tinggi, sekitar 55% dari bahan kering (Jansen et al. 1996; Sumarwoto 2005), berbeda 
dengan suweg yang mengandung pati. 

Melalui ekstraksi sederhana, glucomannan dapat dipisahkan dari umbi iles-iles. Glukomannan 
adalah karbohidrat yang sulit dicerna (low digestive) sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku 
obat pelangsing, makanan dan minuman rendah kalori, kosmetika, dan industri yang lain (Liu et al. 
1998; Zhang et al. 2005). Mengingat kegunaan tersebut, permintaan glucomannan oleh pasar dunia 
relatif tinggi.

Di Indonesia, iles-iles dikatagorikan sebagai komoditas ekspor, sehingga pemerintah melalui lembaga 
terkait menggalakkan pengembangan iles-iles secara tumpangsari di hutan atau kebun campuran. Hal 
tersebut karena iles-iles adaptif terhadap naungan dan cocok dikembangkan dengan konsep pertanian 
rendah input (Jansen et al. 1996; Santosa et al 2003; Sugiyama dan Santosa 2008). Tanaman iles-iles 
cukup ditanam sekali, dan pertanaman berikutnya akan berkembang dari bulbil, tunas samping atau biji 
(Sugiyama dan Santosa 2008; Zhang et al. 2010).

Di antara keunggulan tersebut, para peneliti masih berusaha meningkatkan produktivitas tanaman. 
Sugiyama dan Santosa (2008) menyatakan bahwa produksi umbi per ha per tahun dapat mencapai 
40 ton. Namun dari bibit (biji atau bulbil) hingga panen ukuran > 1.5 kg diperlukan waktu 3 tahun 
atau lebih karena ada masa dorman selama musim kering atau setiap 6 bulan. Upaya meningkatkan 
produktivitas telah banyak dilakukan menggunakan pendekatan agronomi (Sugiyama dan Santosa 2008; 
Santosa et al. 2011), irradiasi sinar gamma (Santosa et al. 2014), dan pemberian hormon. Perakitan 
varietas menggunakan teknik pemuliaan jarang dilakukan karena biji terbentuk secara apomiksis tanpa 
polinasi (Jansen et al. 1996; Dani 2008) sehingga keragaman genetik iles-iles rendah.

Di sisi lain, Poerba dan Martanti (2008) menggunakan penanda RAPD menyatakan adanya 
keragaman iles-iles dari Jawa. Keragaman juga dilaporkan Mekkerdchoo et al. (2011) dari populasi 
di Thailand pada DNA kloroplas (cpDNA) menggunakan marka psbM-trnD dan pada genomik 
menggunakan RAPD. Tetapi pada kedua penelitian tersebut, tidak didukung data morfologi. Tidak 
adanya keragaman morfologi pada iles-iles juga dilaporkan Harijati dan Mastuti (2014) yang mengamati 
dua populasi, yakni populasi budidaya dan populasi liar di hutan. Terdapat dugaan bahwa belum 
terkonfirmasinya keragaman genetik pada tingkat morfologi dikarenakan ukuran populasi yang terbatas. 
Pada penelitian ini, digunakan populasi sekitar 13,000 tanaman di Bogor. Tujuan penelitian adalah 
melakukan asesmen keragaman morfologi tanaman iles-iles untuk mendukung pemuliaan tanaman.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di kebun milik Dr Fred Rumawas di lokasi Cikarawang dan Cangkurawok, 

dan di kebun percobaan Lewikopo IPB. Ketiga lokasi berada di Kecamatan Darmaga, Bogor, Jawa Barat. 
Penelitian dilaksanakan dari Juli 2015 sampai Maret 2016. 
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Populasi iles-iles yang diamati adalah tanaman budidaya. Sejarahnya, pada tahun 2000-an biji iles-
iles dari Saradan-Nganjuk, Jawa Timur, ditanam di kebun IPB. Lalu tahun antara 2010–2011 dipindah 
ke Cikarawang di bawah naungan jati. Dari Cikarawang tanaman dikembangkan ke Cangkurawok dan 
Kebun Percobaan Leuwikopo antara tahun 2012–2015. Populasi Cangkurawok berada di bawah tegakan 
pohon jati dan jabon, dan di Leuwikopo di bawah paranet 65%. Intensitas cahaya matahari pada tiga 
lokasi sekitar 35–45%.

Luas areal budidaya di lokasi Cikarawang sekitar 1 ha, Cangkurawok sekitar 0.5 ha dan Lewikopo 
sekitar 0.1 ha. Umur tanaman ketiga lokasi merupakan campuran (umur setahun, dua tahun, dan 
tiga tahun) berdasarkan ukuran petiol menggunakan referensi Santosa et al. (2003). Di Cikarawang, 
ada tanaman umur lebih dari 4 tahun berdasarkan pengakuan pekerja di kebun. Jarak tanam populasi 
Cikarawang dan Cangkurawok tidak teratur, walaupun awalnya ditanam 0.5 x 0.5 m, dan di Leuwikopo 
jaraknya 0.5 x 0.5.

Ukuran populasi diprediksi menggunakan 5 plot contoh 2 m x 2 m, lalu diekstrapolasi untuk 
populasi Cikarawang dan Cangkurawok, yang dilakukan terpisah untuk periode pertumbuhan daun 
dan periode berbunga. Morfologi bunga diamati pada Juli-Desember 2015 mengikuti deskripsi dari 
Jansen et al. (1996), sedangkan morfologi daun diamati pada Januari-Maret 2016, saat daun telah mekar 
sempurna mengikuti Sugiyama dan Santosa (2008). Peubah yang diamati hanya morfologi yang berbeda 
dengan kriteria umum (Gambar 1). Morfologi daun hanya memperhitungkan tanaman yang berumur 
2 tahun atau lebih, sedangkan seedling tidak diperhitungkan. Semua bunga yang ada diamati. Estimasi 
populasi dilakukan dengan pembulatan ratusan ke bawah. Total bunga yang diamati adalah 1,400 secara 
berturut-turut adalah 800, 300, dan 300 untuk Cikarawang, Cangkurawok dan Leuwikopo. Tanaman 
berdaun yang diamati adalah 11,600 buah,  yakni 8,200 di Cikarawang, 2,700 di Cangkurawok, dan 
700 di Lewikopo.

Bunga diamati pada saat antesis yang ditandai spathe mekar sempurna, atau mengeluarkan bau 
menyengat atau bunga dihinggapi serangga Nitidulidae. Karena antesis tidak terjadi secara bersamaan di 
satu lokasi dan juga terkendala hujan deras, kunjungan ke lokasi dilakukan setiap minggu selama masa 
antesis. Karakter yang diamati adalah ada tidaknya karakter bunga yang berbeda dengan bunga normal 
yang diduga berkaitan langsung dengan idiotipe (Gambar 1). 

Pertumbuhan bunga sejak tunas hingga anthesis diamati 75–100 tanaman per lokasi. Pengamatan 
akar dilakukan secara sampling, yakni 20 tanaman berdaun dan berbunga di masing-masing lokasi. 
Akar diamati dengan cara menggali tanah pada ¼ dari juring umbi. Jumlah akar yang ada dihitung dan 
dikonversi dengan faktor pengali 4.
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Gambar 1. Bunga iles-iles (A-B), daun (C) serta kondisi lapang di Bogor. Populasi iles-iles di 
Cangkurawok saat berdaun (D), Cikarawang saat berdaun (E) dan  di Cangkurawok saat 
berbunga (F) 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaman morfologi daun

Jumlah daun tanaman iles-iles dipengaruhi oleh umur tanaman. Tanaman asal bulbil atau biji 
berdaun yang lebih banyak (4–8 buah) dibandingkan dengan tanaman umur 2 atau 3 tahun. Tanaman 
umur 2 tahun sebagian besar memiliki 2–3 daun, dan sebagian besar tanaman umur 3 tahun hanya 
memiliki sebuah daun selama masa pertumbuhan dari tanam hingga dorman. Sugiyama dan Santosa 
(2008) menyatakan bahwa semakin tua umur umbi maka tanaman cenderung memiliki satu daun. Di sisi 
lain, ukuran daun final meningkat dengan meningkatnya umur tanaman. Semakin besar ukuran daun, 
jumlah anak daun (leaflets) juga meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 
(Sumarwoto 2005; Sugiyama dan Santosa 2008; Sumarwoto dan Maryana 2011).

Daun iles-iles normal memiliki sebuah petiol (batang semu) dengan tiga percabangan pada 
ujungnya (tripartite) (Gambar 1; 2A). Di lokasi Cikarawang dan Leuwikopo, ditemukan adanya petiol 
dengan lima percabangan (pentapartite) (Gambar 2B). Daun dengan pentapartit ditemukan sebanyak 9 
buah dari keseluruhan pengamatan. Santosa (unpublished data) menemukan adanya pertumbuhan daun 
abnormal akibat pemberian GA3 pada tanaman iles-iles, seperti daun hanya memiliki dua tulang daun 
daun utama (bipartite). Berdasarkan penjelasan pekerja kebun, tanaman di Cikarawang tidak diberi 
perlakuan hormon. Adanya dugaan daun pentapartite karena pengaruh hormon, untuk itu perlu dikaji 
lebih lanjut.
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Di lokasi Cikarawang, ditemukan tanaman dengan petiole bercabang dua, dan pada setiap cabang 
muncul helai daun normal dengan tripartite (Gambar 2C). Bentuk petiol tersebut baru pertama kali 
dilaporkan ditemukan pada tanaman iles-iles. Secara morfologi, terdapat perbedaan bentuk petiol 
sebelum muncul percabangan antara bagian tampak muka dan belakang. Bagian tampak muka petiol 
seperti pada umumnya yakni membulat (Gambar 2D), sedangkan pada tampak belakang terdapat lekukan 
memanjang seperti alur dari pangkal petiol hingga titik pecah percabangan (Gambar 2E). Bentuk petiol 
setelah pecah percabangan normal, yakni bulat.

Gambar 2. Helai daun iles-iles tripartit (A) dan helai daun pentapartite (B) , petiole dengandaun ganda 
(C), tanpak depan pedtiole  daun ganda (D) dan tampak belakang (E). Bar adalah 5 cm

Keragaman morfologi bunga
Bunga iles-iles muncul soliter yakni bunga muncul dari umbi tanpa diikuti oleh daun. Sebanyak 

54 bunga di Cikarawang, 16 bunga di Cangkurawok dan 25 bunga di Leuwikopo disertai dengan 
pertumbuhan daun. Daun-daun tersebut mulai muncul 2 bulan setelah antesis. Koeksistensi bunga 
dan daun pada 95 aksesi tersebut perlu evaluasi apakah bersifat menguntungkan atau merugikan 
perkembangan biji iles-iles. Pada sebagian besar tanaman, biji tumbuh abnormal dan matang sebelum 
waktunya.

Secara morfologi, terdapat sebuah mata tunas utama (diameter 1.0–1.5 cm) di samping tangkai 
bunga yang biasanya dorman selama pertumbuhan bunga (Gambar 3A). Daun dapat berkembang dari 
tunas utama disebelah tangkai bunga, dan atau dari mata tunas kulit umbi. Ketika muncul daun, dapat 
dibedakan asal tunas tersebut. Daun dengan posisi petiol dekat dengan tangkai bunga biasanya berasal 
dari tunas utama (Gambar 3C), sedangkan jaraknya cukup jauh untuk daun dari tunas samping. Selain 
itu, daun dari tunas samping ukurannya lebih kecil (Gambar 3B). Perbandingan diameter, tinggi petiol 
dan lebar daun antara daun dari tunas utama dengan tunas samping berturut-turut adalah 6: 1, 2.8: 1, 
dan 2.9:1.  
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Gambar 3. Tunas utama di samping tangkai bunga iles-iles umumnya dorman (A), daun dari tunas 
samping (B), daun dari tunas utama (C). Tanda panah posisi tunas. Bunga dengan spathe 
ganda (D) bunga normal dengan spateh tunggal (E) 

Bunga iles-iles merupakan rangkaian bunga (inflorescence) (Jansen et al. 1996). Bunga jantan 
berada di tengah bagian spadix terpisah dengan bunga betina yang berada di bawahnya. Seluruh spadix 
dilindungi oleh sebuah spathe yang mirip mahkota bunga (Gambar 1 3E). Pada ujung spadix terdapat 
apendix yang akan menyebarkan bau menyengat pada siang atau sore hari saat bunga mekar. Bau tersebut 
menarik serangga kelompok Nitidulidae (Sugiyama dan Santosa 2008).

Terdapat sembilan bunga yang memiliki spathe lebih dari satu. Spathe pertama melindungi spadix, 
sedangkan spathe kedua melindungi spathe pertama. Posisi spathe tersebut berada di tengah-tengah 
antara spadix dengan umbi (Gambar 3D). Menariknya, pada bagian pangkal dari spathe kedua terdapat 
tonjolan seperti mata tunas kecil (1 mm) yang dorman. Bunga dengan spathe ganda tersebut ditemukan 
sebanyak 3 buah di populasi Cikarawang, 2 buah di Cangkurawok, dan 4 buah di Leuwikopo. 

Keragaman pertumbuhan akar
Sebanyak 2–4% umbi berbunga tidak memiliki akar (Gambar 4 A-B). Dibandingkan dengan 

umbi berdaun, jumlah akar pada umbi berbunga lebih sedikit dan ukuran rata-rata akar juga lebih 
pendek. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selama pertumbuhan dan perkembangan bunga, tanaman 
menggunakan cadangan nutrisi yang ada dalam umbi dan sedikit mengambil nutrisi dari tanah. 
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Gambar 4. Tunas bunga dan tunas daun dari umur yang sama setelah tanam. Jumlah akar pada umbi 
berbunga terbatas atau tidak ada akar (A), dan jumlah akar banyak pada umbi menghasilkan 
daun (B) 

Menurut Dr Fred Rumawas (ahli botani IPB, komunikasi personal 2016), fenomena umbi bunga 
tidak berakar sering ditemukan di lapangan. Lebih lanjut, umbi-umbi bunga yang tidak berakar tersebut 
setelah menghasilkan biji banyak yang ditemukan mengering dan mati, sedangkan umbi-umbi yang 
berakar akan menghasilkan daun-daun baru. Masih perlu penelitian lebih lanjut apakah fenomena umbi 
tanpa akar tersebut merupakan ganggung fisiologis akitbat factor ekologi atau karena faktor genetik. 

Implikasi bagi perakitan varietas baru
Laporan yang menyebutkan adanya variasi morfologi pada bunga dan daun tanaman iles-iles masih 

sangat jarang, walaupun keragaman secara molekuler sudah dilaporkan (Poerba dan Martanti, 2008; 
Mekkerdchoo et al. 2011). Menurut Dr Fred Rumawas, diperkirakan keragaman morfologi iles-iles di 
lapangan sekitar 30%, namun demikian, beliau tidak menyebutkan secara spesifik bentuk keragaman 
yang ada. Dani (2008) menyebutkan bahwa tidak terdapat keragaman genetik antara tetua dan anakan 
iles-iles asal biji, yang memperkuat fakta bahwa iles-iles adalah apomiktik. 

Adanya keragaman morfologi daun dan bunga tanaman iles-iles memerlukan kajian lebih 
mendalam apakah iles-iles merupakan apomiktik murni atau fakultatif. Walaupun adanya keragaman 
genetik pada tanaman apomiktik karena mutasi somatik telah cukup banyak dilaporkan, seperti pada 
manggis (Mansyah et al. 2010; Sobir et al. 2013) dan tanaman lain (Hand dan Koltunow 2014). Asesmen 
pada populasi yang besar pada penelitian ini dapat menemukan adanya keragaman morfologi pada iles-
iles. Hal ini memperkuat penelitian Poerba dan Martanti (2008) dan Mekkerdchoo et al. (2011) yakni 
adanya keragaman molekuler pada populasi yang berjauhan. Belum ditemukannnya keragaman oleh 
Harijati dan Mastuti (2014), diduga karena ukuran populasi.

Penemuan pada penelitian ini memberikan harapan tersedianya material genetik untuk memperbaiki 
sifat tanaman iles-iles untuk peningkatan produktivitas. Kemudahan tanaman iles-iles diperbanyak secara 
klonal menggunakan bulbils dan kulit umbi (Sugiyama dan Santosa 2008; Santosa dan Wirnas 2019), 
dapat mempercepat kegiatan perakitan varietas baru. Namun demikian, stabilitas keragaman yang ada 
masih perlu evaluasi lebih lanjut, termasuk korelasinya dengan komponen hasil. 
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Menggunakan teknologi yang ada, rata-rata dapat dipanen 40 ton umbi segar per ha (Sugiyama dan 
Santosa (2008), setelah 3 kali dorman, atau rata-rata per tahun 13.3 ton. Jika tanaman skip dormansi, 
panen dapat dilakukan pada 1.5 tahun setelah tanam sehingga secara teoritis produktivitas dapat 
meningkat 200%. Idiotipe iles-iles yang mampu berproduktivitas tinggi antara lain: responsif terhadap 
pemupukan, mampu skip dormansi, bulking ratio tinggi, jumlah daun banyak, ukuran daun besar, 
dan kandungan bahan kering tinggi. Untuk memperkuat pengembangan tumpangsari, iles-iles perlu 
memiliki sifat toleran naungan dan tahan HPT. Variasi morfologi pada penelitian ini sejalan dengan 
pencapaian idiotipe tersebut (Gambar 5).

Gambar 5. Peta idiotipe tanaman iles-iles untuk produksi umbi tinggi dan efiesien perbanyakan biji. 
Idiotipe ditunjukkan pada kotak terujung setiap karakter. 

Perakitan varietas baru iles-iles sesuai dengan karakteristik tanaman apomiktik, dapat dilakukan 
tanpa prosedur breeding seperti pada non-apomiksis. Hal tersebut karena gen-gen keturunan akan 
identik dengan induknya (Acquaah, 2012), berbeda dengan tanaman non-apomiktik yang memerlukan 
fiksasi gen hingga keturuan ke 6 atau 7 (F6 atau F7). Walaupun hasil asesmen ini masih perlu diuji lebih 
lanjut, tetapi memberikan harapan perbaikan produktivitas pada masa mendatang.

KESIMPULAN
Terdapat keragaman pada tanaman iles-iles pada karakter daun dan bunga. Ditemukan tanaman 

iles-iles yang memiliki pentapartit, berbunga dengan dua spathe, tanaman iles-iles dengan petiol bercabang 
dua, dan tanaman berbunga diikuti dengan pertumbuhan daun. Pertumbuhan akar tanaman iles-iles 
yang sedang berbunga lebih terbatas daripada tanaman berdaun. Pada penelitian mendatang, perlu 
evaluasi stabilitas keragaman tersebut kaitannya dengan produktivitas tanaman iles-iles pada agroekologi 
tumpangsari.
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ABSTRACT
Cassava cultivation in Lampung is generally planted by using monoculture system. Recently, the 
development of sorghum in Lampung has been directed through intercropping systems with cassava.  This 
study was aimed to evaluate the productivity of cassava plants grown in monoculture and intercropping 
systems in two different locations. Experiments have been conducted in two different locations (Village 
Gading Rejo District of Pringsewu and Village Margotomo Sulusuban District of Lampung Tengah) 
from April 2015 until March 2016. Sorghum varieties used were Numbu, Telaga Bodas, Samurai 1, 
Super 1, and Super 2. Materials cassava cuttings used was variety of  Kasetsart (UJ 5). The observed 
variabels included plant height, leaf number, the number of tuber, tuber length, tuber diameter, tuber 
weight, and the content of starch. Data observed were analyzed by using SPSS v.20 subjected to Analysis 
of Varianced and LSD at α = 5%. Our experiments showed that there was no significant difference 
between monoculture and intercropping system for the two locations. Practically, our results indicates 
that intercropping between cassava and sorghum does not influence the productivity of cassava.
Kata kunci: Intercropping, monoculture, cassava, sorghum.

ABSTRAK
Budidaya ubi kayu di Lampung pada umumnya dilakukan dengan cara monokultur. Akhir – akhir ini 
pengembangan sorghum di Lampung diarahkan melalui sistem tumpangsari dengan ubi kayu. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengevaluasi produktivitas tanaman ubi kayu yang ditanam secara monokultur dan 
tumpang sari pada dua lokasi yang berbeda. Penelitian telah dilakukan pada dua lokasi berbeda (Desa 
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan Desa Margotomo Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah) pada 
April 2015 sampai Maret 2016. Varietas sorghum yang digunakan adalah Numbu, Telaga Bodas, Samurai 
1, Super 1, dan Super 2. Bahan stek ubi kayu yang digunakan adalah varietas Kasetsart (UJ 5). Variabel 
yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah ubi, panjang ubi, diameter ubi, bobot ubi, 
dan kadar pati ubi. Data diolah dengan Proc GLM ( SPSS v.20 ). Hasil penelitian ini menunjukkan 
pada seluruh variabel yang diamati terlihat bahwa hasil produktivitas ubi kayu tidak berbeda nyata antara 
monukultur dan tumpang sari di dua lokasi berbeda. Secara praktis hasil ini menunujukkan juga bahwa 
tumpangsari ubi kayu dengan sorghum tidak mengganggu produktivitas ubi kayu secara signifikan.
Kata kunci:Tumpangsari, monokultur, ubi kayu, sorghum.
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PENDAHULUAN
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang mempunyai areal pertanian yang luas.  

Petani di Lampung banyak membudidayakan tanaman ubi kayu atau singkong. Data BPS (2015) 
menunjukkan bahwa luas areal panen ubi kayu di Lampung adalah 310.441 ha dengan jumlah produksi 
8,29 juta ton ubi kayu.

Penanaman ubi kayu oleh petani di Lampung masih menggunakan jarak tanam yang relatif lebar.
Petani belum memanfaatkan kelebihan ruang tanam sehingga pertanaman bisa lebih efisien. Mengamati 
jarak tanam yang relatif lebar tersebut, perlu ada upaya yang dilakukan dalam memanfaatkannya.
Salah satu upaya adalah dengan melakukan penanaman ubi kayu secara tumpangsari, sehingga masih 
menyisakan ruang tumbuh yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman palawija. Menurut 
Warsana (2009), tumpangsari adalah suatu pola budidaya tanaman yang menanam beberapa jenis 
tanaman pada lahan dan waktu tanam yang sama, yang jenis tanamannya relatif berumur sama ataupun 
berbeda, yang diatur dalam barisan tanaman. Pola tumpangsari memiliki banyak keuntungan antara lain 
efisiensi pemanfaatan lahan, unsur hara, dan sinar matahari. Keuntungan lain berupa hasil panen yang 
beragam, tetap mempunyai peluang panen apabila salah satu tanaman yang ditumpangsarikan gagal 
panen, dan menciptakan stabilitas biologis seperti menekan perkembangan hama dan penyakit serta 
mempertahankan kelestarian sumber daya lahan dalam hal kesuburan tanah.

Menurut Kamal (2011) dan Hamim et al. (2012) bahwa tanaman sorgum dapat ditumpangsarikan 
dengan tanaman ubi kayu. Sejalan dengan itu, Supriyanto (2009) melaporkan bahwa tanaman sorghum 
dapat menghasilkan bioenergi (bioetanol) dan dapat ditanam secara tumpang sari. Karena umur panen 
yang berbeda antara tanaman sorgum dan ubi kayu maka produksi tanaman pokok (ubi kayu) tidak 
terganggu dan petani memungkinkan mendapat tambahan produksi sorgum dalam jangka waktu 3 bulan.  
Dari penelitian tersebut jelas bahwa sistem tanam tumpangsari petani dapat menghasilkan produksi yang 
beragam yang mendukung berbagai sektor seperti pangan, industri, dan peternakan yang pada akhirnya 
akan meningkatkan pendapatan petani.

Sorgum manis (Sorghum bicolor [L.] Moench) adalah salah satu tanaman jenis serealia selain padi dan 
jagung yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai bahan pakan, pangan, dan bioetanol. Tanaman 
sorgum yang merupakan tanaman hijauan dapat dimanfaatkan pada semua bagian tanamannya. Pada 
batang sorgum terutama jenis sorgum manis memiliki kandungan nira yang dapat digunakan sebagai 
bahan baku pembuatan gula dan bioetanol.  Di samping itu, keseluruhan bagian tanaman sorgum adalah 
biomassa yang sangat potensial untuk dijadikan bahan pakan segar bagi ternak (Sari, 2009), sehingga 
dapat mendukung dalam swasembada daging. Keunggulan lain tanaman sorgum adalah bahwa sorghum 
dapat tumbuh pada lahan marjinal, lebih tahan kering, dan dapat tumbuh kembali setelah tanaman 
dipangkas saat panen (ratoon) sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk budidaya berikutnya.

Walaupun tanaman sorghum dapat ditumpangsarikan dengan ubi kayu, tetapi kajian tentang ubi 
kayu yang dibudidayakan secara tumpangsari dengan sorghum masih sedikit dilaporkan.Oleh karena 
itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengevaluasi produktivitas tanaman ubi kayu yang ditanam 
secara monokultur dan tumpangsari pada dua lokasi.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu Desa Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dan Desa 

Margotomo, Kabupaten Lampung Tengah, serta analisis brangkasan di Laboratorium Agronomi Fakultas 
Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung, dari bulan April 2015 sampai Maret 2016. Bahan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih sorgum  varietas Numbu, Telaga Bodas, Samurai 1, 
Super 1, Super 2, bahan setek ubi kayu varietas Kasetsart (UJ 5), furadan 3G, pupuk Urea, pupuk KCl, 
dan pupuk SP-36.  Sementara alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah traktor, cangkul, meteran, 
pena, spidol, buku tulis, tali rafia, koret, alat tugal, alat semprot punggung, penggaris, timbangan digital, 
linggis, dan timbangan bangkok Thai Sang Matric co.ltd.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

236

Produktivitas Ubi Kayu yang Ditanam Monokultur dan Tumpangsari
dengan Sorghum pada Dua Lokasi

Penelitian ini memakai Rancangan Acak Kelompok dengan tiga ulangan. Rincian perlakuan 
disajikan dalam Tabel 1 dengan dua belas perlakuan. Homogenitas ragam diuji dengan uji Barlett 
dan jika asumsi terpenuhi, maka data dianalisis dengan sidik ragam dan apabila hasil uji f nyata maka 
selanjutnya dilakukan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.

Tabel 1. Perlakuan berbagai sistem tanam terhadap produktivitas ubi kayu yang ditanam monokultur 
dan tumpangsari dengan sorghum pada dua lokasi

Perlakuan Keterangan

ST1 Numbu 
(ST1N)

Sistem tumpangsari ubi kayu dengan sorghum varietas Numbu dengan jarak 
tanam ubi kayu 100 cm x 60 cm

ST1 Telaga Bodas 
(ST1TB)

Sistem tumpangsari ubi kayu dengan sorghum varietas Telaga Bodas dengan 
jarak tanam ubi kayu 100 cm x 60 cm

ST1 Samurai 1 
(ST1SMR1)

Sistem tumpangsari ubi kayu dengan sorghum varietas Samurai 1 dengan jarak 
tanam ubi kayu 100 cm x 60 cm

ST1 Super 1 
(ST1SPR1)

Sistem tumpangsari ubi kayu dengan sorghum varietas Super 1 dengan jarak 
tanam ubi kayu 100 cm x 60 cm

ST1 Super 2 
(ST1SPR2)

Sistem tumpangsari ubi kayu dengan sorghum varietas Super 2 dengan jarak 
tanam ubi kayu 100 cm x 60 cm

ST2 Numbu
 (ST2N)

Sistem tumpangsari ubi kayu dengan sorghum varietas Numbu dengan jarak 
tanam ubi kayu 80 cm x 60 cm

ST2 Telaga Bodas 
(ST2TB)

Sistem tumpangsari ubi kayu dengan sorghum varietas Telaga Bodas dengan 
jarak tanam ubi kayu 80 cm x 60 cm

ST2 Samurai 1 
(ST2SMR1)

Sistem tumpangsari ubi kayu dengan sorghum varietas Samurai 1 dengan jarak 
tanam ubi kayu 80 cm x 60 cm

ST2 Super 1 
(ST2SPR1)

Sistem tumpangsari ubi kayu dengan sorghum varietas Super 1 dengan jarak 
tanam ubi kayu 80 cm x 60 cm

ST2 Super 2 
(ST2SPR2)

Sistem tumpangsari ubi kayu dengan sorghum varietas Super 2 dengan jarak 
tanam ubi kayu 80 cm x 60 cm

MU 1 Sistem monokultur ubikayu dengan jarak tanam 100 cm x 60 cm
MU 2 Sistem monokultur ubikayu dengan jarak tanam 80 cm x 60 cm

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekapitulasi hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara perlakuan 

yang diberikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman ubi kayu (Tabel 2 dan Tabel 3). Hal 
tersebut menunjukkan bahwa dengan penggunaan sistem pertanaman monokultur ataupun tumpangsari, 
tidak mempengaruhi produktivitas tanaman ubi kayu pada dua lokasi penelitian.

Tabel 2. Rekapitulasi analisis ragam pengaruh perlakuan terhadap seluruh variabel pengamatan 
produktivitas ubi kayu yang ditanam monokultur dan tumpangsari dengan sorghum pada 
daerah Gading Rejo

Variabel pengmatan
Perlakuan

Sistem Tanam (ST)
Tinggi Tanaman tn
Jumlah Daun tn
Jumlah Ubi tn
Panjang Ubi tn
Diameter Ubi tn
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Variabel pengmatan
Perlakuan

Sistem Tanam (ST)
Diameter sebaran Ubi tn
Bobot Ubi tn
Kadar Pati Ubi tn

Keterangan :  tn = Tidak berbeda nyata pada taraf α = 5 %

Gambar 1. Pengaruh perlakuan sistem tanam terhadap variabel bobot ubi kayu di daerah Gading 
Rejo

Dari hasil penelitian dapat dilihat pada variabel bobot ubi di daerah Gading Rejo untuk sistem 
tanam tumpangsari dan monokultur dengan dua jarak tanam berbeda tidak menunjukkan hasil yang 
berbeda nyata.

Gambar 2. Pengaruh perlakuan sistem tanam terhadap variabel kadar pati ubi kayu di daerah Gading 
Rejo

Tabel 2. Rekapitulasi analisis ragam pengaruh perlakuan terhadap seluruh variabel pengamatan 
produktivitas ubi kayu yang ditanam monokultur dan tumpangsari dengan sorghum pada 
daerah Gading Rejo. (lanjutan)
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Dari hasil penelitian dapat dilihat pada variabel kadar pati di daerah Gading Rejo untuk sistem 
tanam tumpangsari dan monokultur dengan dua jarak tanam berbeda tidak menunjukkan hasil yang 
berbeda nyata. Penggunaan jarak tanam yang berbeda yaitu 100 cm  x 60 cm dan 80 cm x 60 cm, 
menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan untuk pertumbuhan tanaman ubi kayu yang 
dilihat dari tinggi tanaman dan jumlah daun yang tidak berbeda nyata. Selain itu, perbedaan jarak 
tanam tersebut juga menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap hasil produksi ubi kayu 
yang dilihat dari jumlah ubi, panjang ubi, diameter ubi, diameter sebaran ubi, bobot ubi dan kadar 
pati ubi kayu. Tidak terdapatnya perbedaan pertumbuhan dan hasil produksi pada tanaman tersebut 
diduga karena klon ubi kayu yang digunakan dapat beradaptasi dengan baik pada kedua jarak tanaman 
yang digunakan. Perbedaan populasi yang dihasilkan pada penggunaan jarak tanam yang berbeda tidak 
langsung memberikan hasil yang berbeda terhadap pertumbuhan dan perkembangan ubi kayu. Hal ini 
serupa dengan penelitian Balitkabi (2010) yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan hasil ubi kayu 
terhadap jarak tanam yang digunakan karena perbedaan jarak tanam yang digunakan tidak terlalu jauh.  
Akan tetapi, jika jarak tanam yang digunakan adalah 100 cm x 100 cm dengan 100 cm x 60 cm akan 
menimbulkan perbedaan pada jumlah dan bobot ubi yang dihasilkan.

Tabel 3. Rekapitulasi analisis ragam pengaruh perlakuan terhadap seluruh variabel pengamatan 
produktivitas ubi kayu yang ditanam monokultur dan tumpangsari dengan sorghum pada 
daerah Sulusuban

Variabel pengmatan
Perlakuan

Sistem Tanam (ST)
Tinggi Tanaman tn
Jumlah Daun tn
Jumlah Ubi tn
Panjang Ubi tn
Diameter Ubi tn
Diameter sebaran Ubi tn
Bobot Ubi tn
Kadar Pati Ubi tn

Keterangan: tn = Tidak berbeda nyata pada taraf α = 5 %

Gambar 3. Pengaruh perlakuan sistem tanam terhadap variabel bobot ubi kayu di daerah Sulusuban

Dari hasil penelitian dapat dilihat pada variabel bobot ubi di daerah Sulusuban untuk sistem tanam 
tumpangsari dan monokultur dengan dua jarak tanam berbeda tidak menunjukkan hasil yang berbeda 
nyata.
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Gambar 4. Pengaruh perlakuan sistem tanam terhadap variabel kadar pati ubi kayu di daerah 
Sulusuban

Dari hasil penelitian dapat dilihat pada variabel bobot ubi di daerah Sulusuban untuk sistem 
tanam tumpangsari dan monokultur dengan dua jarak tanam berbeda tidak menunjukkan hasil yang 
berbeda nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanaman tumpangsari tidak berbeda 
nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman ubi kayu pada dua lokasi penelitian jika 
dibandingkan dengan sistem monokultur. Hasil tersebut berbeda pada penelitian Suwarto dkk.(2005), 
yang menunjukkan adanya perbedaan terhadap produksi dan jumlah daun yang dihasilkan pada tanaman 
ubi kayu klon Adira 1 yang ditumpangsarikan dengan jagung. Hal ini diduga karena klon yang digunakan 
pada penelitian ini yaitu klon Kasetsart (UJ 5) lebih adaftif terhadap kondisi sistem pertanaman yang ada 
dibandingkan klon Adira 1. Selain itu, jenis tanaman lain yang digunakan untuk tumpangsari dengan 
ubi kayu akan ikut mempengaruhi produktivitas ubi kayu. Pada hasil laporan penelitian Rianni (2014) 
bahwa terdapat interaksi antara perlakuan jarak tanam sorgum manis dengan dua habitus wijen terhadap 
jumlah daun sorgum manis umur 8 mst dan sekapan cahaya pada 8 mst. Wijen Winas-1 dengan habitus 
bercabang dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan NKL lebih tinggi (1,71) dari wijen SBR-2 
(1,41) ketika ditumpangsarikan dengan sorgum manis. Akan tetapi pada hasil penelitian tumpangsari 
yang dilaporkan Surtinah (2015), bahwa hasil produksi tanaman jagung manis yang ditanam secara 
monokultur ataupun tumpangsari dengan kangkung sutera tidak berbeda nyata untuk semua parameter 
yang diamati. Hasil ini diduga karena perbedaan jenis tanaman yang ditumpangsarikan dalam hal waktu 
tumbuh dan persaingan tumbuh yang berbeda, sama halnya seperti penelitian yang dilakukan saat ini 
bahwa adanya perbedaan waktu tumbuh dan persaingan tumbuh antara sorghum dan ubi kayu sehingga 
produktivitas ubi kayu tidak terganggu oleh tumpangsari dengan sorghum.

Secara garis besar, penelitian ini menunjukkan bahwa tumpang sari tidak memberikan pengaruh 
yang berbeda nyata dengan sistem monokultur tanaman ubi kayu. Hal ini serupa dengan hasil penelitian 
Agung (2015), bahwa kerapatan dan varietas tanaman sorghum tidak mempengaruhi hasil ubi kayu 
pada sistem tumpangsari sorghum dengan ubi kayu. Selain itu, jarak tanaman yang digunakan juga tidak 
mengganggu dalam proses pertumbuhan tanaman hingga produksi tanaman. Hal ini berkaitan dengan 
daya adaptasi klon ubi kayu dan jenis tanaman lain yang ditumpangsarikan dengan ubi kayu. 

KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian ini adalah produksi ubi kayu dan kadar pati ubi pada sistem tumpangsari 

ubi kayu dengan sorghum tidak berbeda nyata dengan sistem monokultur. Perbedaan jarak tanam ubi 
kayu yang di tumpangsarikan dengan sorghum juga tidak menunjukkan produksi dan keragaan ubi kayu 
yang berbeda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sorghum melalui sistem tumpangsari 
dengan ubi kayu dapat dijadikan sebagai alternatif oleh petani.
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ABSTRAK
Malapari (Pongamia pinnata (L.) Pierre) merupakan salah tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan 
sebagai sumber BBN. Potensi tanaman malapari menghasilkan biodiesel mencapai 25 ton biji/ha/th. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh ukuran dan sumber benih terhadap perkecambahan 
benih, serta media yang dapat mendukung pertumbuhan bibit malapari. Penelitian dilaksanakan pada 
bulan September 2010 sampai Februari 2011 di rumah kaca Cikabayan, Departemen Agronomi dan 
Hortikultura, IPB. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk membandingkan 
perkecambahan benih malapari dari TN Ujung Kulon (TNUK) dan  Kebun Raya Bogor (KRB); dan dari 
benih  besar  >15 mm, dan benih kecil ≤15 mm dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK). 
Tahap kedua untuk mempelajari pengaruh ukuran benih dan media tanam terhadap pertumbuhan bibit 
malapari yang  dilaksanakan dalam rancangan petak terbagi. Bibit dari benih besar (>15 mm) dan benih 
kecil (≤15 mm) sebagai petak utama dan media tanam (media tanah; media tanah+pasir (1:1); media 
tanah+arang sekam (1:1)) sebagai anak petak. Hasil pengamatan menunjukkan interaksi sumber dan 
ukuran benih berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah (DB).DB benih berukuran kecil dari 
TNUK (84%) lebih tinggi dari DB benih dari KRB baik benih besar (73%) maupun kecil (65%). Selain 
itu, kecepatan tumbuh benih dari TNUK lebih tinggi (6.51% KN/etmal) daripada dari KRB (5.36% 
KN/etmal). Ukuran benih tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit, sedangkan media tanam 
berpengaruh terhadap semua peubah yang diamati. Tanah+pasir (1:1) merupakan media terbaik untuk 
pertumbuhan bibit baik dari TNUK maupun dari KRB sampai umur 4 BST.
Kata kunci: daya berkecambah, kecepatan tumbuh, media tanam, jumlah bintil akar

PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia pada tahun 2006 menargetkan 10% dari kebutuhan bahan bakar minyak 

(BBM) nantinya terutama untuk transportasi yang terdiri solar sebesar 12,487 juta kiloliter (kl) akan 
dapat dipenuhi dari produksi biodisel dan 10% dari kebutuhan premium sebesar 17,207 juta kl akan 
dapat dipenuhi dari produksi bioetanol (Hadi et al. 2006). Kondisi ini menjadi tantangan untuk 
mengembangkan tanaman penghasil bahan bakar nabati (BBN).

Bahan bakar nabati (biofuel) adalah bahan bakar dari sumber hayati, dapat berupa bioetanol, 
biodiesel, dan biogas. Beberapa tanaman yang potensial sebagai penghasil bahan bakar nabati adalah 
kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, kapas, kanola, dan rapeseed untuk biodiesel, serta ubi kayu, ubi jalar, 
tebu, sorgum, sagu, aren, nipah, dan lontar untuk bioethanol. Selain potensial sebagai penghasil bahan 
bakar nabati beberapa komoditas tersebut seperti kelapa sawit, kelapa, kapas, ubi kayu, tebu, dan sagu 
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juga merupakan komoditas sumber bahan pangan dan pakan. Pengembangan komoditas sumber bahan 
pangan sebagai bahan baku bioenergi dipandang kurang etis karena berkompetisi dengan bahan pangan 
dan pakan. 

Pongamia pinnata L Pierre sudah dikembangkan di India, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, 
Philipina, dan Australia sebagai tanaman yang potensial untuk dijadikan sumber bahan bakar nabati 
dan tidak bersaing dengan penggunaannya sebagai pangan atau pakan. P. pinnata kemungkinan besar 
berasal dari India dan dijumpai secara alami kemudian menyebar ke Pakistan dan Sri Lanka serta seluruh 
Asia Tenggara termasuk Indonesia sampai timur laut Australia, Fiji, dan Jepang (Anonimous 2007). 
Indonesia mengenal tanaman ini dengan sebutan malapari (Simeuleu), mabai (Bangka), malapari laut 
(Jawa Barat), bangkongan, kepik (Jawa), kranji (Madura), marauwen (Minahasa), hate hira (Ternate), 
butis, sikam (Timor), (Mardjono 2008; Krisantini 2007). Di habitat aslinya malapari dapat tumbuh 
dengan rentang suhu yang luas, dari 0–50ºC. Tanaman ini juga dapat tumbuh pada ketinggian antara 0 
–1200 m di atas permukaan laut, bahkan pada daerah dengan tingkat salinitasnya tinggi, alkali, berbatu 
dan berpasir serta kering (Kumar et al. 2007; Divakara et al. 2010). Di Indonesia tanaman ini ditemukan 
tersebar luas dari Pulau Sumatera bagian timur (TN Berbak, Teluk Berikat – Pulau Bangka), pantai di 
sekitar Tanjung Lesung (Banten), Pantai Batu Karas (Ciamis), Ujung Blambangan (TN Alas Purwo), 
Pantai Lovina (Bali Utara), Pantai Sembelia (Lombok Timur), dan Pantai Barat Pulau Seram (Maluku) 
(Djam’an 2009).

P. pinnata mengandung asam minyak cukup tinggi, mencapai sekitar 30–40% (Mukta dan 
Sreevalli 2010). Sebagian besar kandungan minyak malapari merupakan minyak tak jenuh terutama 
asam palmitat, asam stearat, asam lenoleat, asam linolenat, asam oleat, dan asam ecosenoat. Ekstrak 
minyak menunjukkan sifat kimiawi yang baik untuk bahan bakar nabati dan dapat digunakan dalam 
industri (Bobade dan Khyade 2012; Sangwanet al. 2010).

Produktivitas tanaman malapari tidak kalah dengan tanaman lain sebagai tanaman penghasil 
biodiesel. Sebagai perbandingan potensi produktivitas jarak pagar genotipe unggul IP-1A dan IP-1M 
sebesar 4–5 ton/ha/tahun (Irianto 2010). Satu pohon malapari dapat menghasilkan 9–90 kg biji/tahun, 
sehingga jika kerapatan tanamnya 100 pohon/ha, maka potensi panennya berkisar 0.9–9 ton biji/ha/tahun.
Apabila rendemen 25% maka dihasilkan 225–2.250 kg/ha/tahun minyak. Dengan cara pembudidayaan 
yang baik dan rotasi tanam 5–7 tahun, maka produksi perkebunan malapari yang dihasilkan mencapai 
2 ton minyak-lemak dan 5 ton kayu bakar per hektar/tahun (Djam’an 2009) sehingga tanaman ini 
cocok dijadikan alternatif penghasil biodisel selain jarak pagar (James 1983). Putri dan Putra (2013) 
melaporkan bahwa jumlah polong yang dihasilkan pohon malapari berkorelasi dengan diameter batang.
Pengamatan malapari di tegakan alam Alas Purwo menunjukkan pohon dengan diameter sekitar 42–54 
cm menghasilkan polong sebanyak 1240–2800 polong. Sementara Divakara et al. (2010) menyatakan 
bahwa bobot 100 polong malapari berkorelasi erat (r=0.909) dengan daya berkecambah benih. 

Keunggulan lain tanaman malapari adalah tidak merusak tanah karena tanaman ini termasuk famili 
Leguminoceae yang mampu mengikat nitrogen dari udara sehingga meningkatkan kandungan nitrogen 
dalam tanah. Beberapa senyawa kimia yang dikandung pada daun dan biji malapari dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan obat, dan kayunya masih dapat digunakan jika sudah tidak produktif lagi (Krisantini 
2007). Limbah bungkil minyak benih malapari bisa digunakan sebagai bahan bakar (biobriket) atau 
pupuk organik maupun pakan ternak (Kumar et al. 2007). Karakter ini bertolak belakang dengan jarak 
pagar yang mengandung racun yang mematikan (Sinaga 2007) dan cenderung menguras nutrisi dari 
dalam tanah (Purlani 2007).

Potensi lain dari tanaman ini adalah akar dan kulitnya yang dapat digunakan sebagai obat, untuk 
menyembuhkan penyakit akibat tusukan ikan beracun. Di daerah Banyuwangi kulit batang malapari 
yang memiliki bau menyengat digunakan sebagai obat luar untuk penyakit kudis, di Seram rebusan 
kulitnya yang dicampur dengan kacang hijau, bawang putih dan cengkeh digunakan sebagai obat beri-
beri (Mardjono 2008). Di India minyak malapari banyak digunakan untuk obat penyakit kulit, dan di 
Australia daunnya digunakan sebagai makanan ternak pada waktu musim kering (Kumar et al. 2007; 
Krisantini 2007).
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Malapari di Indonesia masih belum banyak diteliti. Eksplorasi sudah dilakukan oleh Balai 
Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas). Penelitian dasar yang berkaitan dengan malapari 
perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangannya sebagai salah satu sumber bahan bakar nabati.
Tujuan penelitian ini mendapatkan informasi mutu benih dan pertumbuhan bibit malapari yang berasal 
dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan dari Kebun raya Bogor (KRB).

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di rumah kaca Cikabayan, Departemen Agronomi dan Hortikultura 

IPB selama 6 bulan, dari bulan September–Februari 2011. Percobaan ini terdiri atas dua percobaan. 
Percobaan pertama adalah pengujian mutu benih malapari dari TNUK dan KRB berdasarkan ukuran 
benih dan percobaan kedua adalah pengamatan pertumbuhan bibit dari kedua sumber pada media yang 
berbeda.

Bahan yang digunakan adalah benih malapari dari Desa Taman Jaya, di Taman Nasional (TN) 
Ujung Kulon Banten, dan dari Kebun Raya Bogor. Benih malapari dipanen pada minggu pertama bulan 
Mei tahun 2010, dalam bentuk polong. Pohon induk di Ujung Kulon diperkirakan berumur antara 
30–40 tahun berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan pohon induk di Kebun Raya Bogor 
berumur 35 tahun. Polong yang dipanen adalah yang telah kering dan mudah dipetik atau yang jatuh 
ketika pohon digoyang. Kemudian polong dijemur dan dikupas untuk diambil benihnya.

Percobaan pertama bertujuan mempelajari pengaruh sumber benih dan ukuran benih terhadap 
mutu benih malapari, karena benih malapari dari sumber yang sama mempunyai ukuran yang beragam. 
Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok dua faktor, yaitu sumber benih (TN Ujung Kulon 
dan Kebun Raya Bogor) dan ukuran benih (benih besar: >15 mm atau >1.5 gr; dan benih kecil:≤15 
mm atau ≤1.5 gr), sehingga terdapat 4 kombinasi perlakuan dan diulang 6 kali. Tiap satuan percobaan 
menggunakan 25 butir benih. Media perkecambahan yang digunakan adalah pasir yang telah disterilkan.
Sebelum ditanam benih direndam dalam air selama 24 jam. Pengamatan daya berkecambah dilakukan 
pada hari ke 14 dan 28 (Kumar et al. 2007). Peubah yang diamati adalah daya berkecambah dan kecepatan 
tumbuh. Mutu fisik diamati dari kadar air benih dan bobot 1000 butir sesuai ketentuanISTA (2007).

Percobaan kedua bertujuan mempelajari pengaruh ukuran benih dan media tanam terhadap  
pertumbuhan bibit malapari. Dalam percobaan ini benih dari TNUK dan KRB diamati secara terpisah. 
Percobaan dilaksanakan dalam rancangan petak terbagi dengan  dua faktordan diulang sebanyak 4 kali. 
Sebagai petak utama adalah ukuran benih (benih besar: >15 mm atau >1.5 gr; dan benih kecil:≤15 mm 
atau ≤1.5 gr) dan media tanam sebagai anak petak (M1: tanah; M2: tanah+pasir/1:1; M3: topsoil+arang 
sekam/1:1) sehingga terdapat 24 satuan percobaan masing-masing terdiri atas 8 bibit untuk tiap sumber 
benih. Peubah yang diamati adalah tinggi tanaman, diameter batang dan jumlah daun dilakukan pada 
1-12 MST,luas daun, panjang akar, volume akar, bobot kering tajuk, bobot kering akar dan rasio 
tajuk:akar dilakukan pada 4BST (16 MST). Data dianalisis dengan uji F. Jika hasil uji F berpengaruh 
nyata dilanjutkan dengan uji DMRT pada α= 0.05. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh sumber benih dan ukuran benih terhadap perkecambahan malapari

 Benih dari TNUK dan KRB mempunyai karakter yang berbeda. Bobot 1000 butir benih dari 
TNUK (1327.9 g) lebih rendah daripada benih dari KRB (1581.7 g), sebaliknya polong dari TNUK 
lebih panjang daripada dari KRB. Benih dari TNUK berbentuk lonjong, tebal dan berwarna coklat tua, 
sedangkan benih dari KRB berbentuk pipih, lebar, dan berwarna coklat terang (Gambar 1).
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Gambar 1. Polong dan benih malapari dari TNUK (a dan b) dan dari KRB (c dan d)

Sumber benih dan ukuran benih berpengaruh terhadap viabilitas (daya berkecamah) akan tetapi 
vigor benih (kecepatan tumbuh) hanya dipengaruhi oleh sumber benih. Benih dari TNUK mempunyi 
viabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan benih dari KRB. Daya berkecambah benih dari TNUK 
mencapai 84% untuk benih berukuran kecil dan 76% untuk benih berukuran besar, sedangkan benih 
dari KRB mempunyai daya berkecambah sebesar 65% untuk benih kecil dan 73% untuk benih besar. 
Sementara itu kecepatan tumbuh benih dari TNUK (6.51%/etmal) lebih tinggi daripada kecepatan 
tumbuh benih dari KRB (5.36 %/etmal) (Gambar 2).  

Gambar 2. Daya berkecambah dan kecepatan tumbuh benih dari TNUK dan KRB berdasarkan ukuran 
benih. (benih besar: >15 mm atau >1.5 gr; benih kecil: ≤ 15 mm atau ≤ 1.5 gr)

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa secara umum mutu benih malapari dari TNUK lebih 
tinggi daripada benih dari KRB, yang diduga karena curah hujan di Bogor lebih tinggi daripada di Ujung 
kulon. Benih dipanen pada bulan Mei yang masih turun hujan di Bogor sehingga polong relative lebih 
lembap dibandingkan dengan polong dari TNUK. Pengeringan polong memerlukan waktu sekitar satu 
minggu, yang diduga memberi kontribusi terhadap penurunan viabilitas. Oleh karena itu, panen benih 
di KRB disarankan ketika sudah musim kemarau/kering.

Pengaruh ukuran benih dan media tanam terhadap pertumbuhan bibit malapari 
dari TNUK dan KRB

Pada percobaan kedua ini ukuran benih dan interaksi antara ukuran benih dan media tanam tidak 
berpengaruh nyata terhadap semua peubah pertumbuhan bibit baik yang berasal dari TNUK maupun 
KRB. Oleh karena itu, data yang ditampilkan merupakan pengaruh tunggal media tanam terhadap 
peubah yang diamati. Pengamatan terhadap tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun pada bibit 
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berumur 12 MST dan luas daun pada bibit berumur 16MST baik yang berasal dari TNUK maupun 
KRB secara umum menunjukkan bahwa media tanah+pasir (1:1) menghasilkan pertumbuhan bibit 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah atau tanah+arang sekam (1:1) (Gambar 3). Tanah+pasir 
(1:1) dan tanah+arang sekam (1:1) menghasilkan jumlah daun yang tidak berbeda nyata pada bibit dari 
TNUK dan KRB.

Gambar 3. Pertumbuhan bibit dari TNUK dan KRB yang dilakukan secara terpisah. (TT: tinggi 
tanaman pada 12MST; ada 12MSTtanaman erpi pada 12 MST; ΣDn: jumlah daun pada 
12 MST; LDn: luas daun pada 16MST)

Tinggi tanaman yang berasal dari TNUK berturut-turut 22.8 cm, 33.1 cm dan 28.8 cm yang 
ditanam pada tanah, tanah+pasir dan tanah+arang sekam, sedangkan yang berasal dari KRB masing-
masing 23,6 cm, 36,0 cm, dan 26.1 cm. Sementara itu, pengamatan luas daun menunjukkan bahwa 
bibit dari TNUK mempunyai luas daun masing-masing 552.2 cm2, 859.6 cm2, dan 771.7cm2, dan bibit dari 
KRB masing-masing 582.0 cm2, 952.3 cm2, dan 645.8 cm2 berturut-turut yang ditanam pada media 
tanah, tanah+pasir dan tanah+arang sekam. Data ini menegaskan bahwa tanah+pasir lebih baik untuk 
petumbuhan bibit malapari dibandingkan dengan tanah atau tanah+arang sekam.

Malapari adalah tanaman Leguminosae yang mampu memfiksasi nitrogen dari udara dengan 
bantuan Rhizobium yang terdapat dalam bintil akar. Bibit dari kedua sumber benih mempunyai 
kemampuan membentuk bintil akar dan perkembangan akar yang tidak berbeda (Gambar 4). Bintil akar 
mulai terbentuk rata-rata pada bibit yang berumur 30–40 hari pada akar primer maupun sekunder. Bintil 
akar terbentuk karena media tanam yang digunakan mengandung bakteri yang mampu bersimbiosis 
dengan akar malapari. Kesari et al. (2013) mengisolasi dan mengidentifikasi Rhizobium pongamiae 
yang berasal dari Guwahati Utara, Assam, India dengan metabolism aerobic yang mempunyai karakter 
spesifik untuk cekaman abiotic seperti toleransi terhadap salinitas, kekeringan, dan pH tinggi. Dengan 
demikian malapari dapat dimanfaatkan untuk reklamasi lahan dan retorasi ekosistem daearah kurang 
subur. Kemampuan tanaman malapari membentuk bintil akar dapat membantu pertumbuhan tanaman 
ketika nutrisi yang tersedia pada media tanam kurang mencukupi.
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Gambar 4. Akar dan bintil akar bibit malapari dari TNUK (a dan b) dan dari KRB (c dan d)

Jumlah bintil akar yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh media tanam. Bibit dari TNUK yang 
ditanam pada media tana+pasir membentuk bintil akar (26.5) yang jauh lebih tinggi daripada yang 
ditanam pada media tanah (8.2) dan tanah+pasir (21.4). Kecenderungan yang sama terjadi pada bibit 
dari KRB, dengan jumlah bintil akar yang terbentuk dari bibit yang ditanam pada tanah+pasir sebanyak 
27.3 dan yang ditanam pada tanah dan tanah+arang sekam masing-masing sebanyak 8.2 dan 16.9. 
Semakin banyak bintil akar ini yang terbentuk semakin banyak nitrogen yang terfiksasi dan meningkatkan 
pertumbuhan bibit. Oleh karena itu, bibit dengan laju pertumbuhan yang tinggi mempunyai bintil akar 
yang banyak (Gambar 3 dan Gambar 5).

 

Gambar 5. Pertumbuhan bibit pada 4 BST. Pertumbuhan bibit dari TNUK dan KRB dilakukan secara 
terpisah.(PAk: panjang akar; VAk: volume akar; ΣBnak: jumlah bintil akar)

Berat kering akar, berat kering tajuk dan rasio tajuk:akar juga dipengaruhi oleh media tanam 
dengan kecenderungan yang sama dengan hasil pengamatan pada peubah yang lain, di mana tanah+pasir 
memberikan hasil rataan yang lebih tinggi daripada media tanah atau tanah+arang sekam. Berat kering 
tajuk bibit berumur 4 BST yang berasal dari TNUK tertinggi sebesar 5.96 g yang ditanam pada media 
tanah+pasir, sedangkan yang berasal dari KRB pada perlakuan yang sama mempunyai berat kering tajuk 
sebesar 7.1 g (Gambar 6). 
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Gambar 6. Pertumbuhan bibit pada 4 BST. Pertumbuhan bibit dari TNUK dan KRB dilakukan secara 
terpisah. (BKak: bobot kering akar; Bkti: bobot kering tajuk; Rtj/ak: ratio tajuk:akar) 

Secara umum pertumbuhan bibit dari TNUK tidak berbeda dengan bibit dari KRB sebagaimana 
ditunjukkan oleh luas daun, berat kering tajuk dan rasio tajuk:akar, walaupun mutu benih dari TNUK 
lebih baik daripada dari KRB. Hasil uji t (tidak ditampilkan) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan bibit 
dari kedua sumber benih tidak berbeda nyata. Hal ini diduga karena benih dari KRB sudah beradaptasi 
dengan kondisi lingkungan daerah Bogor sehingga dapat tumbuh lebih baik. Beberapa bentuk daun 
dan warna daun pada bibit dari kedua sumber tersebut menunjukkan perbedaan. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan karakterisasi secara morfologi untuk memperoleh informasi kekerabatan genetic malapari dari 
dua sumber tersebut terutama apabila akan dikembangkan sebagai sumber bahan bakar nabati. 

KESIMPULAN
Benih malapari dari TNUK mempunyai mutu yang lebih baik daripada benih dari KRB. Ukuran 

benih tidak mempengaruhi pertumbuhan bibit malapari. Tanah+pasir (1:1) merupakan media yang 
lebih baik untuk pertumbuhan bibit malapari sampai 4 BST baik yang berasal dari TNUK maupun KRB 
daripada tanah atau tanah+arang sekam.
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ABSTRACT
In-vitro banana/plantain seedlings must pass through the stage of acclimatization before being planted. 
The purpose of this study was to assess the growth of banana cultivars seedlings by different concentrations 
of N in nutrient solution in the substrate hydroponic system. The method used in this study was RCBD 
with 2 factors. The first factor was cultivars (Barangan; Kepok Manurun; and Raja Bulu Kuning), while 
the second factor was the concentration of N-NO3 in the nutrient solution (175; 225; and 275 ppm). The 
results showed the different respons of each cultivar growth to any concentration of N-NO3 in nutrient 
solution. This differences including accretion of plant height, diameter of pseudo-stem, number of leaves, 
leaves area, and root length. Concentration of N-NO3 in the nutrient solution was not provide any 
difference on the seedling growth  of those cultivar of banana/plantain. 
Key words: Tissue culture seedling, cultivar, nutrient solution

ABSTRAK
Bibit pisang hasil kultur jaringan memerlukan penguatan sebelum siap ditanam di lahan.  Pasca aklimatisasi 
bibit pisang memasuki periode hardening untuk meningkatkan vigor bibit, agar  pertumbuhan di lahan 
maksimal. Teknologi hidroponik dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan bibit dengan 
mengatur kepekatan N dalam larutan nutrisi. Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh kepekatan 
N-NO3 terhadap pertumbuhan bibit  pisang pasca aklimatisasi dengan sistem  hidroponik substrat. 
Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Oktober 2015, di screenhouse Fakultas Pertanian, Universitas 
Sebelas Maret. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap Faktorial dengan dua 
faktor perlakuan yaitu kultivar yang terdiri dari Barangan, Kepok Manurun, dan Raja Bulu Kuning dan 
kepekatan N-NO3 yang terdiri dari  175; 225; and 275 ppm.  Hasil percobaan menunjukkan pertumbuhan 
bibit tiap kultivar berbeda secara signifikan yang tampak pada pertambahan tinggi tanaman, diameter 
batang semu, jumlah daun, luas daun, dan panjang akar. Tidak terdapat perbedaan respons pertumbuhan 
bibit pisang akibat pemberian larutan nutrisi dengan kepekatan N-NO3 175–275 ppm.
Kata kunci: Bibit pisang kultur jaringani, kultivar, larutan nutrisi

PENDAHULUAN
Pisang (Musa spp.) adalah salah satu komoditas buah-buahan penting yang banyak dikonsumsi 

masyarakat Indonesia. Menurut Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (2014), tanaman pisang saat ini 
umumnya terserang penyakit layu baik layu fusarium maupun bakteri yang bersifat menular. Penggunaan 
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bibit yang berasal dari rumpun yang terinfeksi berpeluang besar dapat tertular penyakit yang sama. 
Teknologi kultur jaringan (in vitro) mampu menghasilkan bibit pisang dalam jumlah banyak, seragam, 
dalam waktu yang cepat. Setelah aklimatisasi atau penyesuaian terhadap iklim sekitar, pertumbuhan bibit 
pisang dapat dipacu menggunakan sistem hidroponik. Hidroponik merupakan cara budidaya tanaman 
tanpa menggunakan tanah dengan suplai hara dan air melalui pemberian larutan nutrisi yang sesuai 
dengan kebutuhan tanaman sehingga pertumbuhan tanaman lebih baik dan seragam (Fazari 2007).

Unsur hara nitrogen (N) merupakan salah satu unsur hara makro yang sangat berperan untuk 
mendorong pertumbuhan vegetatif tanaman. Pengaturan konsentrasi N dalam nutrisi hidroponik 
dapat berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan dan performa bibit pisang. Penerapan sistem 
hidroponik dengan pengaturan konsentrasi N pada perbesaran bibit beberapa kultivar pisang in-vitro 
pasca aklimatisasi ini diharapkan dapat menghasilkan bibit massal, seragam, serta memiliki vigor yang 
lebih tinggi.

BAHAN DAN METODE
Bibit pisang hasil kultur jaringan diambil dari Kebun Bibit Hortikultura, Salaman, Magelang. 

Perbesaran bibit secara hidroponik dilaksanakan di rumah kasa Fakultas Pertanian UNS. Bibit pisang 
kemudian dipindah tanam di lahan kering di Desa Kebak Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. 
Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juni 2015 sampai dengan Oktober 2015.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain polibag dengan diameter 12,5 cm, kotak 
styrofoam berukuran 44 x 35 x 12 cm, plastik, alat tulis, gelas ukur, jirigen, ember plastik, penggaris, 
timbangan analitik, EC-meter, termo-hygrometer, dan chlorophyllmeter, sedangkan bahan yang digunakan 
adalah bibit tanaman pisang hasil aklimatisasi kultur jaringan, pasir malang, pakis cacah, garam teknis 
yang meliputi kalsium nitrat, kalium nitrat, monokalium fosfat, monoaminum fosfat, kalium sulfat, 
magnesium sulfat, Fe-EDTA, Mn sulfat, Cu sulfat, Zn sulfat, asam borat, Na molibdat, akuades, dan 
air bersih. Percobaan dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL), 
dengan dua faktor yaitu kultivar pisang yang terdiri dari Kultivar Barangan (V1); Kepok Manurun (V2); 
dan Raja Bulu Kuning (V3), dan konsentrasi N-NO3 dalam larutan nutrisi yang terdiri dari 175 ppm 
(N1); 225 ppm (N2), dan 275 ppm (N3). Didapat 9 kombinasi perlakuan,  masing-masing diulang 3 
kali dengan 3 sampel tiap ulangan, sehingga terdapat 81 satuan amatan.

Pelaksanaan penelitian terdiri dari persiapan bibit tanaman, pembuatan larutan nutrisi, persiapan 
tempat penanaman, pengamatan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman (penyulaman, pemberian 
larutan nutrisi, dan pengendalian hama penyakit. Pengamatan variabel meliputi pertambahan tinggi 
tanaman, diameter batang semu, jumlah daun, luas daun, jumlah akar, dan panjang akar.

Data yang diperoleh dianalisis dengan uji F taraf kepercayaan 95% dan  uji Duncan Multiple Range 
Test (DMRT) pada taraf kepercayaan 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman dan Diameter Batang Semu
Pisang Barangan termasuk dalam genom AAA, Pisang Kepok Manurun termasuk dalam genom 

ABB, dan Pisang Raja Bulu Kuning termasuk dalam genom AAB (Nisa 2010). Menurut Shirani (2009), 
genom B (plantain) memiliki kemampuan regenerasi yang lebih tinggi dibandingkan genom A (banana). 
Hal ini yang menyebabkan Pisang Kepok Manurun dan Raja Bulu Kuning memiliki pertumbuhan yang 
lebih baik dibandingkan Pisang Barangan seperti yang terlihat pada gambar 1. Namun, peningkatan 
kepekatan N-NO3 pada larutan nutrisi tidak mempengaruhi pertambahan tinggi tanaman. 

Tinggi tanaman banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur nitrogen, kalium, dan fosfor. Nitrogen 
merupakan unsur utama untuk memacu pertumbuhan tanaman. Namun, terlalu banyak unsur NO3 
menyebabkan pH menjadi lebih basa/tinggi karena reaksinya menyebabkan peningkatan ion OH-. pH 
yang lebih tinggi menyebabkan penyerapan unsur hara oleh tanaman menjadi tidak seimbang.
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Tinggi tanaman banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur nitrogen, kalium, dan fosfor. Nitrogen 
merupakan unsur utama untuk memacu pertumbuhan tanaman. Namun, terlalu banyak unsur NO3 
menyebabkan pH menjadi lebih basa/tinggi karena reaksinya menyebabkan peningkatan ion OH-. pH 
yang lebih tinggi menyebabkan penyerapan unsur hara oleh tanaman menjadi tidak seimbang.

        
Ket: Angka diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata pada uji DMRT taraf  kepercayaan 95%

Gambar 1. Respons pertambahan tinggi tanaman pada beberapa kultivar pisang  

Ket: Angka diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata pada uji DMRT taraf  kepercayaan 95%

Gambar 2. Respons pertambahan diameter batang semu  pada beberapa kultivar pisang 

   Selain tinggi tanaman, pertumbuhan bibit juga dapat diamati melalui diameter batang semu. 
Hasil analisis ragam diameter batang semu pada umur 4 minggu setelah pindah tanam di sistem 
hidroponik menunjukkan bahwa kombinasi kultivar pisang dengan kepekatan N pada larutan nutrisi 
tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Perlakuan kepekatan N dalam larutan nutrisi tidak 
mempengaruhi besarnya diameter batang semu, namun masing-masing kultivar pisang memiliki 
diameter batang semu yang berbeda secara nyata seperti yang terlihat pada gambar 2. Hal ini dikarenakan 
kepekaan masing-masing kultivar berbeda dalam penyerapan nutrisi.

Kurva Mulders menunjukkan kandungan N yang tinggi memiliki kecenderungan bersifat antagonis 
terhadap ketersediaan unsur-unsur Boron (B), Kalium (K), dan Tembaga (Cu) (Garcia 2015). Gejala 
defisiensi unsur K ditunjukkan dengan penampilan batang yang kecil pada bibit pisang yang dalam hal 
ini diberi perlakuan larutan nutrisi dengan kadar N tinggi. Sehingga, meskipun nilai N yang diberikan 
tinggi, namun apabila nilai K dibawah kebutuhan tanaman, diameter batang akan tetap kecil.

Jumlah dan Luas Daun
Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi antara kultivar pisang dengan kepekatan N pada 

larutan nutrisi tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap jumlah dan luas daun. Perlakuan 
kepekatan N dalam larutan nutrisi memberikan pengaruh yang sama terhadap perkembangan daun 
tanaman. Ketiga kultivar pisang memiliki perbedaan yang signifikan pada pertambahan jumlah dan 
(gambar 3) dan luas daun (gambar 4). Bibit pisang kepok manurun memiliki pertambahan jumlah daun 
yang sedikit namun tetap menghasilkan pertambahan luas daun yang lebih besar.
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Ket:  Angka diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata pada uji DMRT taraf  kepercayaan 95%

Gambar 3.  Respons pertambahan jumlah daun  pada beberapa kultivar pisang 

Ket: Angka diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata pada uji DMRT taraf kepercayaan 95%

Gambar 4. Respons pertambahan luas daun pada beberapa kultivar pisang 

Humhries dan Wheeler (1993) mengatakan bahwa unsur nitrogen mempunyai pengaruh yang 
nyata terhadap perkembangan daun terutama lebar dan luas daun. Namun, menurut Gracia (2015) 
tingginya kandungan unsur hara N pada larutan nutrisi, akan mempengaruhi ketersedian unsur hara 
lain yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, misalnya kalium. Kalium berperan penting dalam 
transport fotosintat (pada proses phloem loading) ke bagian tanaman, yang mengakibatkan perkembangan 
bagian tanaman terganggu, tak terkecuali daun.

   Selain itu, menurut Robinson (1999), gejala defisiensi kalium pada pisang ialah terjadinya 
klorosis berwarna kuning-jingga dan kematian yang cepat pada daun yang tua. Selain itu, defisiensi 
kalium juga menyebabkan penyusutan ukuran daun. Kurangnya asupan kalium juga membuat daun 
tua lebih cepat mengering dan mati. Ini lah yang menyebabkan jumlah daun pada tiap perlakuan tidak 
memiliki perbedaan yang signifikan. Daun baru muncul lebih banyak pada perlakuan N tinggi namun 
diikuti dengan daun tertua yang lebih cepat mengering dan mati. Daun pada bibit pisang kepok manurun 
memiliki ukuran yang lebih besar sehingga meskipun memiliki jumlah daun yang lebih sedikit, tanaman 
ini tetap memiliki luas daun yang besar.

Panjang Akar
Hasil analisis pertambahan panjang akar bibit pisang pada umur 4 minggu setelah pindah tanam 

di sistem hidroponik menunjukkan bahwa kombinasi antara kultivar pisang dengan kepekatan N pada 
larutan nutrisi tidak memberikan pengaruh yang berbeda. Perlakuan kepekatan larutan nutrisi juga tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan panjang akar bibit pisang.
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Ukuran akar-akar sekunder yang kecil membuatnya lebih lemah dan mudah rusak. Kelembaban 
yang sangat tinggi di bagian bawah media menyebabkan akar-akar sekunder dan tersier menghitam 
dan busuk. Ini lah yang menyebabkan panjang akar pada setiap varietas tidak berbeda secara signifikan 
meskipun dengan kadar N-NO3 yang berbeda. Kultivar pisang memberikan pertambahan panjang akar 
yang berbeda seperti yang terlihat pada gambar 5. Hal ini disebabkan kepekaan yang berbeda pada 
masing-masing kultivar dalam penyerapan nutrisi.

Ket:  Angka diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata pada uji DMRT taraf  kepercayaan 95%

Gambar 5. Respons pertambahan panjang akar pada beberapa kultivar pisang 

KESIMPULAN
1. Tidak terjadi interaksi antara kultivar dan kepekatan NO3 pada taraf 175–225 ppm dalam larutan 

nutrisi  yang memengaruhi pertumbuhan  bibit pisang  pada sistem hidroponik substrat 
2. Bibit pisang Barangan, Kepok Manurun, dan Raja Bulu  Kuning  memiliki  pertambahan  tinggi 

tanaman, diameter batang semu, jumlah daun, luas daun, dan panjang akar berbeda pada sistem 
hidroponik substrat

3.       Kepekatan N-NO3 175–275 ppm dalam larutan nutrisi memberikan pengaruh yang sama terhadap 
pertumbuhan bibit pisang Barangan, Kepok Manurun, dan Raja Bulu Kuning pada sistem 
hidroponik substrat
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ABSTRACT
Propagation of shallot (Allium cepa L. Aggregatum group) using bulbs for long time will causelow quality 
of seed bus related with pathogen carried in the bulbs. High quality of seed bulbs is required when 
shallot planted in sandy coastal land. Therefore, biomatriconditioning technology with moist material 
and microorganism such as trichoderma will be an alternative method to increase seed vigor. The research 
was conducted in sandy coastal land in Yogyakarta with RCBD design factorials. First factor was 3 
cultivars of shallot i.e. Tiron, Crok, and Biru. Second factor was biomatriconditioningtreatment with 
trichoderma which applied in spraying, priming, rice husk ash medium or brick powder medium. There 
were 3 blocks as replications. The results showed that biomatriconditioning using trichoderma in rice 
husk ash medium, brick powder medium and priming could increase vigor index and germina tion rate 
of shallot seed bulbs. Crok and Biru showed better growth of young plants up to 14 days after planting 
compared to those of in Tiron.
Key words: shallot, biomatriconditioning, trichoderma

ABSTRAK
Benih bawang merah (Allium cepa L. Aggregatum group) yang berkualitas mutlak diperlukan dalam 
budidaya bawang merah di lahan pasir pantai. Budidaya tanaman dengan umbi dalam jangka lama 
juga bisa menurunkan produktivitas tanaman karena terbawanya bibit penyakit dalam umbi yang 
dipakai sebagai bahan tanam. Teknologi biomatriconditioning merupakan salah satu teknologi melapisi 
umbi dengan bahan penyimpan lengas dan mikroorganisme pengendali penyakit tanaman misalnya 
trichoderma sehingga vigor benih bisa meningkat. Penelitian dilakukan di lahan pasir di Yogyakarta 
menggunakan rancangan acak kelompok lengkap faktorial dengan 2 faktor dengan 3 blok sebagai 
ulangan. Faktor pertama adalah 3 kultivar bawang merah yaitu Tiron, Crok, dan Biru dan faktor kedua 
adalah perlakuan biomatriconditioning dengan trichoderma secara penyemprotan, perendaman, media 
arang sekam, dan media bata merah. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan biomatriconditioning 
umbi dengan trichoderma pada media arang sekam dan serbuk bata merah serta perendaman umbi 
dalam larutan trichoderma mampu meningkatkan gaya berkecambah dan indeks vigor umbi bawang 
merah. Kultivar Crok dan Biru menunjukkan pertumbuhan bibit yang lebih baik dibanding Tiron.
Kata kunci:bawang merah, biomatriconditioning, trichoderma

PENDAHULUAN
Budidaya bawang merah (Allium cepa L. Aggregatum group) pada umumya dilakukan secara 

vegetatif dengan umbi sehingga beberapa kultivar lokal misalnya Tiron, Biru, Bima apabila ditanam 
terus-menerus dengan umbi maka bisa terjadi kemorosotan produktivitas tanaman akibat terbawanya 
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bibit penyakit di dalam umbi benih. Selain itu, benih merupakan cikal bakal suatu tanaman dan benih 
adalah salah satu faktor penting yang dapat menentukan tingkat hasil tanaman. Budidaya bawang merah di 
Yogyakarta juga dilakukan di lahan pasir pantai. Lahan pasir pantai merupakan tanah yang mengandung 
lempung, debu, dan zat hara yang sangat minim. Akibatnya, tanah pasir mudah mengalirkan air. 
Sebaliknya, kemampuan tanah pasir menyimpan air sangat rendah, 1,6–3% dari total air yang tersedia 
(Yudono dkk. 2000). Oleh karena itu, benih bawang merah yang berkualitas mutlak diperlukan dalam 
budidaya bawang merah di lahan pasir pantai.

Salah satu teknologi yang bisa meningkatkan kualitas benih adalah teknologi matriconditioning 
yang dapat menyeimbangkan potensial air benih untuk merangsang kegiatan di dalam dan menjaga 
kondisi fisiologis benih. Menurut Ilyas (2006) dan Khan et al. (1990) Matriconditioning merupakan 
perlakuan benih dengan media padatan yang dilembapkan dapat berupa arang sekam, serbuk gergaji, abu 
gosok, dan serbuk batah merah. Menurut Djogo (1980) abu arang sekam merupakan hasil pembakaran 
sekam padi yang mengandung SiO2 (87,28 %), Ca (0,02 %), dan K (0,88 %).

Media matriconditoning yang baik digunakan adalah yang memiliki daya ikat air tinggi dan daya 
melekat baik pada benih yang kemudian dapat diintergrasikan dengan mikroorganisme yang mampu 
berperan sebagai biofertilizer dan biopestisides yang disebut teknik biomatriconditioning. Mikroorganisme 
yang bisa diaplikasikan dalam teknologi Biomatriconditioning antara lain adalah trichoderma sp (jamur), 
Bt. (Bacillus thuringiensis). Trichoderma merupakan genus jamur yang termasuk dalam jamur anamorphic 
yang diisolasi dari tanah atau bahan organik (Monte dan Liobel 2003). Kelompok jamur ini diketahui 
dapat sebagai bikontrol yang efektif dan aman, sebagai jamur antagonis mengurangi perbanyakan 
patogen serta memberi efek yang tidak langsung terhadap peningkatan kesehatan tanaman (sebagai 
pemacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kesuburan tanaman), menghasilkan enzim yang dapat 
mendegradasikan dinding sel patogen lawan, menghasilkan antibiotik yang dapat membunuh patogen, 
memacu pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta sebagai penginduksi ketahanan tanaman 
(Harman 2000). Faisal (2005) juga melaporkan bahwa perlakuan matriconditioning menggunakan media 
arang sekam selama 12 jam dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, hasil dan mutu benih kedelai 
kuning varietas Wilis. Arang sekam juga ringan dan porous sehingga air dapat terus tersedia bagi benih 
selama proses matriconditioning. 

Teknik invigorasi benih terbukti efektif meningkatkan viabilitas dan vigor benih tanaman sorghum 
(Moradi dan Younesi 2009), kacang panjang (Ilyas dan Suartini 1998), cabai merah (Ilyas et al. 2002).
Teknologi ini dapat diintegrasikan dengan agensia hayati. Integrasi teknik invigorasi priming dengan agensia 
hayati disebut biopriming, sedangkan integrasi dengan matriconditioning disebut biomatriconditioning 
(Ilyas 2006). Penggunaan teknologi invigorasi benih yang diintegrasikan dengan rizobakteri agensia 
hayati (biopriming) secara signifikan memacu pertumbuhan awal benih dan terbukti mampu melindungi 
benih dari cendawan tular benih dan  tular tanah pada fase penting di awal pertumbuhannya (Gholami 
et al. 2009; Sutariati. 2009).

Teknik invigorasi benih yang diintegrasikan dengan rizobakteri dapat meningkatkan mutu fisiologis 
(viabilitas dan vigor) dan patologis (kesehatan) benih cabai. Rizobakteri Bacillus polymixa BG25 yang 
diintegrasikan dengan matriconditioning serbuk gergaji efektif meningkatkan mutu benih cabai. Hasil 
yang relevan juga didapatkan pada benih kedelai, teknik invigorasi benih yang diintegrasikan dengan 
rizobakteri B. polymixa BG25 (biomatriconditioning menggunakan serbuk gergaji) mampu meningkatkan 
viabilitas dan vigor benih kedelai (Sutariati 2009).

Aplikasi teknologi biomatriconditioning pada umbi bawang merah belum pernah dilakukan. Oleh 
karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji efektivitas teknologi biomatriconditioning pada umbi 
bawang merah untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil bawang di lahan pasir pantai.
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BAHAN DAN METODE
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di lahan pasir pantai Samas Desa Kretek, kabupaten 

Bantuldarin 5 Mei sampai dengan 28 November 2015. Rancangan penelitian yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktorial dengan faktor pertama adalah kultivar bawang 
merah (Tiron, Biru, dan Crok) dan  faktor kedua yaitu teknologi biomatriconditioning terdiri atas empat 
perlakuan yaitu: Tanpa Trichoderma Kontrol, Trichoderma Semprot, Trichoderma+ Serbuk Arang 
Sekam, Trichoderma+ Serbuk Bata Merah dan Trichoderma Biopriming/perendaman. Dengan demikian 
terdapat 12 kombinasi perlakuan setiap perlakuan diulang sebanyak 3 blok.

Trichoderma ditumbuhkan terlebih dahulu dalam medium TSA padat lalu diinkubasi selama 48 
jam. Koloni bakteri yang tumbuh disuspensikan dalam akuades steril sampai kerapatan populasi 109 
cfu ml-1(Bai et al. 2003). Metode aplikasi Trichoderma pada umbi bawang merah dilakukan dengan 
cara mencampur benih dengan media matriconditioning sesuai perlakuan dengan perbandingan benih: 
media:air = 2:1,5:1. Umbi bawang merah yang telah mendapat perlakuan diletakkan pada suhu kamar 
selama 12 jam. Lahan pasir diairi terlebih dahulu hingga kelembapan yang cukup untuk pertumbuhan 
awal benih. Umbi di tanaman dengan jarak tanam 15 cm x 15 cm, posisi umbi bagian akar masuk ke 
dalam tanah hingga 2/3 bagian. Benih dikecambahkan pada lahan pasir dengan ukuran bedengan 0,5 m 
x 0,5 m dengan jumlah 25 tanaman perpetak.

Pengamatan dilakukan terhadap parameter fisiologis (viabilitas dan vigor) benih bawang merah  
menggunakan peubah sebagai berikut:

Gaya Berkecambah (GB), menggambarkan viabilitas total benih, diamati dengan cara menghitung 
semua benih yang berkecambah pada hari terakhir pengamatan  yaitu 7 hari setelah tanam (7 hst) dengan 
rumus :

GB =
∑ benih berkecambah

× 100%
∑ benih yang ditanam

Keserempakan tumbuh (KST), menggambarkan vigor benih), dihitung berdasarkan persentase 
kecambah normal pada hari antara hitungan pertama (5 hst) dan kedua (7 hst) yaitu pada 6 hst. 

Indeks vigor (IV), menggambarkan vigor kecepatan tumbuh), dihitung berdasarkan persentase 
kecambah normal pada hitungan pertama (7 hst) dengan rumus :

IV =
∑ KN hitungan I

× 100%
∑ benih yang ditanam

Selain itu, juga diamati tinggi bibit danjumlah daun (diamati dengan menghitung jumlah daun 
yang telah membuka sempurna, diamati setiap minggu sekali selama 2 minggu) serta bobot kering oven 
bibit umur 7 hari setelah tanam. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis Varian (ANOVA) 
pada level 5% dan dilajutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) jika hasil analisis varian 
menunjukkan perbedaan yang nyata antar perlakuan. Semua analisis data dilakukan menggunakan 
General Linear Model Procedure (PROC GLM) (SAS Institute 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tidak terdapat interaksi antara perlakuan kultivar bawang merah dan perlakuan biometriconditioning 

umbi dengan trichoderma pada variabel gaya berkecambah (Tabel 1). Biomatriconditioning umbi dengan 
trichoderma dalam arang sekam ternyata bisa meningkatkan gaya berkecambah umbi bawang merah yang 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan benih direndam dalam larutan trichoderma dibandingkan perlakuan 
kontrol atau tanpa pemberian trichoderma. Gaya berkecambah pada kedua perlakuan trichoderma 
tersebut mencapai nilai 91,56% untuk pemakaian arang sekam dan 92,89% untuk perendaman. 
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Tabel 1. Gaya berkecambah (%) benih bawang kultivar tiron, crok, dan biru dengan perlakuan 
trichoderma pada 7 hari setelah tanam

Kultifar
Perlakuan Trichoderma

RerataTanpa 
Tricho

Tricho 
Rendam

Tricho 
semprot

Tricho+arang 
sekam

Triho+bata 
merah

Tiron 48,00 85,33 64,00 76,00 69,33 68,53 b 
Crok 89,33 100,00 85,33 98,67  94,67  93,60 a
Biru 95,00   93,33 91,67     100,00  98,33 95,67 a 

Rerata   77,44 b  92,89 a   80,33 b    91,56 a  87,44   ab (-)
Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada baris atau kolom menunjukkan tidak berbeda 

nyata berdasarkan uji Duncan pada taraf nyata 5%; (-) menunjukkan tidak terdapat interaksi.

Pada perlakuan biomatriconditioning umbi dengan trichoderma dalam bata merah terlihat kenaikan 
gaya berkecambah umbi yang mencapai nilai diatas 80% dan hasil yang sama terlihat dengan perlakuan 
trichoderma dengan cara semprot, walaupun tidak berbeda dengan nilai gaya berkecambah perlakuan 
kontrol yang hanya mencapai gaya  berkecambah 74,44%. Gaya berkecambah Crok dan Biru nyata lebih 
tinggi dan mencapai nilai standar perkecambahan benih yang baik yaitu lebih dari 90% dibandingkan 
gaya berkecambah Tiron yag mencapai 68,53%.Gaya berkecambah umbi yang tinggi disebabkan oleh 
keserempakan tumbuh umbi pada umur 5 hari setelah tanam (Tabel 2) dan nilai indeks vigor benih 
(Tabel 3).

Tabel 2. Keserempakan tumbuh  (%) benih tanaman bawang kultivar tron, crok, dan biru

Kultifar
Perlakuan Trichoderma

RerataTanpa 
Tricho

Tricho 
Rendam

Tricho 
semprot

Tricho+arang 
sekam

Triho+bata 
merah

Tiron 42,67 84,00 56,00 65,33 60,00 61,60 b
Crok 78,67 100,00 85,33 98,67 94,67 91,46 a
Biru 88,33 78,33 85,00 90,00 81,67 84,66 a 
Rerata 69,88 a 87,44 a 75,44 a 84,66 a 78,77 a (-)

CV : 21
Keterangan: angka dalam satu kolom dan/atau baris yang diikuti oleh huruf sama tidakberbeda nyata menurut 

DMRT dengan α = 5%; (-): tidak ada interaksi antar faktor yang diuji.

Perlakuan biomatriconditioning umbi dengan trichoderma menggunakan arang sekam dan serbuk 
bata merah mempunyai keserepakan tumbuh umbi lebih dari 78% walaupun tidak beda nyata dengan 
kontrol. Demikian juga dengan perlakuan trichoderma secara rendam dan semprot menyebabkan 
pengaruh yang sama mempertahankan keserempakan tumbuh benih. Biru dan Crok mempunyai 
keserempakan tumbuh yang tinggi lebih dari 84%.

Tabel 3. Indeks vigor (%) benih bawang kultivar tiron, crok, dan biru dengan perlakuan trichoderma 

Kultivar
Perlakuan Trichoderma

RerataTanpa 
Tricho

Tricho 
Rendam

Tricho 
semprot

Tricho+arang 
sekam

Triho+bata 
merah

Tiron 16,00 78,67 30,67 46,67 46,67 43,733 c
Crok 69,33 94,67 84,00 97,33 89,33 86,933 a
Biru 58,33 78,33 76,67 78,33 81,67 74,667 b
Rerata 47,88 c 83,88 a 63,77 b 74,11 ab 72,55 ab (-)

CV : 23
Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama  pada baris atau kolom tidak berbeda nyata 

berdasarkan uji Duncan pada taraf nyata 5%; (-) menunjukkan tidak terdapat interaksi.



259

Teknologi Biomatriconditioning Umbi untuk
Perbaikan Daya Tumbuh Benih Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Tidak terdapat interaksi antara perlakuan kultivar merah dan perlakuan biomatriconditioning umbi 
dengan trichoderma pada variabel indeks vigor (Tabel 2). Crok dan Biru mempunyai indeks vigor 
yang lebih tinggi secara nyata dibandingkan indeks vigor Tiron.Perlakuan biomatriconditioning dengan 
trichoderma mampu meningkatkan secara nyata nilai indeks vigor baik dengan media arang sekam dan 
bata merah dibandingkan nilai indeks vigor bibit perlakuan kontrol. Hasil yang sama juga terlihat  pada 
indeks vigor bibit pada perlakuan trichoderma dengan cara perendaman.Hal ini mengindikasikan bahwa 
perlakuan biomatriconditioning dengan trichoderma dengan media arang sekam dan bata merah serta 
perendaman umbi bawang merah dengan trichoderma menyebabkan terjadinya imbibisi air rendaman 
trichodermake dalam umbi sehingga membantu pembongkaran cadangan makanan dalam umbi dan 
memberi energi untuk bisa mendorong tunas tumbuh keluar dari umbi. Faisal (2005) juga melaporkan 
bahwa perlakuan matriconditioning menggunakan media arang sekam selama 12 jam dapat meningkatkan 
pertumbuhan tanaman, hasil dan mutu benih kedelai kuning varietas Wilis. Arang sekam juga ringan 
dan porous sehingga air dapat terus tersedia bagi benih selama proses matriconditioning. 

Tabel 4. Berat kering tanaman 7 hari setelah tanam (g)

Kultifar
Perlakuan Trichoderma

RerataTanpa 
Tricho

Tricho 
Rendam

Tricho 
semprot

Tricho+arang 
sekam

Triho+bata 
merah

Tiron 1,16 1,52 1,19 1,18 1,17 1,24 a
Crok 1,27 1,26 1,32 1,27 1,22 1,27 a
Biru 1,26 1,23 1,29 1,30 1,40 1,30 a
Rerata 1,23 a 1,34 a ,.27 a 1,25 a 1,26 a

CV : 11
Keterangan: angka dalam satu kolom dan/atau baris yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata menurut 

DMRT dengan α = 5%; (-): tidak ada interaksi antar faktor yang diuji; 

Bobot kering bibit dengan perlakuan biomatriconditioning dengan trichoderma pada media arang 
sekam dan serbuk bata merah 7 hari setelah tanam menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan 
bobot kering bibit kontrol atau tanpa perlakuan biomatriconditioning dengan trichoderma walaupun 
tidak beda nyata. Hal ini menunjukkan bahwa akumulasi bahan organik pada 7 hari setelah tanam masih 
merupakan simpanan makanan dari umbi. Dengan demikian parameter pertumbuhan bibit pada semua 
perlakuan juga akan sama misalnya tinnggi tanaman (Tabel 5) dan jumlah daun (Tabel 6).

Tabel 5. Tinggi tanaman 7 HST 

Kultivar
Perlakuan Trichoderma

RerataTanpa 
Tricho

Tricho 
Rendam

Tricho 
semprot

Tricho+arang 
sekam

Triho+bata 
merah

Tiron 5,13 7,71 6,64 6,79 5,38 6,33 b
Crok 9,95 9,95 10,38 10,90 11,36 10,35 a
Biru 6,80 6,14 6,19 6,36 5,36 6,17b

Rerata 7,29 a 7,68 a 7,74 a 8,01 a 7,36 a (-)
CV : 18 

Keterangan: angka dalam satu kolom dan/atau baris yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata menurut 
DMRT dengan α = 5%; (-): tidak ada interaksi antar faktor yang diuji.
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Tabel 6. Jumlah daun 7 HST 

Kultivar
Perlakuan Trichoderma

RerataTanpa 
Tricho

Tricho 
Rendam

Tricho 
semprot

Tricho+arang 
sekam

Triho+bata 
merah

Tiron 6,49 8,04 4,86 6,36 5,65 6,28 b
Crok 7,90 7,31 7,66 9,75 9,71 8,47 a
Biru 5,92 6,92 5,74 7,92 6,46 6,59 b 

Rerata 6,77 ab 7,42 ab 6,09 b 8,01 a 7,27 ab (-)
CV : 23

Keterangan: angka dalam satu kolom dan/atau baris yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata menurut 
DMRT dengan α = 5%; (-): tidak ada interaksi antar faktor yang diuji; 

Peningkatan pertumbuhan bibit berupa tinggi tanaman (Tabel 6) dan jumlah daun (Tabel 7) 
pada 14 hari setelah tanam mulai terlihat pada perlakuan biomatriconditioning dengan trichoderma pada 
media arang sekam dan serbuk bata merah walaupun tidak beda nyata. 

Table 7. Tinggi tanaman 14 HST 

Kultivar
Perlakuan Trichoderma

RerataTanpa 
Tricho

Tricho 
Rendam

Tricho 
semprot

Tricho+arang 
sekam

Triho+bata 
merah

Tiron 10,70 10,90 10,70 10,70 11,18 10,65 c
Crok 9,18 13,23 12,02 13,71 13,95 12,42 b
Biru 13,73 14,86 13,21 14,09 13,50 13,88 a
Rerata 10,89 b 13.,00 a 11,97 ab 12,83 ab 12,87 ab (-)

CV : 15
Keterangan: angka dalam satu kolom dan/atau baris yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata menurut 

DMRT dengan α = 5%; (-): tidak ada interaksi antar faktor yang diuji; 

Tabel 8. Jumlah daun 14 HST 

Kultifar
Perlakuan Trichoderma

RerataTanpa 
Tricho

Tricho 
Rendam

Tricho 
semprot

Tricho+arang 
sekam

Triho+bata 
merah

Tiron 8,70 12,80 9,32 10,77 8,82 10,08 a
Crok 10,15 9,41 10,46 13,97 12,13 11,22 a
Biru 10,67 12,15 11,49 11,31 11,76 11,47 a
Rerata 9,84 a 11,45 a 10,42 a 12.02 a 10,90 a (-)

CV : 15
Keterangan: angka dalam satu kolom dan/atau baris yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata menurut 

DMRT dengan α = 5%; (-): tidak ada interaksi antar faktor yang diuji; 

Perlakuan biomatriconditioning dengan trichoderma pada media arang sekam dan serbuk bata merah 
padaumbi bawang merah menunjukkan perbaikan indeks vigor umbi bawang merah sampai dengan nilai 72–
74% dibandingkan kontrol yang hanya mencapai 47,88%. Perlakuan perendaman umbi dalam larutan 
trichoderma ternyata meningkatan indeks vigor mencapai 83,88%. Perlakuan perendaman umbi dalam 
larutan memungkinkan terjadinya imbibisi air kedalam umbi sehingga proses respirasi membongkar 
cadangan makanan dalam umbi berjalan lebih cepa, sedangkan ada perlakuan biomatriconditioning 
dengan trichoderma pada media arang sekam dan serbuk bata merah imbibisi air baru terjadi selama umbi 
ditanam karena ketersediaan lengas tanah ada di media yang menyelimuti umbi ketika umbi ditanam 



261

Teknologi Biomatriconditioning Umbi untuk
Perbaikan Daya Tumbuh Benih Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

dilahan. Dengan demikian ada selisih waktu umbi untuk berkecambah namun gaya berkecambah tetap 
bisa tercapai dengan nilai di atas 87% untuk perlakuan biomatriconditioning dengan trichoderma pada 
media arang sekam dan serbuk bata merah serta perlakuan perendaman dalam larutan trichoderma. 
Perlakuan trichoderma semprot tetap bisa meningkatkan indeks vigor umbi dan gaya berkecambah umbi 
dibanding kontrol namun nilainya masih lebih rendah dibanding perlakuan biomatriconditioning dengan 
trichoderma pada media arang sekam dan serbuk bata merah. Pengaruh perlakuanbiomatriconditioning 
dengan trichoderma pada media arang sekam dan serbuk bata merah masih akan diteruskan pada tahap 
pertumbuhan, hasil dan kualitas umbi bawang merah. 

KESIMPULAN
1. Perlakuan biomatriconditioning umbi dengan trichoderma pada media arang sekam dan serbuk 

bata merah serta perendaman umbi dalam larutan trichoderma mampu meningkatkan gaya 
berkecambah dan indeks vigor umbi bawang merah.

2. Kultivar Crok dan Biru menunjukkan pertumbuhan bibit yang lebih baik dibanding Tiron.
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ABSTRACT
Wheat cultivation on the tropical medium land has a problem where the temperature is higher that 
cause heat stress. This research was conducted to determine maximum growth and yield of wheat on 
medium land that treated by gibberelin with different concentrations and crop spacing. Experiments 
were carried out from October 2013 to August 2014 at the Experimental Station, Faculty of Agriculture, 
University of Padjadjaran, Jatinangor, with altitude is ± 750 m above sea level in the rainy and dry 
seasons. The experimental design was a randomized block design with treatment design was factorial. 
The treatment consisted of two factors, each consisting of three levels, that was repeated three times. The first 
factor was the concentration of gibberellin, consisted of level of 250 ppm, 500 ppm, and 750 ppm. The 
second factor was the crop spacing, consisted of row spacing, legowo, and square. The results showed 
that the application of gibberellins and crop spacing provided growth and yield components in the dry 
season better than the wet season. There was interaction effect between crop spacing and gibberelin 
concentrations on plant height, number of tiller, number of productive tiller, number of filled grain, and 
grain weight per plant. Crop senescence can be inhibited by gibberelins, but number of filled grain lower 
than without gibberellins.
Keywords: wheat, heat stress, gibberellin, crop spacing

ABSTRAK
Penanaman gandum di dataran medium tropis mempunyai permasalahan di mana suhu lebih tinggi 
sehingga menyebabkan cekaman panas (heat stress). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pertumbuhan dan hasil tanaman gandum yang maksimum di dataran medium melalui pemberian 
giberelin dengan konsentrasi yang berbeda dan pengaturan jarak tanam. Percobaan dilakukan sejak 
Oktober 2013 hingga Agustus 2014 di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, 
Jatinangor, dengan ketinggian tempat yaitu ±750 m di atas permukaan laut pada musim hujan dan 
musim kemarau. Rancangan percobaan adalah Rancangan Acak Kelompok dengan rancangan perlakuan 
faktorial. Perlakuan terdiri dari dua faktor, masing-masing terdiri dari tiga taraf, yang diulang tiga kali. 
Faktor pertama adalah konsentrasi giberelin, terdiri dari taraf 250 ppm, 500 ppm, dan 750 ppm. Faktor 
kedua adalah pengaturan jarak tanam, terdiri dari jarak tanam larikan, legowo, dan persegi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa aplikasi giberelin dan jarak tanam memberikan komponen pertumbuhan dan hasil 
tanaman pada musim kemarau lebih baik dibandingkan musim hujan. Terdapat pengaruh interaksi 
antara konsentrasi giberelin dan jarak tanam terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai, 
jumlah biji per malai, dan bobot biji per tanaman. Penuaan tanaman dapat dihambat dengan pemberian 
giberelin, meskipun pengisian biji tanaman lebih rendah dibandingkan tanpa pemberian giberelin.
Kata kunci: gandum, cekaman panas, dataran medium, giberelin, jarak tanam
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PENDAHULUAN
Gandum (Triticum aestivum L.) merupakan salah satu tanaman serealia yang dibutuhkan untuk 

pangan manusia. Selain digunakan sebagai bahan makanan untuk manusia, juga dapat dijadikan pakan 
ternak. Peranan gandum dalam industri makanan, khususnya di Indonesia, sebagai bahan baku tepung 
terigu. Tepung terigu dapat diproses lebih lanjut menjadi roti, kue, spagheti, macaroni, dan lain-lain 
(Nurmala 1998). Gandum merupakan tanaman pangan dengan produksi terbesar kedua di dunia setelah 
jagung dan lebih besar produksinya daripada padi. Produksi dunia gandum tahun 2009 mencapai 682,4 
juta ton (Wallace 2010). 

Gandum merupakan makanan pokok kedua setelah beras di Indonesia. Gandum tidak tergantikan 
sebagai bahan baku tepung terigu karena memiliki kandungan gluten yang memberikan daya kembang 
adonan. Beragamnya produk olahan berbasis terigu menyebabkan permintaan terigu meningkat. 
Permintaan gandum yang cukup besar di Indonesia tidak diimbangi dengan adanya produksi dalam 
negeri. Kebutuhan terigu di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 5,4 juta metrik ton. Kebutuhan terigu 
yang begitu besar dipasok dengan impor gandum sebesar 7,4 juta metrik ton yang menjadikan Indonesia 
sebagai importir gandum terbesar ke-4 dunia setelah Mesir, Cina, dan Brazil (Aptindo 2014). Oleh 
karena itu, produksi gandum lokal di tempat yang sesuai agroekosistem harus diupayakan agar dapat 
mengurangi impor gandum dari negara lain.

Pada mulanya, gandum tumbuh sebagai tanaman cool season yang berasal dari subtropis (long 
day plant). Setelah bertambahnya kultivar semi kerdil yang lebih adaptif, produksi gandum menyebar 
ke daerah yang lebih panas. Konsekuensinya, produksi gandum terbatas pada dataran tinggi karena 
iklimnya (suhu dan kelembaban) mempunyai kemiripan dengan daerah asal gandum di iklim subtropis 
(Badrruuddin et al. 1999). 

Penanaman gandum di dataran medium menjadi penting karena sampai saat ini tanaman gandum 
tidak dapat bersaing dengan komoditas sayuran yang ditanam di dataran tinggi (Nurmala 2006). Dataran 
medium, yang digolongkan pada daerah dengan ketinggian 500–900 m dpl, sangat potensial karena 
mempunyai luas lahan pertanian yang lebih luas dibandingkan dataran tinggi (Litbang Deptan 2006), 
tetapi penanaman gandum di lahan kering dataran medium mempunyai permasalahan di mana suhu 
lebih tinggi sehingga menyebabkan cekaman panas (heat stress).

Giberelin adalah zat pengatur tumbuh yang berperan merangsang perpanjangan ruas batang, 
terlibat dalam inisiasi pertumbuhan buah setelah penyerbukan (terlebih jika auksin tidak berperan 
optimal), giberelin juga mengingkatkan besaran daun beberapa jenis tumbuhan. Respons terhadap 
giberelin meliputi peningkatan pembelahan sel dan pembesaran sel. Pemberian giberelin sebanyak 
250 ppm memberikan pertumbuhan dan hasil terbaik pada tanaman gandum kultivar dewata karena 
menunjukan bobot biji per malai dan bobot biji per tanaman tertinggi (Ariani et al. 2015). Pemberian 
giberelin memberikan pengaruh yang nyata pada komponen pertumbuhan, juga memperpanjang umur 
tanaman, namun belum memuaskan pada hasil tanaman gandum. 

Pavlista et al. (2013) melakukan penelitian pada gandum musim dingin varietas standar dan semi 
kerdil dengan memberikan GA3 salah satu bentuk giberelin, sebanyak 0 ppm; 125 ppm; 250 ppm; 500 
ppm dan 1000 ppm. Varietas standar pada umumnya lebih sensitif terhadap perlakuan GA3 dibandingkan 
varietas semi kerdil. Pemberian giberelin dengan konsentrasi 125 ppm dan 250 ppm memberikan 
peningkatan tinggi tanaman sebesar 10,92 cm dan 9,4 cm pada varietas standar. Varietas gandum semi 
kerdil yang diberikan aplikasi hormon giberelin sebesar 1000 ppm mendapatkan peningkatan tinggi 
tanaman sebesar 15,49 cm. Pavlista et al. (2013) melakukan penelitian kembali pada gandum varietas 
standar dan semi kerdil dengan memberikan perlakuan konsentrasi GA3  sebanyak 0–1.000 ppm pada 
berbagai suhu. Varietas standar mencapai respons maksimum dengan 250 ppm sementara varietas semi 
kerdil mencapai respon maksimum pada 1000 ppm. Oleh karena itu, konsentrasi giberelin (GA3) yang 
diberikan pada tanaman gandum yaitu 150 ppm; 250 ppm; dan 350 ppm.

Jarak tanam rapat dalam barisan merupakan teknologi budidaya yang telah berlangsung selama 
ini pada tanaman gandum. Jarak tanam jajar legowo merupakan perubahan teknologi jarak tanam padi 
yang dikembangkan dari sistem tanam tegel atau persegi. Menurut penelitian Arafah (2006), jarak tanam 
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dengan sistem legowo (2 : 1) nyata meningkatkan jumlah gabah/malai. Hal ini disebabkan pada sistem 
legowo (2 :1) setiap tanaman mempunyai ruang kosong yang cukup sehingga mengurangi persaingan 
terhadap cahaya, udara, dan air, karena itu pembentukan biji dapat terjadi dengan sempurna. 

Pengaturan jarak tanam akan berpengaruh pada penyerapan sinar matahari dan pengaturan iklim 
mikro. Metabolisme giberelin pada tanaman membutuhkan fotoperiodisme dan suhu yang optimal (Taiz 
dan Zeiger 2002) sehingga pengaturan jarak tanam dapat membantu metabolisme giberelin. Oleh karena 
itu, diharapkan ada konsentrasi giberelin tertentu yang optimal pada pengaturan jarak tanam tertentu.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, 

Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketinggian tempat lokasi penelitian sekitar 750 m di atas 
permukaan laut (dpl), dengan tipe iklim C3 menurut klasifikasi Oldeman. Suhu rata-rata sekitar 23,2oC. 
Jenis tanah di areal penelitian adalah Inceptisol dengan pH tanah 5,96. Penelitian dilaksanakan mulai 
Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014 pada musim hujan dan musim kemarau. 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah benih gandum Kultivar Dewata yang 
diproduksi oleh Fakultas Pertanian Unpad pada musim tanam 2013, GA3 (giberelin), pupuk majemuk 
NPK (15-15-15), pupuk urea (45% N), dan insektisida awal tanam yang mengandung bahan aktif 
karbofuran. Bahan pendukung yang lain adalah bahan untuk analisis kadar gluten, dan analisis tanah 
lengkap.

Peralatan budidaya yang dibutuhkan mulai dari persiapan lahan hingga panen. Peralatan lain 
yang digunakan adalah peralatan untuk pengamatan di lapang (meteran, klorofilmeter, termometer 
minimum-maksimum, dan ombrometer), peralatan dokumentasi, oven, dan timbangan. Sarana lain yang 
digunakan adalah peralatan laboratorium untuk analisis tanah dan peralatan laboratorium pascapanen 
untuk menganalisis kadar gluten.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan tidak terkendali. 
Rancangan percobaan adalah Rancangan Acak Kelompok dengan rancangan perlakuan faktorial. 
Perlakuan terdiri dari dua faktor, masing-masing terdiri dari tiga taraf, yang diulang tiga kali sehingga 
terdapat 27 plot percobaan. Faktor pertama adalah konsentrasi giberelin, terdiri dari taraf 250 ppm (g1), 
500 ppm (g2), dan 750 ppm (g3). Faktor kedua adalah pengaturan jarak tanam, terdiri dari jarak tanam 
larikan (j1), legowo (j2), dan persegi (j3). Ukuran petak percobaan yang digunakan adalah 3 m x 4 m. 

Aplikasi giberelin dengan cara disemprot menggunakan knapsack sprayer. Volume semprot yang 
digunakan untuk penyemprotan bergantung pada luas kanopi tanaman, berkisar antara 0,6 – 1 L larutan 
per petak percobaan. Waktu penyemprotan giberelin adalah umur 7 MST dan 9 MST.

Pengamatan penunjang dilakukan untuk mengetahui suhu dan curah hujan selama percobaan, 
serta umur berbunga dan umur panen. Pengamatan utama dilakukan untuk mengetahui komponen 
pertumbuhan, komponen hasil, dan kualitas hasil tanaman. Komponen pertumbuhan meliputi tinggi 
tanaman, jumlah anakan,  dan kandungan klorofil. Masing-masing  diamati pada umur 8 MST. Komponen 
hasil meliputi jumlah malai, jumlah biji per malai, bobot 100 biji, dan bobot biji per tanaman. 

Perbedaan nilai rata-rata taraf suatu faktor pada taraf faktor lain atau perbedaan nilai rata-rata 
suatu taraf pada satu faktor secara mandiri diuji menggunakan Duncan Multiple Range Test pada taraf 
nyata 5% (Gasperz 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pengamatan penunjang, kisaran suhu rata-rata selama percobaan adalah 23,0 – 23,4oC. 

Suhu selama percobaan melebihi suhu optimal tanaman gandum untuk pertumbuhan dan hasil tanaman 
gandum. Suhu yang tinggi disebutkan dapat mengurangi lamanya pengisian biji dan mengurangi berat 
biji (Wardlaw et al. 1989; Stone et al. 1995). Kelembaban selama percobaan berkisar antara 73 – 89%, 
sesuai dengan syarat tumbuh tanaman gandum. Curah hujan pada musim hujan selama fase vegetatif (0 
– 65 hst) berkisar antara 114 – 210 mm, sedangkan fase generatif (65 – 135 hst) berkisar antara 7 – 90 
mm/bulan. Curah hujan pada musim kemarau selama fase vegetatif (0 – 63 hst) berkisar antara 1,7 – 
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7,4 mm/bulan, sedangkan fase generatif (63 – 135 hst) berkisar antara 0 – 0,1 mm/bulan. Kekurangan 
air selama fase generatif disuplai dari penyiraman. Bila dibandingkan dengan deskripsi, umur berbunga 
pada deskripsi (55 hari) lebih cepat dibandingkan yang diberi perlakuan giberelin (63 hari). Hal ini 
disebabkan giberelin dapat menunda penuaan (Taiz dan Zeiger 2002).

Tinggi tanaman pada umur 8 MST menunjukkan pengaruh interaksi antara pemberian giberelin 
dan pengaturan jarak tanam (Tabel 1). Tinggi tanaman pada musim hujan yang dihasilkan oleh kedua 
perlakuan lebih rendah dibandingkan musim kemarau.

Tabel 1. Tinggi tanaman umur 8 MST akibat pemberian giberelin dan pengaturan jarak tanam

Musim Jarak tanam
Gibberellin

g1 g2 g3

Hujan

j1 51.8 b 31.0 a 60.6 b
B A C

j2 51.7 b 38.6 b 39.0 a
B A A

j3 43.7 a 36.8 ab 63.8 b
B A C

Kemarau

j1 65.7 b 66.1 a 71.6 b
A AB B

j2 62.7 b 68.4 a 65.5 a
A B AB

j3 57.7 a 68.1 a 66.9 a
A B B

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf besar yang sama (arah mendatar) dan huruf kecil yang sama 
(arah menurun) menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji jarak berganda Duncan dengan 
taraf uji 5%

Pada musim hujan, taraf giberelin 750 ppm pada jarak tanam larikan memberikan tinggi tanaman 
yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin yang lain. Begitu juga pada jarak tanam persegi. Taraf 
giberelin 250 ppm pada jarak tanam legowo memberikan tinggi tanaman yang lebih besar dibandingkan 
taraf giberelin yang lain. Pada musim kemarau, taraf giberelin 750 ppm pada jarak tanam larikan 
memberikan tinggi tanaman yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin 250 ppm, tetapi tidak 
berbeda dibandingkan taraf giberelin 500 ppm. Taraf giberelin 500 ppm pada jarak tanam legowo dan 
persegi memberikan tinggi tanaman yang lebih besar dibandingkan taraf 250 ppm, tetapi tidak berbeda 
dibandingkan taraf giberelin 750 ppm. Tinggi tanaman pada musim hujan lebih pendek dibandingkan 
pada musim kemarau, karena giberelin tercuci oleh air hujan sehingga efeknya lebih kecil dibandingkan 
pada musim kemarau.

Tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering diamati baik sebagai indikator 
pertumbuhan maupun parameter yang digunakan untuk mengukur pengaruh lingkungan atau perlakuan 
yang diterapkan (Sitompul dan Guritno 1995). Giberelin terbukti dapat meningkatkan tinggi tanaman 
pada gandum (Pavlista et al. 2013). Pada pengaturan jarak tanam yang berbeda, ternyata pengaruh 
giberelin pun berbeda. Jarak tanam memberikan iklim mikro yang berbeda (Nurmala et al. 2015), seperti 
suhu, kelembapan, dan intensitas penyinaran. Jarak tanam legowo dapat menurunkan konsentrasi 
giberelin yang diberikan pada musim hujan dan musim kemarau dibandingkan dengan jarak tanam 
larikan yang biasa dipergunakan untuk tanaman gandum. Jarak tanam legowo memungkinkan tanaman 
mempunyai ruang kosong yang cukup sehingga mengurangi persaingan terhadap cahaya, udara dan air 
(Barus 2012). Metabolisme giberelin sendiri dipengaruhi oleh suhu dan periodisme (Taiz and Zeiger 
2002).
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Jumlah anakan pada umur 8 MST menunjukkan pengaruh interaksi antara pemberian giberelin 
dan pengaturan jarak tanam (Tabel 2). Jumlah anakan pada musim hujan yang dihasilkan oleh kedua 
perlakuan lebih rendah dibandingkan musim kemarau.

Tabel 2. Jumlah anakan umur 8 MST akibat pemberian giberelin dan pengaturan jarak tanam

Musim Jarak tanam
Gibberellin

g1 g2 g3

Hujan

j1 16.7 b 16.1 a 18.4 b
A A B

j2 12.0 a 15.2 c 11.1 a
A B A

j3 12.7 a 12.6 b 19.1 b
A  A  B  

kemarau

j1 25.3 a 25.4 a 22.5 a
A A A

j2 31.2 b 30.6 b 32.1 b
A A A

j3 28.2 ab 31.9 b 33.8 b
A  AB  B  

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf besar yang sama (arah mendatar) dan huruf kecil yang sama 
(arah menurun) menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji jarak berganda Duncan dengan 
taraf uji 5%

Pada musim hujan, taraf giberelin 750 ppm pada jarak tanam larikan memberikan jumlah anakan 
yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin yang lain. Begitu juga pada jarak tanam persegi. Taraf 
giberelin 500 ppm pada jarak tanam legowo memberikan jumlah anakan yang lebih besar dibandingkan 
taraf giberelin yang lain. Pada musim kemarau, semua taraf giberelin pada jarak tanam larikan dan legowo 
memberikan jumlah anakan yang sama. Taraf giberelin 750 ppm pada jarak tanam persegi memberikan 
jumlah anakan yang lebih besar dibandingkan taraf 250 ppm, tetapi tidak berbeda dibandingkan taraf 
giberelin 500 ppm. Jumlah anakan pada musim hujan lebih sedikit dibandingkan pada musim kemarau, 
karena giberelin tercuci oleh air hujan sehingga efeknya lebih kecil dibandingkan pada musim kemarau.

Giberelin dapat meningkatkan anakan tanaman serealia sampai batas tertentu (Niknejhad 
dan Pirdashti 2012). Pengaturan jarak tanam diperlukan bagi tanaman untuk memperoleh asupan 
kebutuhan faktor tumbuh. Jarak tanam yang lebar menyebabkan penyerapan unsur hara, sinar matahari 
dan udara optimal sehingga memberi kesempatan pada tanaman terutama pada pembentukan anakan, 
pertumbuhan akar dan pertumbuhan lainnya. Suhu diperlukan bagi metabolisme giberelin. Jarak tanam 
legowo memungkinkan tanaman menyerap unsur hara dan sinar matahari lebih optimal sehingga dapat 
menurunkan konsentrasi giberelin dibandingkan jarak tanam persegi dan larikan (pada musim hujan) 
dan dibandingkan jarak tanam persegi (pada musim kemarau).

Kandungan klorofil pada umur 8 MST tidak menunjukkan pengaruh interaksi antara pemberian 
giberelin dan pengaturan jarak tanam. Semua faktor perlakuan memberikan kandungan klorofil yang 
sama (Tabel 3). 
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Tabel   3. Kandungan klorofil pada tanaman umur 8 MST akibat pemberian giberelin dan pengaturan 
jarak tanam

Perlakuan
kandungan klorofil (CCI)

musim hujan musim kemarau
gibberellin

g1 12.6 a 14.2 a
g2 12.6 a 12.6 a
g3 11.7 a 12.2 a

Jarak tanam
j1 12.4 a 12.9 a
j2 12.4 a 12.8 a
j3 12.1 a 13.3 a

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf kecil yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan 
uji jarak berganda Duncan dengan taraf uji 5%

Pemberian giberelin dan pengaturan jarak tanam tidak menyebabkan perbedaan yang nyata pada 
kandungan klorofil. Hal ini disebabkan pembentukan klorofil pada tanaman gandum banyak dipengaruhi 
oleh serapan unsur hara oleh tanaman (Ariani et al. 2015). Hal ini juga terlihat pada kandungan klorofil 
pada musim hujan relatif tidak berbeda dibandingkan musim kemarau.

Jumlah malai menunjukkan pengaruh interaksi antara pemberian giberelin dan pengaturan jarak 
tanam (Tabel 4). Jumlah malai pada musim hujan yang dihasilkan oleh kedua perlakuan relatif tidak 
berbeda dibandingkan musim kemarau.

Tabel 3. Jumlah malai akibat pemberian giberelin dan pengaturan jarak tanam

Musim Jarak 
tanam

Gibberellin
g1 g2 g3

Hujan

j1 7.9 b 7.6 b 6.8 a
B AB A

j2 6.2 a 9.3 c 7.2 b
A B A

j3 6.2 a 4.4 a 9.0 b
B  A  C  

kemarau

j1 8.6 b 6.1 a 6.9 b
C A B

j2 9.6 b 7.6 b 6.8 b
B A A

j3 6.9 a 7.3 ab 6.7 a
B  C  A  

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf kecil yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan 
uji jarak berganda Duncan dengan taraf uji 5%

Pada musim hujan, taraf giberelin 250 ppm pada jarak tanam larikan memberikan jumlah malai 
yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin 750 ppm, tetapi tidak berbeda nyata dengan taraf giberelin 
500 ppm. Taraf giberelin 500 ppm pada jarak tanam legowo memberikan jumlah malai yang lebih besar 
dibandingkan taraf giberelin yang lain. Taraf giberelin 750 ppm pada jarak tanam persegi memberikan 
jumlah malai yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin yang lain. Pada musim kemarau, taraf 
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giberelin 250 ppm pada jarak tanam larikan dan legowo memberikan jumlah anakan yang lebih besar 
dibandingkan taraf giberelin yang lain. Taraf giberelin 500 ppm pada jarak tanam persegi memberikan 
jumlah malai yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin yang lain. 

Jumlah malai berhubungan dengan jumlah anakan. Pengaturan jarak tanam dapat mengurangi 
dosis giberelin. Sama seperti jumlah anakan, jarak tanam legowo memungkinkan tanaman menyerap 
unsur hara dan sinar matahari lebih optimal (Barus 2012), sedangkan jarak tanam larikan dapat mengatur 
suhu di sekitar tanaman gandum menjadi lebih rendah (Nurmala 2006). Konsentrasi giberelin sehingga 
dapat diturunkan dibandingkan jarak tanam persegi dan larikan (pada musim hujan dan kemarau).

  Jumlah biji per malai menunjukkan pengaruh interaksi antara pemberian giberelin dan 
pengaturan jarak tanam (Tabel 5). Jumlah malai pada musim hujan yang dihasilkan oleh kedua perlakuan 
relatif lebih rendah dibandingkan musim kemarau.

Tabel 5. Jumlah biji per malai akibat pemberian giberelin dan pengaturan jarak tanam

Musim Jarak 
tanam

Gibberellin
g1 g2 g3

Hujan

j1 6.5 a 5.4 a 7.2 a
AB A B

j2 9.9 b 7.5 b 6.0 a
C B A

j3 7.6 a 7.3 b 9.5 b
 A  A  B  

kemarau

j1 7.2 a 6.1 a 8.1 a
AB A B

j2 11.1 b 8.3 b 6.7 a
C B A

j3 8.5 a 8.1 b 10.6 b
 A  A  B  

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf besar yang sama (arah mendatar) dan huruf kecil yang sama 
(arah menurun) menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji jarak berganda Duncan dengan 
taraf uji 5%

Pada musim hujan, taraf giberelin 750 ppm pada jarak tanam larikan memberikan jumlah biji 
per malai yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin 500 ppm, tetapi tidak berbeda nyata dengan 
taraf giberelin 250 ppm. Taraf giberelin 250 ppm pada jarak tanam legowo memberikan jumlah biji 
per malai yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin yang lain. Taraf giberelin 750 ppm pada jarak 
tanam persegi memberikan jumlah biji per malai yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin yang lain. 
Pada musim kemarau, taraf giberelin 750 ppm pada jarak tanam larikan memberikan jumlah biji per 
malai yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin 500 ppm, tetapi tidak berbeda dengan taraf giberelin 
250 ppm. Taraf giberelin 250 ppm pada jarak tanam legowo memberikan jumlah biji per malai yang 
lebih besar dibandingkan taraf giberelin yang lain. Taraf giberelin 750 ppm pada jarak tanam persegi 
memberikan jumlah biji per malai yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin yang lain.

Jumlah biji per malai merupakan komponen hasil yang berhubungan dengan penimbunan 
fotosintat. Jumlah biji per malai juga berhubungan dengan konsentrasi giberelin. Setelah dibandingkan 
dengan deskripsi varietas Dewata, jumlah biji per malai setelah diberi perlakuan giberelin sangat kecil. 
Rata-rata jumlah biji per malai pada deskripsi adalah 47 butir, sedangkan pada percobaan adalah 8 butir. 
Hal ini disebabkan giberelin dapat memicu biji steril (Taiz dan Zeiger 2002) sehingga jumlah biji yang 
diberi giberelin menjadi lebih sedikit.
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Bobot 100 biji pada umur 8 MST tidak menunjukkan pengaruh interaksi antara pemberian 
giberelin dan pengaturan jarak tanam. Semua faktor perlakuan memberikan bobot 100 biji yang sama 
(Tabel 6). Bobot 100 butir dipengaruhi penimbunan fotosintat, sehingga pengaturan jarak tanam dan 
giberelin tidak mempengaruhinya.

Tabel  6. Bobot 100 biji akibat pemberian giberelin dan pengaturan jarak tanam

Perlakuan
kandungan klorofil (CCI)

musim hujan musim kemarau
Jarak tanam

j1 2.3 a 2.7 a
j2 2.3 a 2.8 a
j3 2.3 a 2.7 a

gibberellin
g1 2.3 a 2.8 a
g2 2.3 a 2.7 a
g3 2.3 a 2.7 a

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf kecil yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan 
uji jarak berganda Duncan dengan taraf uji 5%

Bobot biji per tanaman menunjukkan pengaruh interaksi antara pemberian giberelin dan pengaturan 
jarak tanam (Tabel 7). Jumlah malai pada musim hujan yang dihasilkan oleh kedua perlakuan relatif 
lebih rendah dibandingkan musim kemarau.

Tabel 7. Bobot biji per tanaman akibat pemberian giberelin dan pengaturan jarak tanam

musim Jarak tanam
Gibberellin

g1 g2 g3

hujan

j1 2.4 b 2.0 b 1.5 a
B B A

j2 3.1 c 2.6 c 2.9 b
A A A

j3 0.8 a 1.3 a 2.7 b
 A  B  C  

kemarau

j1 2.8 a 1.2 a 2.0 a
B A AB

j2 4.8 b 3.2 b 1.4 a
C B A

j3 2.6 a 2.6 b 3.4 B
 A  A  A  

Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf besar yang sama (arah mendatar) dan huruf kecil yang sama 
(arah menurun) menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji jarak berganda Duncan dengan 
taraf uji 5%

Pada musim hujan, taraf giberelin 250 ppm dan 500 ppm pada jarak tanam larikan memberikan 
bobot biji per tanaman yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin 750 ppm. Semua taraf giberelin 
pada jarak tanam legowo memberikan bobot biji per tanaman yang sama. Taraf giberelin 750 ppm pada 
jarak tanam persegi memberikan bobot biji per tanaman yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin 
yang lain. Pada musim kemarau, taraf giberelin 250 ppm pada jarak tanam larikan memberikan bobot 
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biji per tanaman yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin 500 ppm, tetapi tidak berbeda dengan 
taraf giberelin 750 ppm. Taraf giberelin 250 ppm pada jarak tanam legowo memberikan bobot biji per 
tanaman yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin yang lain. Semua taraf giberelin pada jarak tanam 
persegi memberikan bobot biji per tanaman yang lebih besar dibandingkan taraf giberelin yang lain.

Bobot biji per tanaman berkorelasi dengan jumlah malai per tanaman dan jumlah biji per malai 
sehingga perlakuan memberikan pengaruh yang hampir sama. Jarak tanam legowo memungkinkan 
tanaman menyerap unsur hara dan sinar matahari lebih optimal, sementara jarak tanam larikan dapat 
mengatur suhu di sekitar tanaman gandum menjadi lebih rendah (Nurmala 2006). Konsentrasi giberelin 
sehingga dapat diturunkan dibandingkan jarak tanam persegi dan larikan (pada musim hujan dan 
kemarau). Bobot biji per tanaman yang lebih rendah ketika diberi perlakuan giberelin dibandingkan 
deskripsi varietas Dewata disebabkan banyaknya biji steril yang dipicu giberelin (Taiz and Zeiger 
2002).

KESIMPULAN
Aplikasi giberelin dan jarak tanam memberikan komponen pertumbuhan dan hasil tanaman pada 

musim kemarau lebih baik dibandingkan musim hujan. Terdapat pengaruh interaksi antara konsentrasi 
giberelin dan jarak tanam terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai, jumlah biji per malai, 
dan bobot biji per tanaman. Penuaan tanaman dapat dihambat dengan pemberian giberelin, meskipun 
pengisian biji tanaman lebih rendah dibandingkan tanpa pemberian giberelin.
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ABSTRAK
True shallot seed (TSS) adalah metode alternatif untuk mendapatkan bibit bawang merah. Produksi TSS 
di Indonesia masih rendah dikarenakan fotoperiode dan suhu yang tidak mendukung terjadinya inisiasi 
pembungaan. Adanya deklanasi matahari menyebabkan perbedaan panjang hari sehingga waktu tanam 
diduga berpengaruh terhadap pembungaan, selain itu pembungaan dipengaruhi oleh hormon tanaman 
diantaranya adalah giberelin. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui waktu tanam serta konsentrasi 
giberelin yang terbaik dalam produksi TSS. Penelitian di laksanakan di Kebun Percobaan Margahayu 
Lembang 1250 m dpl pada bulan Juni 2011 sampai dengan Agustus 2012, dengan Rancangan Split 
Plot, dengan waktu tanam sebagai petak utama dan perlakuan GA3 sebagai anak petaknya. Petak utama 
adalah terdiri atas :(W1) Minggu IV Juni 2011, (W2) Minggu IV September 2011, (W3) Minggu IV 
Desember 2011, (W4) Minggu IV Maret 2012. Anak petak terdiri atas: (g1) 0 (tanpa zpt), (g2) GA3 
50 ppm, (g3) GA3 100 ppm, (g4) GA3 200 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu tanam 
dan GA3 berinteraksi terhadap peubah jumlah umbel yang dipanen dan persentase buah bernas. Jumlah 
umbel yang dipanen tertinggi diperoleh pada waktu tanam Desember x giberelin 50 dan 200 ppm serta 
waktu tanam Maret x giberelin 0 dan 50 ppm sementara persentase buah bernas tertinggi diperoleh pada 
waktu tanam Maret x GA3 200 ppm. Waktu tanam terbaik untuk pembungaan bawang merah adalah 
Desember sementara waktu tanam terbaik untuk produksi TSS adalah Maret. Konsentrasi giberelin 
terbaik adalah 200 ppm. Giberelin berpengaruh tehadap produksi TSS dengan meningkatkan jumlah 
buah per umbel serta jumlah buah bernas per umbel.
Keywords : True Shallot Seed, bawang merah, waktu tanam, giberelin

PENDAHULUAN

True shallot seed adalah cara alternatif lain untuk mendapatkan bibit bawang merah. Biji sejati 
bawang merah atau true shallot seed (TSS) adalah biji yang diperoleh dari umbel atau rangkaian bunga 
bawang merah. TSS memiliki beberapa kelebihan selain dapat mengeleminasi virus dari jaringan vegetatif, 
juga dapat mengurangi biaya bibit karena kebutuhan bibitnya lebih sedikit dan lebih murah. Biaya bibit 
asal TSS lebih murah 50% dibanding benih umbi komersil serta menghasilkan tanaman yang lebih sehat 
karena biji bebas patogen dan mampu meningkatkan hasil panen sampai dua kali lipat dibandingkan asal 
umbi bibit (Putrasamedja 1995 ; Basuki 2009). Selain itu, perbanyakan lewat biji dapat meningkatkan 
keragaman budidaya bawang merah sehingga sangat berguna bagi program pemuliaan bawang merah 
yang mengalami kendala keterbatasan dalam sumber genetik (Soedomo 2006).

Namun, produksi dan pengembangan TSS di Indonesia menemui berbagai kendala diantaranya 
adalah rendahnya persentase tanaman berbunga secara alami (Putrasamedja dan Permadi 1994). 
Rendahnya persentase tanaman berbunga disebabkan oleh keadaan lingkungan cuaca di Indonesia, 
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terutama fotoperiode dan suhu yang tidak mendukung terjadinya inisiasi pembungaan. Untuk inisiasi 
pembungaan, tanaman bawang merah membutuhkan suhu rendah (5–15oC) dan foto periode penjang 
(>12 jam) (Brewster 1994 ; Putrasamedja 1995).

Fotoperiode di daerah tropis seperti Indonesia relatif konstan. Namun, pada tanggal 22 Juni, bumi 
membentuk sudut 23o terhadap matahari (deklanasi matahari) sehingga belahan bumi selatan mengalami 
siang hari kurang dari 12 jam, sebaliknya pada 22 bulan Desember, kutub selatan membentuk sudut 23o 
terhadap matahari sehingga belahan bumi selatan mengalami hari panjang (Tjasyono 2004; Gardner et 
al. 2008). Di Indonesia pengaruh deklanasi tersebut tidaklah terlalu besar. Walaupun demikian, hasil 
penelitian sebelumnya oleh Sumarni dan Soetiarso (1998) serta Rosliani et al. (2005) menemukan bahwa 
waktu tanam berpengaruh terhadap pembungaan bawang merah. Diduga adanya perbedaan fotoperiode, 
curah hujan, suhu serta kelembaban pada waktu tanam yang berbeda dapat mempengaruhi pembungaan 
bawang merah. 

Giberelin ikut berperan dalam inisiasi pembungaan dan dapat merangsang pembungaan, serta 
dapat menggantikan sebagian atau seluruh fungsi suhu rendah untuk stimulasi pembungaan (Taiz dan 
Zeiger 2002). Sumarni dan Sumiati (2001) melaporkan bahwa aplikasi 100 ppm GA3 dan vernalisasi pada 
suhu 10oC selama 3–4 minggu dapat meningkatkan hasil biji TSS kultivar lokal Warso dan pemberian 
GA3 dengan konsentrasi 50–100 mg/l dapat mempercepat inisiasi bunga dan meningkatkan kualitas 
bunga pada lili (Yursak 2003). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui waktu tanam dan konsentrasi 
GA3 terbaik untuk pembungaan danproduksi TSS. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian di laksanakan di Kebun Percobaan Margahayu Lembang 1250 m dpl pada bulan Juni 

2011 sampai dengan Agustus 2012, dengan Rancangan Split Plot, dengan waktu tanam sebagai petak 
utama dan perlakuan GA3 sebagai anak petaknya.
Sebagai petak utama adalah waktu tanam (W) terdiri atas :
W1 = Minggu IV Juni 2011
W2 = Minggu IV September 2011
W3 = Minggu IV Desember 2011
W4 = Minggu IV Maret 2012

Sebagai anak petak adalah konsentrasi GA3 (g) terdiri atas :
g1 = 0 (tanpa zpt)
g2 = GA3 50 ppm
g3 = GA3 100 ppm
g4 = GA3 200 ppm

 Dari dua faktor perlakuan, diperoleh 16 kombinasi perlakuan. Setiap kombinasi perlakuan 
diulang tiga kali, sehingga secara keseluruhan terdapat 42 unit percobaan. Petak percobaan berukuran 
1 m x 3 m dengan jarak tanam 15 cm x 20 cm, sehingga diperoleh 100 tanaman per petak percobaan. 
Kultivar yang digunakan adalah Bali Karet dengan ukuran bibit >5 gram yang telah divernalisasi selama 
3 minggu pada suhu 10oC. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Tanaman

Waktu tanam dan GA3 masing-masing berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan 
jumlah anakan (Tabel 1 dan Tabel 2). Waktu tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pada 
umur 15, 30, dan 45. Tinggi tanaman tertinggi, jumlah daun dan jumlah anakan terbanyak diperoleh 
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pada waktu tanam Desember, kecuali jumlah anakan pada umur 45 hst. Sementara waktu tanam Maret 
memberikan pertumbuhan tanaman terendah dibandingkan waktu tanam lainnya.

Tabel 1. Pengaruh waktu tanam dan aplikasi GA3 terhadap tinggi tanaman (cm)

Perlakuan :
Tinggi tanaman (cm)

15 hst 30 hst 45 hst
Waktu tanam :
Juni 2011
September 2011
Desember 2011
Maret 2012

15.48 d*)

17.08 c
22.97 a 
19.07 b

27.14 c*)

34.17 a
32.68 a
30.04 b

34.05 b*)

35.95 b
38.74 a
35.00 b

GA3:
0 ppm
50 ppm
100 ppm
200 ppm

17.73 b
19.28 a
18.29 ab
19.30 a

29.04tn

32.02
33.40
32.30

33.40 b*)

36.65 a
36.47 a

 a
* Uji beda nilai tengah dilakukan dengan DMRT pada taraf α = 5%
tn = tidak nyata pada uji F pada taraf α = 5%, hst = hari setelah tanam

Pada umumnya waktu tanam Desember memberikan pertumbuhan vegetatif yang terbaik hal 
ini diikuti dengan waktu blooming yang lebih cepat serta persentase tanaman berbunga yang tinggi. 
Fotoperiode pada bulan Desember lebih panjang dibandingkan bulan lainnya, selain itu suhu pada bulan 
tersebut lebih hangat serta perbedaan suhu malam dan suhu siang tidak terlalu tinggi (Tabel 2). Hal ini 
diduga mengakibatkan pertumbuhan pada waktu tanam tersebut lebih cepat dibandingkan waktu tanam 
lainnya, sehingga diperoleh tinggi tanaman yang lebih tinggi, jumlah daun yang lebih banyak dan jumlah 
anakan lebih banyak pada umur 15 dan 30 hst (Tabel 1 dan 3).

Fase vegetatif waktu tanam Juni mengalami musim kering, namun fase generatifnya mengalami 
musim basah. Sebaliknya pada waktu tanam Maret, fase vegetatif mengalami musim basah dan fase 
generatif mengalami musim kering. Sementara waktu tanam September dan Desember mengalami 
musim basah pada fase vegatatif ataupun generatif. Banyaknya hujan pada setiap bulan mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Tabel 2).  

Tabel 2. Data iklim Lembang (Juni 2011–Agustus 2012)

Bulan Suhu Min 
(oC) Suhu (oC) Suhu Maks 

(oC) RH (%) Hujan 
(mm)

Jumlah hari 
hujan

Juni 2011
Juli 2011
Agustus 2011
September 2011
Oktober 2011
November 2011
Desember 2011
Januari 2012
Februari 2012
Maret 2012
April 2012
Mei 2012
Juni 2012
Juli 2012
Agustus 2012

15.10
13.77
13.19
14.90
14.70
15.50
15.87
15.06
15.52
15.39
15.33
15.48
15.10
13.77
13.19

20.56
19.41
19.09
20.40
21.56
20.34
21.34
21.34
21.42
20.46
20.19
20.26
20.16
20.90
20.40

25.30
24.39
25.65
24.43
26.30
24.47
25.80
24.14
25.34
24.29
24.50
24.60
25.30
24.39
25.65

86.37
86.00
85.13
85.83
88.90
86.77
89.50
85.32
88.00
80.64
86.00
87.00
84.00
82.00
76.00

25
39
0

57.6
294

210.5
334.5
229.4
372
164
303

201.5
58.5
22.1

0

4
2
0
5
10
11
13
11
14
9
12
10
11
4
0
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Tabel 3. Pengaruh waktu tanam dan aplikasi GA3 terhadap jumlah daun dan jumlah anakan

Perlakuan :
Jumlah daun Jumlah anakan

15 hst 30 hst 45 hst 15 hst 30 hst 45 hst
Waktu tanam :
Juni 2011
September 2011
Desember 2011
Maret 2012

 9.95 b*)

10.07 b
16.99 a
5.92 c

19.93 b*)

14.56 c
25.14 a
9.93 d

31.76 a*)

33.43 a
30.22 a
24.76 b

3.40 c*)

4.26 b
5.25 a
2.18 d

4.87 b*)

4.78 b
5.91 a
2.90 c

5.69 b*)

7.67 a
6.39 b
4.61 c

GA3 :
0 ppm
50 ppm
100 ppm
200 ppm

9.40tn

11.99
11.28
10.25

15.20tn

18.98
17.50
17.87

23.85 b*)

32.48 a
32.16 a
31.66 a

3.55tn

4.05
3.89
3.61

4.12tn

5.07
4.69
4.60

5.16 b*)

6.82 a
6.00 ab
6.38 a

* Uji beda nilai tengah dilakukan dengan DMRT pada taraf α = 5%
tn = tidak nyata pada uji F pada taraf α = 5%, hst = hari setelah tanam

GA3 berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah anakan pada umur 45 hst. 
Aplikasi giberelin 50 s.d 200 ppm meningkatkan pertumbuhan dibandingkan kontrol (tanpa giberelin). 
Namun, besarnya konsentrasi GA3 yang diberikan tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Hal ini 
menunjukkan bahwa GA3 dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman pada fase akhir pertumbuhan 
vegetatif.

Pembungaan
Waktu tanam berpengaruh terhadap waktu muncul bunga pertama 10%, waktu blooming berbunga 

40%, persentase tanaman berbunga, jumlah umbel per rumpun dan jumlah umbel per petak, sedangkan 
GA3 tidak berpengaruh (Tabel 4 dan 5). Waktu tanam Desember memberikan waktu muncul bunga 
pertama, waktu blooming serta persentase tanaman berbunga tertinggi dibandingkan waktu tanam lainnya 
(Tabel 4). Sementara Maret, walaupun waktu muncul bunga pertama dan waktu bloomingnya lambat, 
namun mampu memberikan persentase tanaman berbunga yang tinggi dan tidak berbeda dengan waktu 
tanam Desember. Pada umumnya, tanaman berhasil berbunga pada setiap waktu tanam yaitu minimal 
50% dari populasi berbunga. Jumlah umbel per rumpun dan jumlah umbel per petak waktu tanam 
bulan Desember dan Maret memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan waktu tanam Juni dan 
September (Tabel 5). Semakin besar persentase tanaman berbunga maka semakin banyak pula jumlah 
umbel per petak. 

Tabel 4. Pengaruh waktu tanam dan GA3 terhadap waktu muncul bunga pertama, waktu blooming 
dan persentase tanaman berbunga

Perlakuan Waktu muncul bunga 
pertama 10% (hst)

Waktu blooming 
berbunga 40% (hst)

Persentase tanaman 
berbunga (%)

Waktu tanam :
Juni 2011
September 2011
Desember 2011
Maret 2012

50.92 b*)

34.33 a
36.00 a
52.17 b

68.42 b*)

64.33 b
52.00 a
74.00 c

58.33 b*)

52.83 b
78.42 a
78.42 a

GA3 :
0 ppm
50 ppm
100 ppm
200 ppm

45.08tn

43.75
43.08
41.50

65.42tn

63.75
64.83
64.75

68.92tn

64.25
66.25
68.58

* Uji beda nilai tengah dilakukan dengan DMRT pada taraf α = 5%
tn = tidak nyata pada uji F pada taraf α = 5%, hst = hari setelah tanam
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Tabel 5. Pengaruh waktu tanam dan GA3 terhadap jumlah umbel per rumpun dan per petak

Perlakuan Jumlah umbel per rumpun Jumlah umbel per petak
Waktu tanam :
Juni 2011
September 2011
Desember 2011
Maret 2012

1.91 b*)

1.67 b
2.64 a
2.58 a

112.25 b*)

87.92 b
199.67 a
205.08 a

GA3 :
0 ppm
50 ppm
100 ppm
200 ppm

2.02tn

2.40
2.08
2.29

142.75tn

161.33
140.83
160.00

* Uji beda nilai tengah dilakukan dengan DMRT pada taraf α = 5%
tn = tidak nyata pada uji F pada taraf α = 5% 

Hasil percobaan menunjukkan adanya pengaruh waktu tanam terhadap waktu muncul bunga 
pertama, waktu blooming, persentase tanaman berbunga, serta jumlah umbel per rumpun ataupun per 
unit percobaan. Semua variable lingkungan yang menentukan perubahan musim merupakan faktor 
potensial yang mengontrol transisi tanaman menuju pembungaan. Faktor utama adalah fotoperiode, 
suhu dan ketersediaan air (Bernier et al 1993). Waktu muncul bunga pertama terbaik adalah September 
dan Desember, namun waktu blooming terbaik adalah Desember (Tabel 3). Sementara itu, persentase 
tanaman berbunga serta jumlah umbel per rumpun dan per petak tertinggi adalah pada waktu tanam 
Desember dan Maret (Tabel 3 dan 4).

Pada umumnya waktu tanam Desember cocok untuk pembungaan dicirikan dengan waktu 
berbunga pertama dan waktu blooming lebih cepat serta persentase tanaman berbunga tinggi. Hal ini 
dapat dijelaskan karena fotoperiode pada waktu tanam tersebut lebih lama dibanding waktu tanam 
lainnya serta suhu pada waktu tanam tersebut lebih hangat di banding waktu tanam lainnya. Suhu yang 
hangat dapat mempercepat waktu pembungaan, seperti yang dilaporkan dilaporkan Las et al. (2006) 
pada padi yaitu pengaruh suhu sangat dominan terhadap munculnya bunga. Pada suhu rataan yang lebih 
tinggi bunga lebih cepat keluar dibanding pada suhu yang lebih rendah.

Pembuahan dan Pembentukan biji
Terdapat interaksi antara waktu tanam dan GA3 terhadap peubah jumlah umbel yang dipanen dan 

persentase buah bernas (Tabel 6). Jumlah umbel yang dipanen tertinggi diperoleh pada waktu tanam 
Desember x giberelin 50 dan 200 ppm serta waktu tanam Maret x giberelin 0 dan 50 ppm, sementara 
nilai terendah diperoleh pada waktu tanam September untuk semua taraf konsentrasi GA3. Hal ini 
dikarenakan terjadi serangan antraknose pada batang bunga yang sangat hebat, yaitu menyerang 90% 
pertanaman sehingga bunga gagal panen. Pada waktu tanam Juni, jumlah umbel yang dipanen tidak 
berbeda antar perlakuan GA3 begitu pula pada waktu tanam September. Sementara pada waktu tanam 
Desember jumlah umbel yang dipanen terbaik diperoleh pada perlakuan giberelin 50 dan 200 ppm, dan 
untuk waktu tanam Maret diperoleh pada GA3 0 dan 50 ppm.

Persentase buah bernas tertinggi diperoleh pada waktu tanam Maret x GA3 200 ppm, dan persentase 
buah bernas terendah diperoleh pada waktu tanam Desember x GA3 0 dan 100  ppm. Pada waktu tanam 
Juni semua perlakuan GA3 tidak berbeda, namun pada waktu tanam September pemberian GA3 50, 100 
dan 200 ppm memberikan persentase buah bernas yang lebih tinggi dibanding 0 ppm. Sementara itu, 
pada waktu tanam Desember konsentrasi terbaik GA3 pada 50 ppm, dan untuk waktu tanam Maret 
persentase buah bernas tertinggi diperoleh pada GA3 200 ppm yang merupakan nilai terbaik untuk 
semua perlakuan.
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Tabel 6. Pengaruh interaksi waktu tanam dan GA3 terhadap jumlah umbel yang dipanen dan 
persentase buah bernas 

Perlakuan Jumlah umbel yang dipanen Persentase buah bernas (%)
Juni x GA3 0 ppm
Juni x GA3 50 ppm
Juni x GA3 100 ppm
Juni x GA3 200 ppm

79.00*) e
57.67 e
94.00 e
105.67 e 

32.00*)bcd
39.67 bc
35.06 bc

44.62 bcd
September  x GA3 0 ppm
September x GA3 50 ppm
September x GA3 100 ppm
September x GA3 200 ppm

4.67 f
5.33 f
5.00 f
6.33 f

32.89 cde
41.37 bc
38.13 bc
42.93 bc

Desember x GA3 0 ppm
Desember x GA3 50 ppm
Desember x GA3 100 ppm
Desember x GA3 200 ppm

128.67 de
236.00 a 
168.33 bc
223.33 a

9.18 f 
24.22de 
11.27 f
22.07 e

Maret x GA3 0 ppm
Maret x GA3 50 ppm
Maret x GA3 100 ppm
Maret x GA3 200 ppm

197.67 ab
221.33 a
170.33 bc
165.67 bc

22.34 e
36.68 bc
45.68 b
55.99 a

* Uji beda nilai tengah dilakukan dengan DMRT pada taraf α = 5% 
tn = tidak nyata pada uji F pada taraf α = 5% 

Waktu tanam dan GA3 masing-masing berpengaruh terhadap jumlah buah per umbel, jumlah 
buah bernas per umbel, jumlah biji per buah, jumlah biji per umbel serta jumlah biji per rumpun (Tabel 
7). Jumlah buah dan jumlah buah bernas per umbel waktu tanam Juni dan September lebih tinggi 
dibanding waktu tanam Desember dan Maret. Artinya, buah per umbel pada waktu tanam Juni dan 
September lebih banyak (umbel lebih besar) dibandingkan waktu tanam Desember dan Maret. Namun 
demikian, jumlah biji per buahnya lebih kecil dibandingkan waktu tanam Desember dan Maret. Pada 
bulan Desember walaupun jumlah buah dan jumlah buah bernas per umbelnya rendah, namun memiliki 
jumlah biji per buah yang tinggi. Hal ini menggambarkan persentase seed set yang tinggi di waktu tanam 
tersebut. Namun, tetap menghasilkan jumlah biji per umbel dan per rumpun yang rendah dikarenakan 
jumlah buah dan jumlah buah bernas per umbelnya yang rendah. Sementara itu, pada waktu tanam 
Maret jumlah buah dan jumlah buah bernas per umbel lebih rendah dibandingkan waktu tanam Juni 
dan September, namun memiliki jumlah buah per buah yang lebih tinggi dibandingkan waktu tanaman 
tersebut sehingga menghasilkan jumlah biji per umbel dan per rumpun yang tinggi.

Dalam kondisi lapangan, perkembangan bunga tak lepas dari pengaruh klimatologi terutama 
iklim. Jumlah hujan selama waktu tanam September sampai dengan panen mencapai 50% dari total 
hujan per tahun menyebabkan serangan penyakit antarknose pada batang bunga sehingga layu, busuk 
dan mati. Walaupun jumlah umbel yang dipanennya rendah, namun jumlah buah per umbel dan jumlah 
buah bernas per umbel waktu tanam Juni dan September adalah yang terbaik dibandingkan Desember 
dan Maret (Tabel 7). 

Jumlah buah bernas per umbel adalah jumlah buah yang mengandung biji. Tidak semua keberhasilan 
penyerbukan didukung perolehan biji yang selalu bernas, hal ini terkait dengan perkembangan buah itu 
sendiri (Puspitaningtyas et al. 2006). Diduga pada bulan Desember dan Maret terjadi gugur bunga dan 
gugur buah yang lebih tinggi dibandingkan pada musim tanam lainnya.

Pada waktu tanam Desember, jumlah hari hujan yang tinggi pada masa generatif menyebabkan 
gugur bunga, sebaliknya pada waktu tanam Maret jumlah hari hujan pada masa generatif yang sangat 
rendah menyebabkan bunga kering dan gugur. Banyaknya hari hujan ataupun kekeringan selama 
perkambangan bunga dapat mengakibatkan gugur bunga sebelum bunga tersebut terfertilisasi. Bunga 
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yang telah mengalami fertilisasi memiliki kesempatan gugur lebih rendah daripada bunga yang tidak 
terfertilisasi. Biji adalah sink yang kuat dan aliran fotosintat terhadap biji akan membuatnya bertahan. 
Sedikitnya, ada 3 alasan akan kegagalan set buah, yaitu : (1) kurangnya penyerbukan, (2) kurangnya 
fertilisasi karena serbuk sari lemah atau tidak cocok serta (3) gugurnya bunga dan buah (Gardner et al. 
2008). Persentase buah bernas yang rendah menunjukkan pembentukan set buah yang rendah. Hal ini 
diduga akibat kurangnya penyerbukan serta terjadinya gugur bunga dan buah. Penyerbukan bawang 
merah dapat ditingkatkan dengan penggunaan lebah soliter seperti red mason bee (Osmia rufa L) dan 
lebah madu (Wilkaniec et al. 2004).

Tabel 7. Pengaruh waktu tanam dan GA3 terhadap jumlah buah per umbel, jumlah buah bernas per 
umbel, jumlah biji per buah, jumlah biji per umbel dam jumlah biji per rumpun

Perlakuan
Jumlah 

buah per 
umbel

Jumlah buah 
bernas per umbel 

Jumlah biji 
per buah

Jumlah biji 
per umbel

Jumlah biji 
per rumpun

Waktu tanam :
Juni 2011
September 2011
Desember 2011
Maret 2012

178.48 a*)

206.31a
74.81 c
126.81 b

82.83 a
81.31 a
11.44 c
49.04 b

1.67 c*)

1.36 c
5.39 a
2.51 b

115.94 a*)

111.33 a
60.83 b
119.58 a

225.19tn

188.01 
112.70 
232.84 

GA3 :
0 ppm
50 ppm
100 ppm
200 ppm

137.66 b*)

152.45 a
147.89 a
147.41 a

37.93 c*)

62.32 ab
53.43 b
70.95 a

2.68tn

2.54
2.63
3.08

66.20 c*)

109.96 b
85.80 bc
145.72 a

119.91 b*)

199.25 a
158.64 ab
280.93 ab

* Uji beda nilai tengah dilakukan dengan DMRT pada taraf α = 5%
tn = tidak nyata pada uji F pada taraf α = 5% 

GA3 berpengaruh terhadap jumlah buah, jumlah buah bernas per umbel, jumlah biji per umbel 
serta jumlah biji per rumpun. Aplikasi GA3 memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding kontrol untuk 
peubah-peubah tersebut. Namun, GA3 tidak berpengaruh terhadap jumlah biji per buah. Konsentrasi 
GA3 terbaik untuk jumlah buah per umbel adalah 50 ppm yang tidak berbeda dengan konsentrasi 
lainnya. Sementara konsentrasi GA3 terbaik untuk jumlah buah bernas per umbel adalah 200 ppm yang 
tidak berbeda dengan konsentrasi 50 ppm. Sementara untuk jumlah biji per umbel dan jumlah biji per 
rumpun konsentrasi 200 ppm memberikan hasil tertinggi dan berbeda dengan konsentrasi lainnya.

Produksi TSS
Waktu tanam dan GA3 masing-masing berpengaruh terhadap bobot biji per 100 butir, bobot 

biji per umbel, bobot biji per rumpun dan bobot biji per petak. Bobot biji per 100 butir, bobot biji 
per umbel, bobot biji per rumpun maupun bobot biji per petak pada waktu tanam Maret lebih tinggi 
dibanding waktu tanam lainnya (Tabel 8). 

Pada waktu tanam September walaupun jumlah biji per umbelnya tinggi, namun bobot biji 
per umbelnya rendah, sehingga bobot biji per 100 butirnya rendah. Hal ini menunjukkan biji pada 
waktu tanam tersebut lebih kecil dibanding waktu tanam lainnya. Selain itu, karena jumlah umbel yang 
dipanennya sangat rendah maka bobot biji per petaknya menjadi sangat rendah.



279

Pengaruh Waktu Tanam dan Giberelin terhadap Pembungaan Bawang Merah
dan Produksi TSS (True Shallot Seed)

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Tabel 8. Pengaruh waktu tanam dan GA3 terhadap bobot biji per 100 butir, bobot biji per umbel, 
bobot biji per rumpun, dan bobot biji per petak

Perlakuan Bobot biji per 
100 butir

Bobot biji per 
umbel

Bobot biji per 
rumpun

Bobot biji per 
petak

Waktu tanam :
Juni 2011
September 2011
Desember 2011
Maret 2012

0.45 b*)

0.37 b
0.43 b
0.56 a

0.52 b*)

0.41 b
0.26 c
0.67 a

1.00 b*)

0.69 c
0.47 d
1.30 a

10.53 ab*)

2.22 c
8.18 b
12.90 a

GA3:
0 ppm
50 ppm
100 ppm
200 ppm

0.45tn

0.41
0.48
0.46

0.30 c*)

0.46 b
0.41 bc
0.67 a

0.55 c*)

0.85 b
0.76 bc
1.29 a

3.50 c*)

8.78 b
8.33 b
13.23 a

* Uji beda nilai tengah dilakukan dengan DMRT pada taraf α = 5%
tn = tidak nyata pada uji F pada taraf α = 5% 

Pada waktu tanam Maret, umbel yang dipanen, jumlah biji per umbel, dan bobot biji per umbelnya 
tinggi. Selain itu, waktu tanam Maret memberikan bobot biji per 100 butir yang tinggi dibanding waktu 
tanam lainnya. Sehingga, waktu tanam tersebut menghasilkan bobot biji per rumpun dan per petak yang 
terbaik dibanding waktu tanam lainnya. Berbeda dengan waktu tanam Desember, walaupun memiliki 
jumlah tanaman berbunga serta umbel dipanen terbanyak, namun jumlah buah bernasnya rendah 
sehingga tidak diperoleh produksi TSS yang tinggi. 

Aplikasi GA3 meningkatkan bobot biji per umbel, bobot biji per rumpun dan bobot biji per petak. 
Aplikasi terbaik diperoleh pada konsentrasi 200 ppm yang memberikan nilai tertinggi untuk bobot 
biji per petak dibanding konsentrasi lainnya. Berbeda dengan dilaporkan Sumarni dan Sumiati (2001) 
konsentrasi terbaik untuk pembungaan bawang merah kultivar lokal Warso adalah 100 ppm. Hal ini 
disebabkan kultivar dan cara aplikasi giberelin yang digunakan berbeda. Pada percobaan Sumarni dan 
Sumiati (2001) giberelin diberikan dengan cara disemprotkan pada tajuk tanaman umur 2 dan 4 mst. 
Sementara, pada percobaan ini giberelin diberikan dengan cara perendaman bibit umbi sebelum tanam.

KESIMPULAN
1. Waktu tanam terbaik untuk pembungaan bawang merah adalah Desember sementara waktu tanam 

terbaik untuk produksi benih sejati bawang merah (true shallot seed) adalah Maret. Produksi TSS 
dapat dilakukan sepanjang tahun namun, pada waktu tanam September dapat terjadi gagal panen 
karena serangan penyakit akibat curah hujan yang tingi pada waktu perkembangan bunga.

2. Giberelin berpengaruh tehadap produksi benih sejati bawang merah (TSS) dengan meningkatkan 
jumlah buah per umbel serta jumlah buah bernas per umbel namun tidak berpengaruh terhadap 
persentase tanaman berbunga atau pun jumlah umbel per tanaman. Giberelin tidak mampu 
menggantikan peran fotopeiode dalam pembungaan bawang merah. Konsentrasi giberelin terbaik 
adalah 200 ppm.
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ABSTRACT
Immersion stress that occur in plants resulted in inhibition of photosynthesis and respiration process. That is 
because the diffusion of gases in water are more slowly than in the air and low penetration of light that 
can be accepted by the plant. Penetration of light that can be captured by the plant which is experiencing 
the immersion stress is highly depend on the turbidity of the water and the height of the immersion. This 
study aims to investigate the response of some varieties of rice to immersion stress in various conditions 
of water turbidity. The experimental design used in this study is completely randomized design arranged 
as factorial with two factors treatments and three replications. The first factor is a rice variety which 
consists of Inpara 3 (V1), Siputih (V2), and Pegangan (V3). The second factor is the turbidity of the 
water bath consisting of non submergence (K0), immersion with clear water (K1), immersion in ½ 
water turbid (K2), Immersion with murky water (K3). Immersion performed at 7 hst for 7 days. The 
results showed that the varieties and the immersion water turbidity affect to the growth and yield of rice, 
3 Inpara varieties more tolerant than other varieties to immersion stress in various conditions of water 
turbidity, the more turbid water immersion, the greater the damage that occurs in rice plants.
Keywords: immersion stress, water turbidity, rice varieties

ABSTRAK
Cekaman rendaman yang terjadi pada tanaman mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis dan 
respirasi. Hal tersebut dikarenakan difusi gas di air lebih lambat dibanding diudara dan rendahnya 
penetrasi cahaya yang dapat diterima oleh tanaman. Penetrasi cahaya yang dapat ditangkap tanaman 
yang mengalami cekaman rendaman sangat tergantung pada kekeruhan air dan ketinggian rendaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon beberapa varietas padi terhadap cekaman rendaman 
diberbagai kondisi kekeruhan air. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
rancangan acak lengkap yang disusun secara faktorial dengan dua faktor perlakuan dan tiga ulangan. 
Faktor pertama adalah varietas padi yang terdiri atas Inpara 3 (V1), Siputih (V2), dan Pegagan (V3). 
Faktor kedua adalah Kekeruhan air rendaman yang terdiri atas tanpa rendaman (K0), perendaman 
dengan air bening (K1), perendaman dengan air ½ keruh (K2), perendaman dengan air keruh (K3). 
Perendaman dilakukan pada 7 hst selama 7 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas dan 
kekeruhan air rendaman berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman padi, varietas 
Inpara 3 lebih toleran dibanding varietas lainnya terhadap cekaman rendaman diberbagai kekeruhan 
air, semakin keruh air rendaman maka semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan produksi 
tanaman padi.
Kata kunci: cekaman rendaman, kekeruhan air, varietas padi
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PENDAHULUAN
Produksi tanaman pangan khususnya padi (Oryza sativa L.) perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun 

sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk. Peningkatan produksi dapat dilakukan dengan perbaikan 
produktivitas pada daerah-daerah terkena cekaman terendam yang merupakan kendala utama dalam 
budidaya tanaman padi. Luas areal pertanaman padi yang mengalami cekaman terendam karena banjir 
diperkirakan akan semakin bertambah karena terjadi peningkatan curah hujan dan kenaikan permukaan 
air laut akibat terjadinya pemanasan global (CGIAR 2006). 

Cekaman rendaman yang terjadi pada tanaman mengakibatkan terhambatnya proses fotosintesis 
dan respirasi. Hal tersebut dikarenakan difusi gas di air lebih lambat 104 kali dibanding dengan di udara 
(Armstrong dan Drew 2002) dan rendahnya penetrasi cahaya yang dapat diterima oleh tanaman (Pierik 
et al. 2005). Penetrasi cahaya yang dapat ditangkap tanaman sangat tergantung pada kekeruhan dan 
ketinggian rendaman. 

Makarim et al. (2009) melaporkan kekeruhan air berpengaruh nyata terhadap kecepatan 
pemanjangan batang. Perendaman dengan menggunakan air bening, pemanjangan batang lebih lambat 
dibandingkan dengan tanaman yang direndam dengan air keruh dan setengah keruh. Kemudian 
dilaporkan juga bahwa kekeruhan air pada kondisi daerah rawan banjir umumnya setara dengan 500 
gram tanah/100 l air. Di daerah India Timur, pada ketinggian rendaman air 40 cm dari dasar tanah 
penetrasi radiasi matahari berkurang sampai 99% (Setter et al. 1995). Selanjutnya tingkat cekaman 
rendaman terhadap suatu tanaman ditentukan juga oleh faktor lingkungan lainnya seperti turbulensi air, 
benturan fisik dengan materi yang terbawa banjir dan kekeruhan air karena adanya kotoran, ganggang, 
serta gulma air (Jackson and Ram 2003; Das et al. 2005). 

Padi varietas Inpara 3 memiliki gen Sub-1 dilepas pada tahun 2008. Varietas ini agak toleran 
terhadap rendaman selama 6 hari pada fase vegetatif, selain itu agak toleran keracunan Fe dan Al, baik 
ditanam di daerah rawa lebak, rawa pasang surut potensial dan disawah irigasi yang rawan terhadap 
banjir (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi 2009). Varietas Inpara 3 ini mampu mengurangi resiko 
kegagalan panen pada saat terjadinya musim hujan akibat terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu 
(Septiningsih et al. 2009). Penurunan hasil gabah akibat rendaman pada galur/varietas yang mengandung 
gen Sub-1 lebih sedikit dibandingkan penurunan hasil varietas tanpa gen Sub-1. Hasil penelitian Gribaldi 
et al. (2016) menunjukkan bahwa varietas yang memiliki gen Sub-1 memiliki persentase tanaman hidup 
dan produksi yang tinggi dibanding varietas lainnya pada kondisi cekaman rendaman, baik pada lebak 
pematang maupun lebak tengahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon beberapa varietas padi terhadap cekaman 
rendaman diberbagai kondisi kekeruhan air.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah plastik kebun Percobaan Fakultas Pertanian, Universitas 

Baturaja, dimulai bulan Februari sampai Juni 2015. Materi yang digunakan adalah benih padi varietas 
Inpara 3, Pegagan dan Siputih, Polybag ukuran 10 kg, kantong plastik transparan, tanah rawa lebak, 
pupuk N, P dan K.

Benih varietas padi terpilih diinkubasi selama 3 hari, setelah berkecambah disemaikan dalam 
media bak plastik berukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm dan dalam 13 cm yang diisi tanah lebak 
sebanyak 15 kg, di mana tanah sebelumnya diberi perlakuan pemupukan N, P, K, Si dan Zn serta 
pupuk kandang, masing-masing dengan dosis 60, 40, 40, 30 dan 20 kg ha-1 serta 10 ton ha-1 (Suwignyo 
et al. 2012). Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap yang disusun secara faktorial dengan 
dua faktor perlakuan dan tiga ulangan. Faktor pertama: varietas padi yang terdiri atas Inpara 3 (V1), 
Siputih (V2), dan Pegagan (V3). Faktor kedua: Perlakuan rendaman yang terdiri atas tanpa rendaman 
(K0), perendaman dengan air bening (K1), perendaman air ½ keruh (K2), perendaman air keruh (K3). 
Perendaman dilakukan pada 7 hst selama 7 hari.
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Bibit yang telah berumur 21 hari di bak persemain dicabut dan ditanam satu bibit tanaman padi 
kedalam masing-masing polibag, yang telah diisi tanah lebak masing-masing sebanyak 10 kg dan telah 
digenangi lebih kurang selama 30 hari. Media tanam tersebut diberi pupuk dasar dengan dosis N 45 kg 
ha-1, P2O5 46 kg ha-1, K2O 60 kg ha-1, pemberiannya dengan cara dibenamkan ke dalam tanah sedalam 
10 cm. 

Perlakuan perendaman disesuaikan dengan masing-masing perlakuan. Perendaman dilakukan 
dengan cara menempatkan tanaman padi ke dalam bak yang telah diisi dengan berbagai kekeruhan air 
dan lama perendaman selama 7 hari. Tinggi rendaman air minimal 15 cm di atas permukaan tanaman. 
Pemeliharaan meliputi kegiatan mempertahankan tinggi rendaman air selama perlakuan. Pengamatan 
karakter agronomi meliputi: Persentase tanaman hidup (%), Tinggi tanaman (cm), Jumlah anakan 
produktif (anakan), Bobot kering tanaman (g/rumpun), Hasil gabah, dihitung dengan cara menimbang 
bobot gabah (g/rumpun) kemudian dikonversikan dalam ton/ha. Untuk mendapatkan Produksi gabah 
(ton/ha) dihitung dengan cara mengalikan bobot gabah per rumpun x jumlah populasi/ha x persentase 
tanaman hidup. 

 Semua data dari hasil penelitian dianalisis keragaman untuk mengetahui pengaruh perlakuan 
yang diberikan dengan menggunakan SPSS 17.0 dan dilanjutkan uji BNT taraf 5% untuk mengetahui 
perbedaan antar perlakuan terhadap parameter yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis keragaman pengaruh perlakuan perendaman diberbagai kekeruhan air pada berapa 

varietas padi terhadap setiap peubah yang diamati, dapat dilihat pada Tabel 1. Pengaruh antar varietas dan 
perlakuan perendaman menunjukkan berpengaruh nyata untuk setiap peubah yang diamati, sedangkan 
interaksi antara varietas dan perlakuan perendaman berpengaruh tidak nyata kecuali persentase tanaman 
hidup.

Tabel 1.  Hasil analisis keragaman pengaruh berbagai kekeruhan air pada beberapa varietas padi 
terhadap peubah yang diamati

No Peubah yang diamati Varietas Perendaman Interaksi
1 Persentase tanaman hidup * * *
2 Tinggi tanaman * * ns
3 Jumlah anakan produktif * * ns
4 Bobot kering tanaman * * ns
5 Hasil gabah  * * ns

Keterangan: * = berpengaruh nyata
  ns = berpengaruh tidak nyata 

Persentase tanaman hidup
Pengaruh perendaman diberbagai kekeruhan air terhadap persentase tanaman hidup menunjukkan 

keragaman respon dari semua varietas yang diuji (Gambar 1). Perlakuan rendaman dengan air bening 
(K1) memberikan persentase tanaman hidup yang sama dengan perlakuan tanpa rendaman (K0) untuk 
semua varietas yang diuji. Namun, semakin keruh air rendaman maka persentase tanaman hidup semakin 
menurun, bahkan ada varietas yang mati. Hal ini disebabkan semakin keruhnya air rendaman maka 
penetrasi cahaya semakin berkurang berakibat proses fotosintesis juga terhambat sehingga fotosintat 
yang dihasilkan berkurang. Hal ini akan berpengaruh pada kemampuan pemulihan tanaman setelah 
mengalami cekaman rendaman. Menurut Luo et al. (2011) menyebutkan bahwa kemampuan pemulihan 
tanaman sangat dipengaruhi oleh kemampuan fotosintesis, pertumbuhan, dan translokasi karbohidrat 
setelah cekaman rendaman. 
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Varietas Inpara 3 yang memiliki gen Sub-1 , direndam diberbagai kekeruhan air memiliki persentase 
tanaman hidup yang lebih tinggi dibanding varietas Siputih maupun Pegagan. Hal ini menunjukkan 
varietas ini lebih toleran terhadap cekaman rendaman diberbagai kekeruhan air. Hasil penelitian Gribaldi 
et al. (2016), menunjukkan varietas padi yang memiliki gen Sub-1 rata rata memiliki persentase tanaman 
hidup 67–78 persen pada kondisi cekaman rendaman. Selain itu menurut Makarim et al. (2009), daya 
hidup tanaman juga dipengaruhi oleh aerobic shock ketika tanaman kembali tidak terendam. 

Gambar 1. Persentase tanaman hidup setelah periode pemulihan (28 hst) untuk masing-masing varietas 
padi pada kondisi cekaman rendaman diberbagai kekeruhan air. K0: Tanpa rendaman, K1: 
Rendaman Air Bening, K2: Rendaman Air ½ Keruh, K3: Rendaman Air Keruh. (BNT.05= 
28,2)

Tinggi Tanaman
Pengaruh cekaman rendaman diberbagai kekeruhan air pada beberapa varietas padi terhadap tinggi 

tanaman dapat dilihat pada Gambar 2. Tinggi tanaman beberapa varietas padi semakin menurun dengan 
semakin keruhnya air rendaman, pada kondisi setelah pemulihan. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Suwignyo et al. (2012), pemberian cekaman rendaman menyebabkan penurunan tinggi tanaman pada 
semua varietas yang diuji. Selanjutnya kekeruhan air rendaman dapat mempengaruhi proses metabolisma 
dan kerusakan yang dialami oleh tanaman. Menurut Ikhwani dan Makarim (2012), tanaman padi yang 
mengalami cekaman rendaman menyebabkan proses fotosintesis dan respirasinya terhambat, sehingga 
menimbulkan kerusakan pada tanaman.

Tinggi tanaman padi varietas Inpara 3 lebih tinggi dibanding varietas lainnya, kondisi cekaman 
rendaman diberbagai kekeruhan air pada umur 28 hst. Hal ini disebabkan varietas ini mempunyai 
karakter pemanjangan batang yang moderat sehingga diduga dapat mengurangi penggunaan karbohidrat 
pada saat terendam. Ketersediaan karbohidrat yang tinggi setelah terendam dapat meningkatkan 
kecepatan pemulihan dan penambahan tinggi tanaman. Menurut Ismail et al. (2008), laju pemanjangan 
batang pada saat terjadi cekaman rendaman sangat mempengaruhi ketahanan dan kecepatan pemulihan 
tanaman padi setelah cekaman rendaman. 
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Gambar 2. Tinggi tanaman pada perlakuan rendaman (A) dan persentase tinggi tanaman perlakuan 
rendamanr terhadap perlakuan tanpa rendaman (B) diberbagai kekeruhan air setelah 
periode pemulihan (28 hst) pada masing-masing varietas padi. K0: Tanpa rendaman, K1: 
Rendaman Air Bening, K2: Rendaman Air ½ Keruh, K3: Rendaman Air Keruh

Jumlah Anakan Produktif
Pengaruh cekaman rendaman terhadap jumlah anakan produktif diberbagai kekeruhan air pada 

masing-masing varietas padi dapat dilihat pada Tabel 3. Jumlah anakan produktif pada varietas padi 
yang mengalami cekaman rendaman pada air bening dan setengah keruh tidak berbeda nyata dengan 
tanpa rendaman, namun berbeda nyata dengan varietas padi yang mengalami cekaman rendaman pada 
air keruh. Semakin keruh air rendaman maka jumlah anakan produktif semakin berkurang. Hal ini 
menunjukkan semakin keruhnya air rendaman kerusakan tanaman semakin besar terlihat dari peubah 
persentase tanaman hidup yang semakin rendah dengan semakin keruhnya air rendaman, dengan 
demikian tanaman lebih banyak menggunakan hasil fotosintat untuk petumbuhan vegetatif dan perbaikan 
kerusakan akibat cekaman rendaman dibanding untuk pembentukan organ generatif, sehingga jumlah 
anakan produktif menjadi berkurang. 

 
Gambar 3. Jumlah anakan produktif pada masing-masing varietas padi (A) dan perlakuan rendaman 

pada masing-masing kondisi kekeruhan air (B). K0:Tanpa rendaman, K1: Rendaman Air 
Bening, K2: Rendaman Air ½ Keruh, K3: Rendaman Air Keruh. (BNT.05= 4.6 dan BNT.05= 
3.96) 

Varietas Inpara 3 menunjukkan jumlah anakan tertinggi dibanding dengan varietas lainnya, 
namun varietas Siputih relatif lebih baik dibanding varietas Pegagan. Tingginya jumlah anakan pada 
varietas Inpara 3 disebabkan varietas ini lebih toleran terhadap cekaman rendaman diberbagai kekruhan 
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air, hal ini terlihat dari peubah persentase tanaman hidup yang tinggi pada varietas ini. Menurut Mallik 
et al. (2004), varietas yang toleran terhadap rendaman mampu membentuk sink, yaitu anakan produktif, 
ukuran malai, dan jumlah gabah isi lebih baik.

Berat Kering Tanaman

Gambar 4. Berat kering tanaman (A) dan persentase berat kering tanaman perlakuan rendaman terhadap 
perlakuan tanpa rendaman (B) pada masing-masing kondisi kekeruhan air. K0:Tanpa 
rendaman, K1: Rendaman Air Bening, K2: Rendaman Air ½ Keruh, K3: Rendaman Air 
Keruh. (BNT.05= 31,6)

Gambar 5. Berat kering tanaman masing-masing varietas padi pada kondisi cekaman rendaman 
diberbagai kekeruhan air (BNT .05= 36,5)

Cekaman rendaman diberbagai kekeruhan air berpengaruh terhadap berat kering tanaman pada 
akhir penelitian (Gambar 4 dan 5). Persentase penurunan berat kering tanaman semakin menurun 
dengan semakin keruhnya air rendaman (Gambar 4B), hal ini disebabkan jumlah anakan per rumpun 
yang tercermin pada pengamatan jumlah anakan produktif yang semakin menurun dengan semakin 
keruhnya air rendaman. Sementara untuk varietas terlihat bahwa varietas Inpara 3 memiliki berat kering 
tanaman per rumpun yang tinggi dibanding varietas lainnya (Gambar 5), hal ini disebakan varietas ini 
memiliki kemampuan pulih yang lebih cepat dibanding varietas lainnya, terlihat pada peubah tinggi 
tanaman setelah pemulihan yang tinggi pada varietas ini, sehingga kemampuan varietas Inpara 3 ini 
untuk pembentukan anakan lebih cepat, hal ini terlihat pada peubah jumlah anakan produktif yang 
tinggi pada varietas ini.
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Hasil gabah
Hasil gabah beberapa varietas padi yang mengalami cekaman rendaman diberbagai kekeruhan air 

dapat dilihat pada Gambar 6. Varietas padi yang mengalami cekaman rendaman mengalami penurunan 
hasil gabah terhadap tanpa rendaman. Persentase penurunan hasil gabah semakin tinggi dengan semakin 
keruhnya air rendaman. Penurunan hasil gabah pada varietas Inpara 3 lebih rendah dibanding varietas 
lainnya pada masing-masing kondisi kekeruhan air rendaman. Hal ini disebabkan varietas Inpara 3 
ini memiliki persentase tanaman hidup dan jumlah anakan produktif yang tinggi pada penelitian ini, 
sehingga jumlah populasi dan berat gabah per rumpun menjadi tinggi pula. Menurut Khairullah (2006), 
potensi hasil ditentukan dengan memprediksi semua komponen hasil per rumpun dikali jumlah populasi 
per hektar dan persentase tanaman hidup. Selanjutnya hasil penelitian Gribaldi et al. (2016), menyatakan 
ada hubungan yang sangat erat antara hasil gabah dengan persentase tanaman hidup (r = 0,53*). Semakin 
tinggi persentase tanaman hidup, semakin tinggi pula hasil gabah pada varietas yang diuji. 

Gambar 6. Hasil gabah (A) dan persentase hasil gabah perlakuan perendaman terhadap tanpa rendaman 
(B) masing-masing varietas padi pada kondisi cekaman rendaman diberbagai kekeruhan 
air

KESIMPULAN
Penelitian ini dapat simpulkan bahwa varietas dan kekeruhan air rendaman berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman padi, varietas Inpara 3 lebih toleran dibanding varietas lainnya 
terhadap cekaman rendaman diberbagai kekeruhan air, semakin keruh air rendaman maka semakin besar 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman padi.
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ABSTRAK
Perkebunan kelapa sawit di Indonesia sejak berlakunya Permentan nomor 19 tahun 2011 berkewajiban 
melaksanakan prinsip dan kriteria ISPO sehingga usaha perkebunan kelapa sawit tesrebut layak dari aspek 
lingkungan, sosial dan ekonomi. Penelitian dilaksanakan di Perkebunan Batu Ampar Estate, Perkebunan 
BAME, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. ISPO terdiri atas 7 prinsip, 41 kriteria, dan 128 
indikator. Legalitas lahan dan usaha yang telah dimiliki perusahaan terdiri atas izin lokasi, izin usaha 
perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), peta kesesuaian peruntukan dengan tata ruang (RTRW 
Kabupaten Kota Baru),  Akte Pendirian Perusahaan, dokumen AMDAL. Pengelolaan aspek lingkungan 
yang dilakukan meliputi perlindungan terhadap sumber dan kualitas air, pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran, pelestarian biodiversitas, perlindungan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, 
mitigasi emisi gas rumah kaca, konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi, pengelolaan limbah B3 
dan pemanfaatan limbah padat dan cair (POME). Analisis strategi optimalisasi pengelolaan lingkungan 
dengan analisis faktor eksternal (EFE) dan faktor internal (IFE) menggunakan analisis SWOT. Posisi 
Perkebunan Batu Ampar Estate berada pada kuadran I yaitu strategi agresif dengan skor bobot matriks 
IFE = 1.542, dan  skor bobot matriks EFE = 1.571. 
Keywords : ISPO, kelapa sawit, legalitas lahan dan pengelolaan lingkungan

PENDAHULUAN
Kelapa sawit (Elaeis guineensis J.) merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati dan 

menjadi komoditas strategis di dunia. Di antara komoditas utama minyak nabati, minyak kelapa sawit 
jauh meraih tingkat pertumbuhan paling tinggi dengan produksinya mencapai hingga sepuluh kali lipat, 
sehingga besarnya jumlah konsumsi minyak kelapa sawit diantara minyak nabati lainnya telah mencapai 
34% yang tadinya hanya 11% (Teoh 2010).

Areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami perluasan yang sangat pesat dalam periode 
lima belas tahun terakhir. Selama periode tahun 2000–2014 areal perkebunan kelapa sawit meningkat 
dari 4,2 juta ha menjadi 10,2 juta haatau terjadi peningkatan 2,5 kali. Sementara perkembangan produksi 
minyak sawit (CPO) meningkat sejalan dengan luas area yakni dari tahun 7,0 juta ton pada 20000 
menjadi 29,3 juta ton pada 2014 (BPS 2014). Pengembangan areal perkebunan kelapa sawit tersebut 
menimbulkan isu negatif khususnya isu lingkungan seperti deforestasi dan degradasi lahan, global warming, 
emisi GRK (gas rumah kaca), erosi tanah, longsor, kepunahan spesies, dan lain-lain. Kritik terhadap 
dampak pengembangan kebun kelapa sawit tersebut mendorong tuntutan agar perkebunan kelapa sawit 
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untuk memproduksi minyak sawit secara lestari. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya untuk sektor 
kelapa sawit memilki visi dan misi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang bersifat sustainable 
atau berkelanjutan yang diterapkan dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai Permentan 
No.19 Tahun 2011. ISPO terdiri dari 7 prinsip dan 142 kriteria. Ketujuh prinsip ISPO adalah sebagai 
berikut 1) Sistem peizinan dan manajemen perkebunan, 2) Penerapan pedoman teknis budidaya dan 
pengelolaan perkebunan kelapa sawit, 3) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, 4) Tanggung 
jawab terhadap pekerja, 5) Tanggung jawab terhadap sosial dan komunitas, 6) Pemberdayaan kegiatan 
ekonomi masyarakat, dan 7) Peningkatan usaha yang berkelanjutan. Berdasarkan Permentan tersebut, 
maka perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip 
ISPO tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk 1) mengkaji implementasi ISPO dalam 
pemenuhan legalitas perusahaan dan pengelolaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati 
dan 2) mengkaji optimalisasi kinerja perusahaan dalam implementasi ISPO.

METODE
Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Juli 2013 di perkebunan kelapa sawit Batu Ampar Estate 

(BAME) PT. Tapian Nadenggan dengan lokasi di  Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, 
Kalimantan Selatan terletak pada 116o 01’ 28’’ BT 3o 14’ 07’’ LS. Area total perkebunan kelapa sawit 
seluas 4.571,35 hektar dengan area tanam seluas 4.019,66 hektar. 

Metode yang digunakan untuk mengkaji implemantasi ISPO dalam pemenuhan legalitas 
perusahaan dan pengelolaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati adalah metode deskriptif 
menggunakan Prinsip dan Kriteria pada Checklist ISPO (khususnya prinsip 1, dan 3).  Sementara kajian 
optimalisasi kinerja perusahaan dalam implementasi ISPO menggunakan analisis SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunity, Threat). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan kuesioner 
terhadap karyawan perkebunan, masyarakat setempat, pimpinan perkebunan, Kepala/staf Dinas 
Perkebunan Kabupaten Kotabaru dan Kepala/staf BLHD Kabupaten Kotabaru. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Pemenuhan Aspek Legalitas (prinsip 1)
Legalitas perusahaan yang dimiliki adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan telah memiliki izin lokasi yaitu SK Bupati KDH TK II Kota Baru No.525.26/0745/

EKO Tanggal 19 April 1989 tentang penetapan titik tetap (Site Plan).
2. Perusahaan telah memiliki perizinan yang sesuai : IUP, IUP-B, IUP-P, SPUP, ITUP, Izin Prinsip, 

yaitu :
	 Persetujuan prinsip usaha perkebunan dari Direktorat Jendral Perkebunan Nomor: HK.350/

E4.486/07.93 tanggal 30 April 1998.
	 Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 

464/Menhutbun-VII/ 2000 tanggal 25 April 2000.
	 SK Bupati Kotabaru Nomor 142 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa 

Sawit PT. Tapian Nadenggan, kemudian diperbaharui dengan  SK Bupati Kotabaru Nomor 
188.45/246/ KUM/2011 tentang pemberian IUP kepada PT. Tapian Nadenggan.

	 SK Bupati Kotabaru Nomor 459 Tahun 2004 tanggal 24 Oktober 2004 tentang perubahan 
izin usaha perkebunan dari hibrida ke kelapa sawit seluruhnya pada lahan 4.789,45 Ha dan 
pabrik dengan kapasitas 60 ton TBS/jam.

	 Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 142 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan 
(IUP) Kelapa Sawit PT. Tapian Nadenggan di Kabupaten Kotabaru kemudian diperbaharui 
dengan  Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/246/ KUM/2011 tentang pemberian 
IUP kepada PT. Tapian Nadenggan.
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	 Persetujuan prinsip usaha perkebunan dari Direktorat Jendral Perkebunan Nomor: HK.350/
E4.486/07.93 tanggal 30 April 1998 dari Menteri Pertanian.

	 Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 
464/Menhutbun-VII/ 2000 tanggal 25 April 2000.

3. Kesesuaian peruntukan dengan tata ruang. Seluruh areal perkebunan telah sesuai dengan Perda 
Kabupaten Kota Baru nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW (rencana tata ruang wilayah) 
Kabupaten Kota Baru. Berdasarkan peta RTRW kabupaten Kota Baru tersebut areal perkebunan 
terletak pada kawasan peruntukan perkebunan. Lokasi perkebunan ini tidak tumpang tindih 
dengan usaha pertambangan.

4. Perusahaan telah memiliki hak atas tanah/dalam proses, sertifikat yang sesuai, seperti : HGU, 
HGB, Hak Pakai (HP), atau konversi hak barat (erfpahct), yaitu :
	 Memiliki Hak Guna Usaha No. 23/HGU/BPN/2000 
	 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.95/HGU/BPN/ 2004 tanggal 19 

Oktober 2004 tentang perpanjangan waktu 25 Tahun dan pembaharuan 35 tahun Hak 
Guna Usaha atas Tanah.

Berdasarkan uraian tersebut maka perusahaan telah memenuhi legalitas lahan.

Aspek Pengelolaan Lingkungan (prinsip 3)
	 AMDAL / UKL – UPL 

Perusahaan memiliki AMDAL perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit 
PT Inti Gerak Maju di Kecamatan Kelumpang Selatan (IGM 1), Kecamatan Kelumpang Hulu dan 
Kelumpang tengah (IGM II), Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalsel. Kerangka acuan ANDAL disahkan 
oleh Menteri Pertanian RI tanggal 5 Juni 1997 nomor 255/BA-5/VI/1997 dan dokumen ANDAL, 
RKL dan RPL disahkan dengan nomor 15/ANDAL/RKL-RPL/BA/IV/98 tanggal 30 April 1998. Untuk 
mengelola dan memantau lingkungan pada kegiatan operasi yang telah berjalan, perusahaan menyusun 
laporan pelaksanaan AMDAL berupa laporan RKL dan RPL yang dilaporkan secara rutin setiap 6 bulan 
kepada BLHD Kabupaten Kotabaru, BLHD Provinsi Kalimantan Selatan dan KLH Jakarta.Dengan 
adanya dokumen AMDAL, perusahan telah memenuhi kriteria 3.1 dalam ISPO.
 Perlindungan terhadap Sumber dan Kualitas Air

Perkebunan BAME termasuk dalam wilayah DAS Serongga dengan Sub DAS Terusan. Sungai 
yang mengalir di dalam areal perkebunan merupakan anak-anak sungai dari sungai Serongga yang 
terletak di sebelah utara kebun dan anak-anak sungai dari sungai Terusan di sebelah selatan kebun. 
Upaya perlindungan terhadap kualitas dan sumber air dan pencegahan pencemaran yang dilakukan 
oleh BAME dengan cara menerapkan prinsip Best Management Practices (BMP)yaitu menerapkan 
metode, teknik agronomis dan pengelolaan yang baik dalam kegiatan pemeliharaan tanaman. Kegiatan 
pemeliharaan tanaman tidak mengaplikasikan bahan kimia (agrochemical) dalam mengendalikan gulma 
di areal sempadan sungai. Di mana kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa sawit di areal sempadan 
sungai dilakukan secara manual (pembabatan gulma dan garuk piringan). Secara ekononomis kegiatan 
ini dinilai kurang efektif dan efisien karena memakan biaya dan tenaga. Akan tetapi, secara ekologis hal 
ini diharapkan dapat membantu dalam menjaga kualitas air sungai.

Pengujian kualitas air sungai dilakukan setiap bulan oleh laboratorium terpadu terdekat terhadap 
parameter fisik dan kimia dengan pengambilan sampel pada dua titik yaitu hulu dan hilir sungai. 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Air Sungai, air sungai Serongga 
termasuk ke dalam kriteria kelas II yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana 
atau sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, 
dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Hasil 
analisis kualitas air sungai pada bulan Mei 2013 menunjukan bahwa beberapa angka pada parameter 
fisik dan kimia menurun tetapi belum memenuhi standar baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur 
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Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2007 antara lain TSS, Flourida, DO, COD, BOD, Cu dan minyak 
dan lemak. Beban pencemaran tersebut berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit Batu Ampar Estate.
Menurut Agustiningsih et al. (2012), hal ini tersebut mungkin saja terjadi mengingat sungai mempunyai 
kemampuan memulihkan dirinya sendiri (self purification) dari bahan pencemar, di mana kandungan 
bahan organik mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan nilai BOD yang menurun bila 
dibandingkan hulu sungai.

Tabel   1. Hasil analisis kualitas air sungai pada bulan Mei 2013

No. Parameter Satuan Baku Mutu
Hasil

Hulu Hilir
A. Fisika
1. Temperatur oC Deviasi 32,1 32,2
2. TDS Mg/L 1000 48,1 48,8
3. TSS Mg/L 50 92 86
4. Kekeruhan NTU - >800 >800
B. Kimia
1. pH - 6-9 7,10 6,9
2. DO Mg/L 4 5,1011 5,8528
3. BOD Mg/L 3 18,0948 22,865
4. COD Mg/L 25 146,81 251,200
5. Flourida (F-) Mg/L 0,1 1,5904 1,4279
6. Tembaga (Cu) Mg/L 0,02 0,0408 0,1756
7. Arsen (As) Mg/L 1 0,0028 0,0099
8. Kadmium Mg/L 0,1 ttd ttd
9. Besi (Fe) Mg/L - 0,5688 ttd

10. Seng (Zn) Mg/L 0,5 0,0973 0,0236
11. Timbal (Pb) Mg/L 0,3 ttd ttd
12. Minyak dan Lemak Mg/L 1 1,6 2,0
13. Phospat (P) Mg/L 0,2 ttd ttd
14. Khlorin Bebas (Cl2) Mg/L 0,5 ttd ttd
15. Amonia Bebas Mg/L 0,5 ttd ttd

Upaya konservasi sumber dan kualitas air yang dilakukan perusahaan adalah (1) penerapan prinsip 
Best Management Practices (BMP) dan (2) membuat SOP kebijakan konservasi sungai berupa SOP 
Perlindungan Sempadan sungai SOP/SPO/SMART/LH-06 dan SOP Perlindungan DAS SOP/SPO/
SMART/LH-07.

Sempadan sungai memiliki fungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan 
agar fungsi sungai dan aktivitas manusia tidak saling mengganggu. Hal ini dilakukan melalui kegiatan 
perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran air sungai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 
38 Tahun 2011 tentang Sungai. Perkebunan BAME memiliki SOP yang mengatur tentang konservasi 
sungai. Perusahaan telah mengidentifikasi kawasan dengan potensi erosi tinggi di areal perkebunan berupa 
sempadan sungai (177,95 ha) dan rawa pasang surut (151,42 ha) dengan total seluas 329,37 Ha.

Sempadan sungai dan rawa pasang surut termasuk dalam NKT 1.1, NKT 4.1, dan NKT 4.3. 
Upaya pengelolaan NKT sempadan sungai dan rawa pasang surut yang telah dilakukan antara lain dengan 
menanam vegetasi penahan erosi. Teknik yang digunakan perusahaan dalam melakukan penanaman 
vegetasi penahan erosi ini yaitu dengan cara menanam pada areal-areal pinggiran badan sungai yang 
tidak memiliki penutup tanah. Sementara areal yang memiliki penutup tanah, seperti anakan pohon dan 
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pakis-pakisan dibiarkan tumbuh alami. Jenis-jenis vegetasi penahan erosi tersebuat antara lain adalah 
vertifer grass (akar wangi), guatemala grass (gelagah), bamboo dan tanaman buah yang disesuaikan dengan 
tempat tumbuh. Perlindungan sempadan sungai dan rawa pasang surut termasuk dalam pemenuhan 
kriteria 3.7 ISPO.

	 Pelestarian Biodiversitas dan Perlindungan terhadap Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
Perkebunan Batu Ampar Estate berkomitmen untuk melindungi dan melarang terhadap semua 

jenis satwa liar yang termasuk ke dalam kriteria langka dan terancam punah di kawasan perkebunan.
Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi 
yang berada di dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen kebun dan pabrik 
diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajamen. Perkebunan BAME 
memiliki kawasan konservasi yang cukup luas dan telah dilindungi keberadaannya dan merupakan 
pemenuhan dari kriteria 3.4 dan 3.5 dalam ISPO. Kawasan konservasi perkebunan BAME digolongkan 
ke dalam beberapa kriteria Nilai Konservasi Tinggi (NKT)sesuai dengan HCV Toolkit Indonesia (2008) 
yaitu NKT 1.1, NKT 1.2, NKT 1.3, NKT 4.1 dan NKT 4.3 dengan total luasan 393,47 Ha (Tabel 
2).

Tabel  2. Keberadaan NKT di perkebunan BAME

Nomor
NKT Kriteria NKT Bukti Objektif Luasan

(Ha)

1.1

Kawasan yang mempunyai atau 
memberikan fungsi pendukung 
bagi keanekaragaman hayati bagi 
kawasan lindung dan/atau area 
konservasi

Terdapat kawasan perlindungan 
setempat berupa sungai dan 
sempadannya

177,95

1.2 Spesies hampir punah

Elang cokelat (Butastur liventer), 
biawak (Varanus sp), ular sanca 
(Python reticulatus), bekantan (Nasalis 
larvatus), monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis) 
, dan macam akar (Felis bengalensis)

-

1.3

Kawasan yang merupakan 
habitat bagi populasi spesies yang 
terancam, penyebaran terbatas atau 
dilindungi yang mampu bertahan 
hidup (Viable Population)

Terdapat kawasan berhutan yang 
merupakan habitat dan tempat 
berkembang biak spesies yang tergolong 
pada NKT 1.2

64,10

4.1

Kawasan atau ekosistem yang 
penting sebagai penyedia air dan 
pengendali banjir bagi masyarakat 
hilir

Terdapat kawasan ekosistem pasang 
surut dan sempadan sungai 329,37

4.3

Kawasan yang berfungsi sebagai 
sekat alam untuk mencegah 
meluasnya kebakaran hutan dan 
sekat alam

Terdapat kawasan rawa pasang surut 151,42

Total Luasan 393,47

Setiap spesies memiliki pola hidup yang unik dan kekuatan pertumbuhan habitat alaminya yang 
dikenal sebagai potensi biotik. Perubahan tata guna lahan dapat menyebabkan perubahan struktur populasi 
sehingga menjadi lingkungan yang berbahaya dan merugikan bagi spesies. Oleh karena itu, biodiversitas 
berperan penting dalam kesuksesan sebuah ekosistem dan juga dalam konservasi sumber daya alam (Patel 
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2014). Upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan nilai konservasi tinggi juga dilakukan dengan cara 
memasang papan amaran NKT dan batas semprot, dan melakukan kegiatan sosialisasi dan training 
mengenai satwa liar langka dan terancam punah beserta habitatnya dan nilai konservasi tinggi kepada 
karyawan perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan. Selain itu, poster dan papan pengumunan 
dipasang seluruh lokasi nilai konservasi tinggi dan dibatasi dengan pal batas sebanyak 39 patok.

	 Pemanfaatan Limbah
Pemanfaatan limbah perkebunan BAME dibagi menjadi pemanfaatan limbah padat dan cair 

sebagai pupuk organik. Aplikasi pemanfaatan limbah padat perkebunan BAME tterdiri atas penggunaan 
janjangan kosong (JJK) dan pelepah tua. Aplikasi JJK sebagai pupuk organik dapat meningkatkan proses 
dekomposisi sehingga kandungan fisik, biologi dan kimia pada tanah meningkat. Pemanfaatan limbah 
cair dan padat diharuskan ISPO dan tercantum pada kriteria 2.2.7. Perkebunan BAME mengaplikasikan 
JJK pada gawangan mati sebanyak 30 ton/ha dan dimanfaatkan seluruhnya dengan luas areal aplikasi 
seluas 291,81 ha. Ditinjau dari segi biaya, aplikasi JJK pada tahun 2013 juga menunjukan pengurangan 
pupuk kimia sebesar 54,51 % sebesar setara dengan Rp2.23.594/ha/tahun (Tabel 3).

Tabel 3. Efisiensi pupuk dari pemanfaatan janjangan kosong tahun 2013

Jenis Pupuk
Biaya Pupuk
Per ha/tahun Efisiensi Pupuk

(Rp)

Prosentase 
Efisiensi Pupuk

(%)Normal Areal JJK
Urea 1.115.078 103.074 1.012.003 91
DAP 372.357 - 372.357 100
RP 388.041 1.253.670 -865.629 -223
TSP 102.661 102.661 - 0
MOP 1.860.015 141.405 1.718.610 92
Super Dolomite 43.085 74.419 -31.334 -73
Kieserite Powder 20.661 87.810 -67.149 -325
Kieserite Granular 98.736 - 98.736 100
HGFB/ NB1/47 104.353 104.353 - 0
Total 4.104.986 1.867.392 2.237.594 54,51

Sumber: Diolah dari PKS Batu Ampar  (2014)

Pemanfaatan limbah padat lainnya adalah dengan mengaplikasikan pelepah tua pada areal datar di 
gawangan mati dan di antara pohon. Pelepah juga menjadi pupuk organik yang selanjutnya menambah 
hara tanah, menjaga struktur tanah dari erosi, dan mempertanahkan kelembaban sehingga merangsang 
pertumbuhan akar sawit di gawangan mati.Rotasi pemangkasan dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan 
alat dodos.

Limbah cair pabrik kelapa sawit(LCPKS) digunakan sebagai alternatif pupuk di lahan perkebunan 
kelapa sawit yang disebut dengan Land Application(LA). Menurut Rahayu etal. (2008), salah satu tujuan 
dari penambahan LCPKS ke lahan adalah mengembalikan sebagianunsur hara yang telah diserap oleh 
tanaman (kelapa sawit) dan sebagai sumber humus yang dapat membantu meningkatkan kesuburan 
tanah karena humus merupakan gudang unsur hara dan dapat memperbaiki sifat-sifat tanah baik sifat 
fisik, kimia maupun biologi tanah. LA terletak di divisi 3 karena memiliki letak paling dekat dengan 
PKS dan diaplikasikan pada tanaman dengan jarak lebih dari 100 meter dari pinggir sungai dan di 
tanah mineral yang bertopografi datar. Dosis yang digunakan per ha per tahun adalah 375 m3/ha/rotasi 
x 3 rotasi. Dosis diaplikasikan 3 kali setahun atau 4 bulan sekali. Luas areal aplikasi LA seluas 279,14 
haPemanfaatan LCPKS BAME untuk aplikasi lahan dapat menghemat penggunaan pupuk kimia pada 
tahun 2013 sebesar 85,57% atau setara dengan penghematan biaya pupuk kimia sebesar Rp3.512.486/
ha/tahun (Tabel 4).
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Tabel 4. Efisiensi pupuk dari pemanfaatan LCPKS Tahun 2013

Jenis Pupuk
Biaya Pupuk
Per ha/tahun

Efisiensi Pupuk
(Rp)

Prosentase 
Efisiensi Pupuk

(%)Normal Areal LA
Urea 1 115 078 - 1 115 078 100
DAP 372 357 - 372 357 100
RP 388 041 - 388 041 100
TSP 102 661 102 661 - 0
MOP 1 860 015 228 423 1 631 592 88
Super Dolomite 43 085 74 419 -31 334 -73
Kieserite Powder 20 661 82 644 -61 983 -300
Kieserite Granular 98 736 - 98 736 100
HGFB/ NB1/47 104 353 104 353 - 0
Total 4 104 986 592 500 3 512 486 85.57

Sumber: Diolah dari PKS Batu Ampar(2014)

Perkebunan BAME telah memiliki izin pemanfaatan limbah cair PKS berupa Keputusan Bupati 
Kotabaru Nomor 188.45/395/KUM/2011 tentang izin pemanfaatan air limbah pada tanah di perkebunan 
kelapa sawit PT.SMART Tbk yang berlokasi di Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten 
Kotabaru.
 Pengelolaan Limbah B3

Pestisida merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dalam pengelolaannya memerlukan 
upaya lebih lanjut dengan tujuan untuk mencegah adanya pencemaran ke lingkungan terhadap 
penggunaan pestisida di perkebunan. Perkebunan Batu Ampar Estate mengoptimalkan penggunaan 
pestisida dengan melakukan pembilasan terhadap bekas kemasan agrochemical sebanyak 3 kali kemudaian 
air bekas kemasan tersebut akan digunakan kembali sebagai bahan pencampuran bahan pestisida. Bekas 
kemasan pestisida dikembalikan kepada pihak supplier dan pengumpul berizin dari Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan optimalisasi penggunaan pestisida ini, setiap divisi pada unit 
kebun dilengkapi dengan unit sebagai tempat lokasi pembilasan dan TPS Limbah B3.TPS Limbah B3 
telah berizin dengan No.188.45/220/KUM/2010.
	 Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca

Perkebunan BAME berkontribusi dalam peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer.
Pada 2012 penghasil emisi CO2 terbesar diidentifikasi dari penggunaan agrokimia yaitu sebesar 4.546,43 
ton CO2. Perkebunan BAME berkomitmen dalam aksi mitigasi gas rumah kaca antara lain:
1. Pembukaan lahan tanpa bakar.  Pembukaan lahan untuk perkebunan BAME dilakukan berdasarkan 

petunjuk teknik persiapan lahan yang dimiliki oleh perusahaan dengan metode tebang habis secara 
manual, yaitu menggunakan bantuan alat gergaji mesin (Chain saw) dan parang. Sehubungan 
dengan Surat Menteri Pertanian RI No. 184/LB/130/M/8/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang 
Larangan Membuka Hutan Lahan dengan cara membakar, perusahaan juga mengeluarkan Surat 
Edaran No: 071/SMD OPS/IX/2007 tanggal 4 September 2007 perihal Larangan membuka lahan 
dengan cara membakar.

2. Aplikasi pupuk dari janjangan kosong (JJK) dan land application (LA).  Aplikasi JJK dan LA 
sebagai pupuk organik mampu menggurangi emisi CO2 yang dihasilkan sebesar 523,91 ton 
CO2/tahun (Tabel 5). Di samping mendapat keuntungan dari penghematan penggunaan pupuk 
kimia, penggunaan pupuk organik dari aplikasi JJK dan LA juga memiliki keuntungan dari segi 
lingkungan. Kandungan unsur hara pada pupuk organik lebih baik dibandingkan pupuk kimia 
sehingga dapat menghasilkan buah dengan kualitas lebih unggul.
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Tabel 5. Mitigasi Emisi CO2 pada tahun 2012

Sumber Emisi
Jumlah Emisi CO2(ton)

Pengurangan 
Emisi CO2

Tanpa Aplikasi 
JJK& LA

Dengan Aplikasi 
JJK& LA

Pupuk N 774.42 708.53 65.89
Pupuk P2O5 214.64 34.81 179.83
Pupuk MgO 152.28 152.80 -0.51
Pupuk K2O 630.42 588.57 41.85
Pupuk CaO 5.29 5.94 -0.64
Pupuk Borite 10.97 10.97 0
CO2 dari herbisida,pestisida dan 
rodentisida

28.59 28.59 0

N2O dari penggunaan pupuk N 1 941.22 1 732.32 28.59
Total Emisi CO2 3 757.87 3 233.97 523.91

Sumber: Data Perkebunan BAME diolah (2014)

EVALUASI OPTIMALISASI KINERJA PERUSAHAAN DALAM 
PENERAPAN ISPO

Hasil analisis menghasilkan variable yang disusun untuk memperoleh alternatif strategi usaha 
melalui matriks internal-eksternal dan mengetahui posisi perusahaan (Tabel 6).

Tabel 6. Matriks IFE Batu Ampar Estate Perkebunan BAME

No. Faktor Internal Bobot Rating Bobot
Skor

Kekuatan (Strengthts)
1. Pengalaman dan komitmen dalam pengelolaan kelapa 

sawit yang lestari
0,145 4,0 0,579

2. Citra Positif sebagai perusahaan internasional 0,117 3,5 0,410
3. Kawasan nilai konservasi tinggi yang terjaga dengan baik 0,113 3,3 0,376
4. Jaminan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan 0,101 3,2 0,320
5. Penelitian ilmiah dan terapan yang menunjang di 

bidang lingkungan
0,128 3,3 0,427

Kelemahan (Weakness)
6. Penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan pekerja 

akibat aktivitas pemeliharaan tanaman
0,102 1,5 0,153

7. Pemanfaatan limbah perkebunan yang belum maksimal 0,088 1,8 0,161
8. Belum tercapainya kesepakatan dengan masyarakat 

tentang perkebunan plasma
0,088 1,3 0,117

9. Kualitas SDM yang terbatas 0,119 1,2 0,139
Total 1,000 1,542

Sumber: Hasil Analisis (2014)

Nilai matriks IFE terbesar untuk kekuatan perusahaan adalah pengalaman dan komitmen dalam 
pengelolaan kelapa sawit yang lestaridengan skor bobot sebesar 0,579. Sedangkan kelemahan terbesar 
perusahaan adalahPemanfaatan limbah perkebunan yang belum maksimal dengan skor bobot sebesar 
0,161 (Tabel 7).
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Tabel 7. Matriks EFE Batu Ampar Estate Perkebunan BAME

No. Faktor Eksternal Bobot Rating Skor
Bobot

Peluang (Opportunities)
1. Alternatif pengelolaan limbah padat perkebunan 0,162 3,7 0,594
2. Standar dan kebijakan lingkungan dalam mencapai 

target pengelolaan dan kelestarian lingkungan
0,121 3,2 0,384

3. Potensi kerjasama dengan pihak ketiga 0,179 3,8 0,686
4. Partisipasi masyarakat dalam mengolah janjangan 

kosong kelapa sawit (JJK)
0,140 3,3 0,465

Ancaman (Threats)
1. Isu lingkungan 0,115 1,8 0,211
2. Keresahan masyarakat 0,129 1,5 0,194
3. Perubahan regulasi pemerintah terkait pengelolaan 

lingkungan
0,154 1,0 0,154

Total 1,000 1,571
Sumber: Hasil Analisis (2014)

Nilai matriks EFE terbesar untuk pelang perusahaan adalah potensi kerjasama dengan pihak ketiga 
dengan skor bobot sebesar 0,594.Sedangkan ancaman terbesar perusahaan adalahisu lingkungan dengan 
skor bobot sebesar 0,211.

Posisi perusahaan diketahui dengan menggunakan matrik IE (Internal-Eksternal)yang disusun 
berdasarkan dua dimensi kunci, yaitu skor bobot total matriks IFE pada sumbu X dan skor bobot EFE 
pada sumbu Y. Matriks IE disusun berdasarkan empat kelompok strategi yaitu strategi agresif, strategi 
diversifikasi, strategi turn-around dan strategi defensif. Hasil dari matriks IE juga bertujuan untuk 
memberikan alternatif strategi bagi perusahaan. Hasil dari pembobotan dan peratingan pada matriks 
IFE menghasilkan skor bobot total sebesar 1,542 dan pada matrik EFE menghasilkan skor bobot total 
sebesar 1,571 yang kemudian dipetakaan pada diagram SWOT pada Gambar 1.

Strategi alternatif yang diterapkan adalah strategi SO (Strengths-Opportunities). Strategi S-O 
merupakan strategi yang disusun menggunakan kekuatan-kekuatan internal untuk memanfaatkan 
peluang-peluang eksternal sehingga memperoleh keuntungan. Strategi ini merupakan strategi prioritas 
untuk perusahaan. Alternatif yang dapat dilakukan pada strategi S-O Perkebunan BAME:
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1. Menjalin kerja sama dengan setempat untuk mengolah limbah padat kelapa sawit menjadi pakan 
ternak. 

2. Meningkatkan kinerja perusahaan untuk meraih penghargaan dalam bidang lingkungan guna 
mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pasar dunia. 

3. Menciptakan inovasi baru yang lebih efektif dalam mengelola lingkungan perkebunan. 

4. Merancang gagasan dan melakukan kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengolah 
tandan kosong kelapa sawit menjadi bioethanol.

KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Perkebunan Batu Ampar Estate (BAME)telah memenuhi aspek legal yang dipersyaratkan ISPO, 

sedangkan dalam pengelolaan lingkungan pada saat dilakukan penelitian masih perlu perbaikan 
khususnya kualitas air yg belum memenuhi baku mutu.

2. Posisi Perkebunan BAME saat ini berada pada kuadran I yaitu strategi agresif dengan skor bobot 
1,542 pada matriks IFE dan skor bobot 1,571 pada matriks EFE yang dipetakan pada matriks IE. 
Strategi yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan lingkungan 
adalah strategi S-O (Strengths-Opportunities). 
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ABSTRAK
Teknik kultur jaringan tanaman stroberi sudah berhasil dalam perbanyakan planlet. Untuk dihasilkan 
benih stroberi yang siap tanam, planlet harus melewati tahapan aklimatisasi. Lingkungan tumbuh 
yang dimodifikasi dengan sungkupan atau rumah plastik perlu dipertimbangan untuk memberikan 
kondisi lingkungan yang optimal bagi aklimatisasi planlet stroberi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan pengaruh pemberian naungan dan jenis varietas terhadap aklimatisasi planlet stroberi 
varietas Dorit dan varietas Lokal Berastagi. Penelitian bersifat eksperimental dengan RAK menggunakan 
2 faktor yaitu naungan dengan ketebalan plastik 0,17 mm dan 0,12 mm dan jenis varietas varietas 
Lokal Berastagi dan varietas Dorit. Parameter yang diamati adalah data ikilim, pertumbuhan vegetatif 
(persen planlet yang tumbuh, jumlah stolon, diameter stolon, jumlah daun). Data dianalisis dengan 
Anava 2 faktor, jika hasilnya signifikan maka akan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian 
menunjukkan naungan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan planlet stroberi sedangkan 
varietas memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan vegetatif stroberi dan varietas yang 
paling baik pertumbuhannya adalah varietas Berastagi.
Kata Kunci: Naungan, aklimatisasi, stroberi, Dorit, Lokal Berastagi

ABSTRACT
Strawberry plant tissue culture techniques have succeeded in propagation of plantlets. For strawberries 
produced seeds ready to plant, plantlets must pass through the stages of acclimatization. The modified 
environment by shade or plastic houses should be considered to provide optimal environmental conditions 
for strawberries growth. The purpose of this study was to describe the effect of shade on the vegetative 
growth of strawberry Dorit variety and Local Berastagi variety and to determine the best variety of 
strawberries growing. The research was an experimental study, using RCBD with 2 factors, plastic shade 
(0,17 mm and 0,12 mm) and variety (Dorit and Local Berastagi). The observed parameters was the 
vegetative growth (percentage grow up of planlet, number of stolon, diameter of stolon and number of 
leaves). The data were analyzed by two ways Anova. If the results were significant, it would be followed 
by Duncan’s test. The results of this study represent that there was significant different of shade effect on 
strawberries vegetative growth, while there was a significant of variety and the best vegetative growth was 
revealed Local Berastagi. 
Keywords: Shade, acclimatization, strawberries, Dorit, Local Berastagi
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PENDAHULUAN
Sektor pertanian sangat penting bagi kehidupan, karena berperan untuk memenuhi kebutuhan 

dalam bidang pangan. Tanaman stroberi merupakan salah satu komoditas tanaman buah-buahan yang 
permintaan pasar cukup tinggi di Indonesia. Stroberi merupakan tanaman C3 yang tumbuh baik pada 
cahaya dengan intensitas cahaya rendah terutama dataran tinggi yang beriklim basah.

Perbanyakan stroberi melalui kutur jaringan mampu menghasilkan tanaman clone dan mengeliminasi 
penyakit dari tanaman induk serta tanaman yang dihasilkan mempunyai keragaman genetik yang lebih 
tinggi. Salah satu keberhasilan kultur jaringan adalah teknik aklimatisasi yang mampu menghasilkan 
pertumbuhan dan produksi yang optimal. Stroberi dapat dikembangbiakkan secara konvensional 
dengan stolon. Untuk komersialisasi, cara ini tidak cocok karena tranfusi penyakit dari tanaman induk 
ke anakan, serta jumlah bibit yang dihasilkan terbatas (Mozafari 2012). Kultur jaringan merupakan salah 
satu metode perbanyakan tanaman yang mempunyai beberapa keunggulan, yaitu dapat menghasilkan 
tanaman (clone) dalam jumlah yang besar, mampu mengeliminasi penyakit pada tanaman serta tanaman 
yang dihasilkan mempunyai keragaman genetik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang 
berasal dari benih (Shohael 2008).

Daya tumbuh tumbuh pada saat di budidayakan dilapang seringkali mengalami kendala, yaitu 
tanaman belum bisa beradaptasi dari lingkungan yang terkendali ke lingkungan tak terkendali. Hal 
lain yang tidak kalah penting dan menentukan keberhasilan dalam pengembangan bibit stroberi secara 
in vitro adalah proses aklimatisasi, yaitu pemindahan tanaman dari lingkungan in vitro yang terkendali 
ke lingkungan yang lebih alamiah. Dalam aklimatisasi, lingkungan tumbuh (terutama kelembaban) 
berangsur-angsur disesuaikan dengan kondisi lapangan (Mariska dan Sukmadjaja 2003).

Aklimatisasi bertujuan untuk mempersiapkan planlet agar siap ditanam di lapangan. Tahap 
aklimatisasi mutlak dilakukan pada tanaman hasil perbanyakan secara in vitro karena planlet akan 
mengalami perubahan fisiologis yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Hal ini bisa dipahami karena 
pembiakan in vitro (dalam botol) semua faktor lingkungan terkontrol sedangkan di lapangan faktor 
lingkungan sulit terkontrol (Yusnita 2003).

Lingkungan tumbuh yang dimodifikasi dengan sungkupan atau rumah plastik perlu dipertimbangan 
untuk memberikan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan stroberi. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh pemberian naungan dan jenis varietas terhadap aklimatisasi 
planlet tanaman stroberi varietas Dorit dan varietas Lokal Berastagi dan untuk mengetahui varietas 
stroberi yang paling baik pertumbuhannya.

BAHAN DAN METODE
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimental. Waktu pelaksanaan penelitian 

selama 5 bulan yaitu Februari sampai Juni 2015 di Kebun Percobaan Sumber Brantas, Balitjestro Batu 
Malang. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya adalah timbangan digital (gram), hand refraktometer 
(ATAGO N-1 α Brix 0 ~ 32 %), hygrometer (alat pengukur kelembaban dan suhu), alat pengukur pH 
meter, bibit tanaman stroberi dari V1 (planlet) kultur jaringan dengan 2 varietas (Lokal Berastagi dan 
Dorit) masing-masing varietas berjumlah 45 polibag, plastik naungan dengan ketebalan 0,17 mm dan 
0,12 mm, media tanah ladekan, pupuk organik (pupuk petroganik), kertas label, pupuk NPK, pupuk 
kasirit (Mg), kantong plastik, plastik polibag dengan diameter 10 cm dan 50 cm.

Langkah kerja yang dilakukan dengan persiapan bibit tanaman stroberi, persiapan media tanam, 
penataan tempat penanaman, persiapan pembuatan sungkupan dan tahap perawatan. Pada tahap 
persiapan bibit tanaman stroberi berasal dari bibit dari aklimatisasi planlet, ditanam menggunakan 
polibag ukuran diameter 10 cm dibiarkan ± 1 sampai 2 minggu sampai tumbuh akar putih sampai dasar 
polibag. Komposisi media yang digunakan 7 tanah ladekan : 2 sekam : 1 pupuk petroganik. Penataan 
tempat penanaman stroberi dibuat zig zag hal ini dibuat supaya produksi CO2 lebih banyak dan sirkulasi 
lebih optimal jika dibandingkan tanaman diletakkan berjejer. Pembuatan sungkupan dengan memasang 
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pegangan dari besi untuk meletakkan plastik naungan, tinggi sungkupan 1 meter dari tanah dan pada 
tahap perawatan penyiraman dilakukan selama 1 minggu sebanyak 3 kali, pemupukan NPK 2 minggu 
sekali dengan dosis 2 gram/liter.

Pengambilan data dilakukan dengan cara tidak merusak tanaman. Pengamatan dimulai setelah 
1 minggu setelah tanam dan dilakukan setiap 1 minggu 1 kali jika sudah produksi buah pengamatan 
dilakukan 1 minggu 3 kali. Pengambilan data dilakukan pada bulan februari sampai Juni dengan 
mengamati data iklim, persentase pertumbuhan planlet, pertumbuhan vegetatif (jumlah daun, jumlah 
stolon) dan brix. 

Analisis data menggunakan RAK 2 faktor dan Anava 2 faktor, jika hasilnya signifikan maka 
akan dilanjutkan dengan uji Duncan dengan taraf kepercayaan 5%. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan Anava 2 arah. 

HASIL
Penelitian pengaruh pemberian naungan terhadap pertumbuhan tanaman stroberi varietas Lokal 

Berastagi dan Dorit mendapatkan data yang meliputi kondisi lingkungan mikro, persentase tumbuh 
planlet, jumlah daun, jumlah stolon, diameter stolon dan produktivitas stroberi. Berikut ini hasil 
penelitian pengaruh pemberian sungkup pada aklimatisasi planlet sampai produksi buah.

Tabel 1. Rerata data suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan pH pada macam perlakuan

Parameter 
Perlakuan

kontrol I II
Suhu (oC) 18 - 27 18 - 25,5 18 - 25,5
Kelembapan (%) 66 67 74
Intensitas Cahaya 823 625 668
pH 7,3 7,7 7,5

Dari Tabel 1. Menunjukkan bahwa perlakuan kontrol tanpa naungan mempunyai rerata suhu dan 
intensitas cahaya lebih tinggi dibanding dengan perlakuan naungan, sedangkan kelembapan dan pH 
lebih kecil. Hal ini akan mempengaruhi pola pertumbuhan tanaman planlet yang diaklimatisasi. Berikut 
ini persentase keberhasilan pertumbuhan aklimatisasi planlet stroberi pada berbagai perlakuan.

Tabel 2. Persentase daya tumbuh planlet stroberi pada berbagai perlakuan

Naungan
Varietas

Rerata Naungan
Lokal Berastagi Dorit

Kontrol 30 ± 3,66c 19 ± 0,87c 12,40 c
Naungan 0,12 mm 64,4 ± 1,40b 59,47 ± 1,10b 13,40 b
Naungan 0,17 mm 85 ± 2,00a 69,26 ± 1,10a 12,76 a
Rerata Varietas 66,47a 49,24 b

Pengamatan presentase tumbuh planlet stroberi menunjukkan bahwa presentase keberhasilan 
tumbuh pada aklimatisasi awal varietas lokal brastagi lebih tinggi dibandingkan dengan varietas dorit 
yaitu 85,2% hidup pada perlakuan Naungan 0,17 mm sedangkan varietas dorit 69,26% hidup. Pada 
naungan ketebalan 0,12 mm sebesar 64,4% hidup varietas lokal brastagi dibanding 59,47%hidup varitas 
dorit. Sementara pada kontrol persentase yang hidup hanya 30% untuk lokal brastagi dan 19% untuk 
dorit. 

Pada penelitian Elly, dkk (2012) mengenai pengaruh naungan dan varietas terhadap pertumbuhan 
dan hasil tanaman stroberi (Fragaria sp.) di dataran rendah menunjukkan bahwa pertumbuhan dan 
hasil terbaik terdapat pada tanaman stroberi yang ternaungi, penelitian pada tanaman lainnya menurut 
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Rini, dkk. (2002) penelitian yang dilakukan oleh Sumarni dan Rosliani (2010) menunjukkan bahwa 
penggunaan naungan plastik transparan memberikan perbedaan pada hasil bobot umbi bawang merah 
dan memberikan pengaruh pada proses pertumbuhannya. 

Setelah tanaman tumbuh pada aklimatisasi tahap pertama maka bibit yang tumbuh diperlakukan 
dengan penanaman dalam polibag besar dilapang. Berikut ini data pertumbuhan tanaman stroberi pada 
beberapa perlakuan.

Tabel 3. Hasil rerata jumlah daun pada perlakuan naungan dan varietas

Naungan
Varietas

Rerata Naungan
Lokal Berastagi Dorit

Kontrol 20 ± 3,66 9 ± 0,87 14,40 a
Naungan 0,12 mm 14,4 ± 1,40 9,47 ± 1,10 12,40 a
Naungan 0,17 mm 15 ± 2,00 9,26 ± 1,10 13,76 a
Rerata Varietas 16,47 b 9,24 a

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa naungan yang diberikan tidak pengaruh signifikan pada jumlah 
daun. Namun secara jumlah perlakuan kontrol memberikan jumlah daun lebih banyak pada varietas 
lokal brastagi. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan yang ternaungi mempunyai laju fotosintesis dan 
respirasi gelap yang sangat rendah sehingga tingkat kompensasi CO2 rendah saat cahayanya juga sangat 
rendah. Pada tanaman yang ternaungani cahaya biru meningkat relatif pada panjang gelombangnya 
tetapi perubahan kualitas paling jelas disebabkan oleh naungan yang meningkat pada cahaya merah 
jauh(Salisbury dan Ross 1995). Naungan plastik sangat berpengaruh pada pemanjangan batang dan 
pertumbuhan kuncup samping pada berbagai tanaman (Salisbury dan Ross 1995).Tanaman stroberi 
yang merupakan tanaman subtropis identik mempunyai 4 musim, suhu yang rendah, dan intensitas 
cahaya yang kurang (Gardner et al. 1993). Tanaman stroberi memiliki jumlah stomata yang banyak 
sehingga mudah sekali terjadi transpirasi dan banyak kehilangan air dalam selnya (Kurnia 2005), sehingga 
tanaman yang ternaungi akan menghambat transpirasi pada tanaman stoberi akibatnya kandungan air 
yang akan digunakan untuk fotosintesis tetap tersedia didalam tanaman. 

Gambar 1. Grafik jumlah daun stroberi selama 3 bulan pada beberapa perlakuan
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Gambar 2. Grafik jumlah daun stroberi selama 3 bulan pada beberapa perlakuan

Pada Gambar 1 dan 2 menunjukkan pertumbuhan tanaman stroberi. Naungan dengan ketebalan 
naungan 0,17 mm dan 0,12 mm pertumbuhan vegetatifnya kurang baik dibandingkan dengan tanpa 
naungan pada varietas Lokal Berastagi hal ini dikarenakan varietas Berastagi merupakan tanaman hari 
netral yang tidak terpengaruh oleh panjang penyinarannya, sehingga walaupun naungan 0,17 mm yang 
intensitas cahayanya rendah varietas Berastagi tetap dapat bertahan sedangkan pada tanaman stroberi 
varietas Dorit naungan terbaik pada ketebalan 0,17 mm dibandingkan dengan naungan 0,12 mm. Hal 
ini dikarenakan varietas Dorit merupakan tanaman hari pendek (Izsak dan Izhar 1992) yang dipengaruhi 
panjang penyinaran kurang dari 12 jam, sehingga varietas Dorit tersebut lebih baik diberi naungan 
daripada tanpa naungan, hal ini sesuai dengan penanaman tanaman stroberi yang merupakan tanaman 
C3 yang mempunyai ciri aktivitas fotosintesisnya akan mengalami peningkatan jika intensitas cahayanya 
rendah. Stroberi varietas Lokal Berastagi yang paling baik tanpa naungan dibandingkan dengan perlakuan 
yang lain, hal ini menurut Dolyna (2008) tanaman stroberi yang ditanam di lapang menunjukkan 
pertumbuhan vegetatif yang paling baik. 

Proses pembentukan daun membutuhkan suhu lingkungan antara 22oC dan daun akan dibentuk 
setiap 8–12 hari (Kurnia 2005). Berdasarkan data pendukung yang didapatkan dari ketiga waktu pagi, 
siang dan sore, suhu pagi hari rata-rata 26–28oC, suhu siang hari 38–41oC dan sore hari antara 22–25 
oC. Berdasarkan suhu yang berfluktuasi dari pagi sampai sore, dari ketiga waktu tersebut waktu sore hari 
suhu untuk pembentukan daun. Daun yang terbentuk akan digunakan untuk melakukan fotosintesis 
sebagai sumber energi. 

Selain daun, stolon merupakan parameter pertumbuhan vegetatif. Stolon merupakan merupakan 
perpanjangan tunas yang tumbuh horizontal sejajar dengan permukaan tanah (menjalar) yang merupakan 
organ perbanyakan vegetatif dan bibit yang berasal dari stolon akan cepat berbuah dan sifatnya sama 
dengan induknya (Kurnia 2005). Pembentukan stolon paling banyak terbentuk dalam fase vegetatif dan 
jumlah menurun saat fase generatif. Pertumbuhan stolon ini akan mengakibatkan persaingan asimilat 
pada organ tanaman lainnya seperti pembentuk akar, batang dan daun (Prihadi 2001). 

Varietas Berastagi yang paling banyak menghasilkan stolon karena karakteristik Berastagi yang 
menghasilkan stolon tinggi, sedangkan jumlah stolon Dorit tidak terlalu banyak. Varietas Lokal Berastagi 
pertumbuhan vegetatifnya lebih baik dibandingkan dengan Dorit karena Lokal Berastagi merupakan 
tanaman hari netral yang tidak terpengaruh oleh intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman.

Jumlah Bunga
Jumlah bunga dihitung dari penanaman bulan April sampai Juni. Hasil analisis varian pada taraf 

signifikan 5% menunjukkan bahwa varietas berpengaruh signifikan hasil F value < 0,05 dengan F value 
> F tabel (7,22;4,96). Naungan dan interaksi varietas dan naungan tidak berpengaruh signifikan karena 
F value > 0,05. Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa jumlah bunga varietas Berastagi berbeda nyata 
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dengan varietas Dorit. Pada perlakuan kontrol tanpa naungan tidak berbeda nyata dengan naungan 0,12 
mm dan 0,17 mm. Naungan 0,12 mm tidak berbeda nyata dengan naungan 0,17 mm. Rerata jumlah 
bunga pada bulan Juni dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil rerata jumlah bunga perlakuan perbedaan naungan dan varietas

Naungan
Varietas

Rerata Naungan
Lokal Berastagi Dorit

Kontrol 12,27 ± 3,90 6,93 ± 1,30 9,60 b
Naungan 0,12 mm 8,47 ± 0,94 7,33 ± 0,94 7,90 ab
Naungan 0,17 mm 7,20 ± 1,60 5,53 ± 1,60 6,37 a
Rerata Varietas 9,31 b 6,60 a

Berdasarkan Tabel 4. varietas Berastagi jumlah bunga lebih banyak pada perlakuan kontrol 
dibandingkan naungan yaitu sebanyak 12,27 yang terendah adalah perlakuan naungan 0,17 mm 
sebanyak 7,20. Varietas Dorit yang paling banyak menghasilkan bunga pada perlakuan naungan 0,12 
mm sebanyak 7,33 dan yang paling sedikit bunga yang dihasilkan pada naungan 0,17 mm. 

Gambar 3. Grafik pengaruh naungan dan varietas terhadap jumlah bunga 

Berdasarkan Gambar 3 varietas Berastagi dengan garis berwarna biru menunjukkan bahwa jumlah 
bunga mengalami peningkatan dari semua perlakuan. Jumlah bunga yang paling banyak dihasilkan pada 
perlakuan kontrol tanpa naungan dibandingkan naungan 0,12 mm dan naungan 0,17 mm. Varietas 
Dorit dengan garis berwarna merah menunjukkan jumlah bunga yang mengalami peningkatan pada 
semua perlakuan yang diberikan dan jumlah bunga yang paling banyak dihasilkan pada perlakuan 
naungan 0,12 mm. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang banyak mampu memacu tingkat 
pembungaan tanaman stroberi lebih tinggi dibanding perlakuan pemberian naungan.

 Jumlah Buah
 Hasil analisis varian pada taraf sigifikan 5% menunjukkan bahwa varietas, naungan, interaksi 

varietas dengan naungan tidak berbeda nyata karena F value >0,05. Hasil rerata jumlah buah pada bulan 
Juni dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Hasil rerata jumlah buah pada perlakuan perbedaan naungan dan varietas

Naungan
Varietas

Rerata Naungan
Lokal Berastagi Dorit

Kontrol 8,33 ± 2,08 5,53 ± 1,27 6,93 a
Naungan 0,12 mm 6,20 ± 1,58 6,53 ± 0,92 6,36 a
Naungan 0,17 mm 5,93 ± 1,92 7,33 ± 1,17 6,63 a
Rerata Varietas 6,82 a 6,47 a
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Gambar 4. Grafik pengaruh naungan dan varietas terhadap jumlah buah

Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 4. varietas Berastagi menghasilkan jumlah buah lebih banyak 
dibandingkan dengan varieta Dorit. Kelompok kontrol tanpa naungan pada varietas Berastagi jumlah 
buah yang dihasilkan paling banyak sebesar 8,33 dan terendah perlakuan naungan 0,17 mm sebesar 
5,93. Varietas Dorit memberikan respon hasil jumlah buah yang berbeda, pada perlakuan naungan 0,17 
mm menghasilkan paling banyak sebesar 7,33 sedangkan yang paling sedikit adalah 5,53. Hal ini terjadi 
karena pada perlakuan kontrol menghasilkan jumlah bunga yang banyak dibanding dengan naungan 
yang berakumulasi menjadi bakal buah yang banyak.

Kadar Sukrosa
 Hasil analisis varian pada taraf sigifikan 5% menunjukkan bahwa varietas, naungan, interaksi 

varietas dengan naungan tidak berbeda nyata karena F value >0,05. Rerata kadar sukrosa pada bulan Juni 
yang dihasilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Rerata kadar sukrosa (obrix) pada perlakuan perbedaan naungan dan varietas

Naungan
Varietas

Rerata Naungan
Lokal Berastagi Dorit

Kontrol 18,58 ± 19,07 16,28 ± 12,19 70,93 a
Naungan 0,12 mm 15,10 ± 15,85 14,73 ± 9,17 62,68 a
Naungan 0,17 mm 15,96 ± 21,19 14,50 ± 23,92 57,57 a
Rerata Varietas 16,55 a 14,90 a

Berdasarkan Tabel 7. menunjukkan bahwa kadar sukrosa yang paling tinggi pada varietas Berastagi 
yaitu perlakuan kontrol (tanpa naungan) sebesar 18,58 dan kadar sukrosa terendah pada perlakuan 
naungan 0,12 mm sebesar 15,10. Pada varietas Dorit kadar sukrosa yang paling tinggi pada perlakuan 
naungan 0,17 mm sebesar 16,40 dan perlakuan kontrol tanpa naungan kadar sukrosa yang paling rendah 
sebesar 16,28. 

Tanaman yang ternaungi luas daun bertambah disebabkan karena kecepatan difusi CO2 lebih 
tinggi, lebih banyak klorofil per unit satuan luas daun dan peningkatan aktivitas bagian-bagian yang 
melaksanakan fotosintesis (Fitter dan Hay 1992). Aktivitas cahaya yang rendah akan mengakibatkan 
tanaman melakukan suatu perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis ini memberikan dampak untuk 
pertahanan keseimbangan karbon yang akan mempengaruhi perubahan kecepatan respirasi. Pada 
tanaman yang ternaung ada 3 hal yang dilakukan dengan intensitas cahaya yang rendah, yaitu dengan 
cara pengurangan kecepatan respirasi untuk menurunkan titik kompensasi, titik kompensasi merupakan 
penggunaan CO2 oleh fotosintesis sama dengan hilangannya CO2 yang dihasilkan dari respirasi, 
peningkatan luas daun untuk mendapatkan satu permukaan yang lebih besar untuk mengabsopsi cahaya 
dan terjadi peningkatan kecepatan fotosintesis pada setiap unit energi cahaya dan luas daun (Fitter dan Hay 
1992). 
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SIMPULAN
 Berdasarkan data penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Naungan berpengaruh terhadap 

persentase pertumbuhan aklimatisasi planlet dan juga vegetatif stroberi varietas Dorit dan varietas Lokal 
Berastagi. Perlakuan terbaik adalah naungan plastik ketebalan 0,17mm pada varietas Lokal Berastagi 
dengan daya tumbuh 85%, Perlakuan kontrol tanpa naungan memberikn respon jumlah daun, bunga, 
jumlah buah dan kadar brix yang lebih tinggi dibanding perlakuan naungan untuk varietas lokal brastagi 
pada perlakuan, sedangkan pada Varietas dorit pada naungan 0,17 mm
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ABSTRACT
This research was conducted from July to October 2014 in Integrated field station and Agronomy 
Laboratory, faculty of Agriculture, University of Lampung.  The design used was completely randomized 
block design with 3 replications. The treatmentss counsisted of 8 treatments.  Those were corn monoculture, 
planting distance 20cmx20cmx75cm (P1), multiple cropping of corn “double row” and peanut with 
planting distance 20cmx20cmx75cm and between corn there were planted peanut; corn “double row” 
was fertilized with urea with the dosages 0(U0), 50 (U1), 100 (U2), 150 (U3), 200 (U4), 250 (U5), 
and 300 kg ha-1 (U6). Homogenity of variability of data was tested by Barlett Test, and additivity data 
were tested by Tukey Test. If F-test was significant, data were tested by using orthogonal comparison 
and orthogonal polynomial at 5% level. The results concluded tahat (1) the yield of corn “double row” 
planted in monoculture was higher than the yield of corn “double row” planted in multiple cropping 
with peanut, (2) urea dosage given to corn “double row” with multiple cropping with peanut still showed 
linear respond, and (3) multiple cropping system of corn “double row” and peanut was suitable to be 
developed in dry season since land equivalence was greater than 1 with average 1,43
Key words: yield, corn, peanut, LER, multiple cropping

ABSTRAK
Penelitian dilaksanakan  dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2014 di Lapang Terpadu dan Laboratorium 
Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan 
Kelompok Teracak Sempurna (RKTS) dengan 3 ulangan. Perlakuan terdiri dari 8 yaitu monokultur 
jagung jarak tanam (25cm x 75 cm)(P1). Tumpangsari jagung dan kacang tanah dengan jarak tanam 20 
cm  x 20 cm x 75 cm terdiri dari 7 taraf dosis urea 0 kg/ha (U0), 50 kg/ha (U1), 100 kg//ha (U2), 150 
kg/ha(U3), 200 kg/ha (U4), 250 kg/ha (U5), dan 300 kg/ha (U6). Homogenitas ragam diuji dengan Uji 
Barlett dan kemenambahan data diuji dengan Uji Tukey, bila hasil uji F nyata selanjutnya dilakukan uji 
perbandingan orthogonal dan orthogonal polynomial pada taraf 5%. Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa (1) hasil tanaman jagung “double row” dan kacang tanah yang ditanam secara monokultur lebih 
tinggi daripada hasil jagung “double row” dan kacang tanah yang ditanam secara tumpangsari (2) dosis 
pupuk urea yang diterapkan pada tanaman jagung “double row” yang ditumpangsarikan dengan kacang 
tanah masih menunjukkan respon linier, dan (3) pola tanam tuimpangsari jagung “double row” dan 
kacang tanah layak dikembangkan pada musim kemarau karena nilai kesetaraan lahan lebih dari 1 
dengan rata-rata 1,43.
Kata Kunci: hasil, jagung, kacang tanah, LER, tumpangsari

PENDAHULUAN
Pola tanam tumpangsari merupakan salahsatu pola tanam yang sering dilakukan oleh petani. 

Pola tanam tumpangsari memberikan banyak keuntungan bagi penggunanya antara lain efisiensi tenaga 
kerja dan faktor lingkungan, menekan gulma dan serangan hama dan penyakit (Rachmiana et al dalam 
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Zuhri 2007). Menurut Sabarudin, dkk. (2003), tumpangsari dapat meningkatkan pendapatan petani, 
meningkatkan volume dan frekuensi panen, memperkecil kegagalan panen, penggunaan sumber daya 
lebih efisien, serta meningkatkan penyediaan nitrogen bila menggunakan tanaman kacang-kacangan.  
Pola tanaman tumpangsari juga meningkatkan produktivitas total per satuan waktu, selain pemanfaatan 
secara bijaksana dan adil sumberdaya lahan dan input pertanian termasuk buruh (Moradi et al. 2014).  
Akan tetapi model penanaman tumpangsari juga memiliki problematika misalnya dalam hal persaingan 
antartanaman.

Persaingan antartanaman dapat mencakup air, cahaya, hara, dan ruang.  Persaingan tersebut akan 
berdampak agresivitas yang tinggi lebih mampu dalam hal bersaing (Nugroho 1990 dalam Zuchri 2007).  
Persaingan tersebut dapat dikurangi dengan pengaturan baris tanaman. Pengaturan barisan tanaman 
ialah cara mengatur jarak tanam dengan tujuan memberikan ruang tumbuh yang baik pada masing-
masing tanaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman (Buhaira 2007). Pengaturan 
barisan tanaman yang diterapkan oleh petani yaitu satu barisan(“single row”) dan dua barisan (“double 
row”).

Pola tanam tumpangsari dapat berhasil dilakukan apabila prinsip-prinsip dalam tumpangsari 
digunakan. Prisip tumpangsari memiliki pengaruh yang besar pada tanaman seperti: tanaman tumpangsari 
memiliki periode pertumbuhan yang tidak sama; apabila dua tumpangsari memiliki umur yang sama  
sebaiknya memiliki fase pertumbuhan yang berbeda; terdapat perbedaan pertumbuhan antarkedua 
tanaman terhadap factor lingkungan; tanaman tumpangsari memiliki perbedaan bentuk kanopi, tinggi 
tanaman, dan system perakaran baik sifat akar, luas dan kedalaman perakaran; dan kedua jenis tanaman 
tidak memiliki pengaruh alelopati (Setiawan 2009).

Persaingan antartanaman dalam hal ini unsure hara, dapat diatasi dengan pemupukan, untuk itu 
peneliti melakukan penerapan pupuk urea sebagai sumber nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman 
jagung. Nitrogen merupakan bahan baku penyusunan khloropil dalam proses fotosintesis.  Khloropil 
akan menggalakkan proses pengadaan energy yang akan digunakan untuk sintesis makromolekul di 
dalam sel, seperti karbohidrat. Hasil dari sintesis makro-molekul akan menjadi cadangan makanan 
setelah mengalami beberapa kali perombakan dan akan di akumulasikan pada jaringan-jaringan yang 
sedang tumbuh, seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah anakan yang akan semakin meningkat 
(Noverita 2005).

Nitrogen tidak tersedia dalam bentuk mineral alami. Sumber nitrogen terbesar berasal dari udara 
yang sampai ke tanah melalui air hujan yang diikat oleh bakteri pengikat N, contoh bakteri tersebut ialah 
Rhizobium, sp. yang terdapat dibintil akar tanaman kacang-kacangan (legumenosae)  bakteri  tersebut 
mampu menyediakan 50—70% kebutuhan N tanaman.  Nitrogen mempunyai pengaruh besar terhadap 
tanaman, yaitu merangsang pertumbuhan daun dengan cepat dan menyebabkan daun berwarna hijau 
karena N merupakan bahan baku pembentuk khloropil (Sudjijo, et al. 1994 dalam Ambarwati 2008).  

Waktu tanam (musim tanam) di Indonesia menjadi kendala karena tanaman jagung umumnya 
ditanam pada musim hujan, sedangkan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015–2019 salah 
satunya adalah swasembada padi, jagung, dan kedelai.  Untuk memenuhi hal tersebut, sulit jika jagung 
hanya 1 kali/tahun ditanam. Untuk itu peneliti melakukan penanaman jagung pada musim kemarau 
Juli-Oktober 2014 dengan pola tumpangsari jagung “double row” dan kacang tanah dengan penerapan 
pupuk urea pada jagung, sehingga lahan dapat dimanfaatkan dan jagung juga dapat berproduksi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) respons tanaman jagung “double row” dan kacang 
tanah pada pola tanam dan (2) dosis pupuk urea yang optimum pada tanaman jagung “double row” yang 
ditumpangsarikan dengan kacang tanah, dan (3) nilai kesetaraan lahan pada pola tumpangsari jagung 
“double row” dan kacang tanah.

BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan  dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2014 di Lapang Terpadu dan 

Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bahan yang digunakan dalam 
penelitian adalah benih jagung Hibrida Bisi 18, benih kacang varietas Kelinci, pupuk urea, pupuk 
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KCl, pupuk SP-36, Furadan 3G, insektisida regent dan Fungisida Dithane M.45.  Sedangkan alat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah traktor, cangkul, meteran , tali raffia, koret, alat tugal, alat 
semprot punggung, penggaris oven, timbangan digital, alat ukur kadar air, selang, gunting, dan ember.

Rancangan yang digunakan  dalam penelitian ini adalah Rancangan Kelompok Teracak Sempurna 
(RKTS) dengan 3 ulangan. Perlakuan terdiri dari 8 yaitu monokultur jagung jarak tanam (25cm x 75 
cm)(P1). Tumpangsari jagung dan kacang tanah dengan jarak tanam 20 cm  x 20 cm x 75 cm terdiri dari 
7 taraf dosis 0 urea/ha (U0), 50 kg urea/ha(U1), 100 kg urea/ha (U2), 150 kg an urea/ha(U3),200 kg 
urea/ha (U4), 250 kg urea/ha (U5), dan 300 kg urea/ha (U6). Tanaman kacang tanah ditanam diantara 
baris tanaman jagung (75 cm) dengan satu lajur saja.

Homogenitas ragam diuji dengan Uji Barlett dan kemenambahan data diuji dengan Uji Tukey.  
Jika asumsi terpenuhi, maka data di analisis dengan sidik ragam dan apabila hasil uji F nyata selanjutnya 
dilakukan uji Ortognal dan  Orthogonal Polinomial.

Pupuk urea diberikan 2 kali yaitu ½ bagian awal tanam kg/ha untuk jagung, bersamaan KCl; 150 
kg/ha 150 kg/ha SP-36 dan ½ bagian lagi pada umur 2 MST (Minggu Setelah Tanam) sedangkan untuk 
kacang tanah pemberian pupuk dengan dosis 100 kg urea/ha, 100 kg SP-36/ha.  Pupuk diberikan secara 
larikan.

Pengamatan dilakukan pada jagung “double row” dan kacang tanah. Pada jagung meliputi panjang 
tongkol, diameter tongkol, bobot 100 butir pada kadar air 14% dan hasil t/ha. Pengamatan pada kacang 
tanah meliputi jumlah polong isi/tanaman, bobot 100 butir kadar air 12%, dan hasil biji (t/ha). Untuk 
mengetahui efisiensi  lahan maka digunakan rumus;
                 Hasil jagung tumpangsari    Hasil kacang tanah tumpangsari
LER    =  ------------------------------- +  --------------------------------------
      Hasil jagung monokultur      Hasil kacang tanah monokultur

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pupuk Urea pada tanaman jagung”double row” 

tidak berpengaruh pada panjang tongkol, diameter tongkol, dan bobot 100 butir, tetapi pengaruh nyata 
pada hasil jagung“double row”.,  Pola tanam monokultur hasil jagung lebih tinggi daripada tumpangsari 
jagung “double row”sebesar 0,24 t/ha  setara dengan 240 kg/ha (Tabel 1).  

Panjang tongkol, diameter tongkol, dan bobot 100 butir tidak dipengaruhi oleh penerapan dosis 
urea pada tanaman jagung “double row” dengan kacang tanah, hal ini diduga bahwa factor internal seperti 
sifat genetic lebih dominan mempengaruhinya, akibat factor eksternal seperti curah hujan yang rendah 
dan adanya persaingan dengan tanaman kacang tanah. Begitu juga pada hasil pililan biji jagung, setiap 
peningkatan 1 kg urea akan meningkatkan hasil pipilan jagung ‘double row” yang ditumpangsarikan 
dengan kacang tanah sebesar 0,001 t/ha atau setara 1 kg/ha (Gambar 2), hal ini karena ketersediaan air 
yang tidak cukup untuk pertumbuhan tanaman jagung.

Pada tanaman kacang tanah ternyata pola tanam monokultur lebih tinggi daripada pola tanam 
tumpangsari jagung dan kacang tanah pada bobot 100 butir dan hasil biji, sedangkan jumlah polong 
isi per tanaman tidak nyata (Tabel 2).  Hal ini diduga karena ada persaingan dalam hal ruang tumbuh 
(populasi) antara pola monokultur dan tumpangsari.  Hal ini sejalan dengan penelitian Aminah, rosmiah, 
dan Haris (2014), yang membandingkan hasil kedelai varietas Wilis sebesar 1,2 t/ha dan jagung Arjuna 
6 t/ha yang ditanam secara monokultur, tetapi pada pola tumpangsari ternyata hasil kedelai hanya 0,3 
– 0,9 t/ha dan jagung Arjuna 3,4–3,5 t/ha pada lahan pasang surut.  Hal lain diduga, karena dampak 
persaingan kedua tanaman dalam hal air, hara, dan ruang tumbuh; sehingga menurunkan pertumbuhan 
dan hasil dibandingkan pertumbuhan pola monokultur tanaman tersebut (Nugroho, 1990 dalam Zuhri, 
2007).

Faktor eksternal seperti ketersediaan air yang rendah pada musim kemarau Juli–Oktober 2014 
dengan kisaran curah hujan rata-rata 85,96 mm/bulan dan tidak merata, karena pada bulan September 
2014 sama sekali tidak ada hujan atau 0 mm/bulan Oktober hanya 36,7 mm (Stasiun cuaca Politeknik 
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Negeri Lampung 2014).  Sedangkan kebutuhan air bagi tanaman jagung sebesar 85-200mm/bulan dan 
kebutuhan air kacang tanah sebesar 58–100 mm/bulan. Peneliti telah melakukan penyiraman untuk 
mengantisipasi, tetapi  hasil biji jagung dan kacang tanah masih dibawah hasil deskripsi, dimana jagung 
Bisi 18 mempunyai potensi hasil sebesar 9,1 t/ha (Kementrian Pertanian 2013) dan kacang tanah 
varitas Kelinci sebesar 2,3 t/ha (Suhartina 2005) sedangkan pada penelitian hasil jagung Bisi 18 berkisar 
0,80-1,11 t/ha dan hasil kacang tanah Kelinci berkisar 0,29–0,46 t/ha. Penyiram 1 kali sehari ternyata 
tidak mencukupi, karena air adalah bahan alami yang mutlak diperlukan tanaman untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya, sebab air merupakan factor pembatas dalam berbudidaya tanaman. Pemberian air 
pada tanaman di lahan kering oleh petani pada dasarnya tidak sesuai dari segi waktu maupun jumlah 
yang dibutuhkan tanaman sehingga produksi yang diperoleh kadang-kadang bervariasi (Sabarudin dkk., 
2003).  Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Quaye et al. (2009), yang menyimpulkan bahwa tanaman 
jagung respon terhadap pemupukan n yang diterapkan apabila ketersediaan air dalam tanah tercukupi.  
Lanjutnya, aplikasi pupuk N untuk jagung pada jenis tanah Verisols  (tanah yang kandungan N-total 
rendah hanya 0,07 g kg-1 sampai 0,193 g kg-1) maka kadar air tanah harus mendekati kapasitas lapang 
agar pemupukan  N dapat dimanfaatkan tanaman jagung.  

Tabel 1.  Penerapan pupuk urea pada tumpangsari jagung “double row”dan kacang tanah pada 
komponen hasil tanaman jagung musim kering

Perbandingan
(1) (2) (3) (4)

Selisih F-Hit Selisih F-Hit Selisih F-Hit Selisih F-Hit
C1:Monokultur vs 
Tumpangsari

-0,32 0,00 tn 2,60 2,15 tn -1,78 2,45tn -0,24 36,75*

C2:Urea- Linier - 0,73tn - 1,64tn - 3,95tn - 89,67*
C3:Urea- Kuadratik - 2,53tn - -0,33tn - 0,92tn - 0,98

Keterangan:  F tabel 0.05 = 4,60     tn=tidak nyata   * = nyata pada taraf uji 5%  (1) Panjang Tongkol                                           
(2) Diameter Tongkol          (3) Bobot 100 butir            (4) Hasil Pipilan

Tabel 2.  Penerapan pupuk urea pada tumpangsari jagung “double rilow” dan kacang tanah pada 
komponen hasil tanaman kacang tanah pada musim kemarau   

Perbandingan
(1) (2) (3)

Selisih F-Hit Selisih F-Hit Selisih F-Hit
C1: Monokultur VS Tumpangsari -3,82 11,03 -3,63* 84,17* -0,21 10,48*
C2: U-Linier - 0,77 tn - 0,57 tn 2,51 tn
C3: U-Kuadratik - 0,00 tn - 4,69 2,51 tn

Keterangan: (1) Jumlah polong isi/tanaman (2) Bobot 100 butir (g) (3) Hasil (t/ha)

Hasil perhitungan efisiensi lahan (LER) pada tumpangsari jagung “double row” dan kacang tanah 
ternyata lebih dari 1 (Tabel 3), yang berarti tumpangsari jagung dan kacang tanah memberikan harapan 
dapat dikembangkan pada musim kemarau, hanya saja hasil keduanya masih rendah karena curah 
hujan yang tidak terpenuhi untuk kebutuhan tanaman jagung dan kacang tanah. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Catharina (2009), bahwa sistem tumpangsari jagung dan kacang-kacangan memberikan 
manfaat dari ketersediaan hara terutama unsur N dari kacang-kacangan. Pada penelitian ini dapat 
dilihat pada fakta, bahwa kandungan N-total pada tanah sebelum penelitian hanya 0,13% dan setelah 
penelitian ada peningkatan N-total dalam tanah sebesar 0,02–0,04%, meskipun kandungan N total 
masih dalam kriteria rendah, ini juga dapat dilihat pada plot yang tanaman jagung tidak dipupuk urea 
setelah penelitian (Tabel 4).

Rata-rata nilai LER pada plot yang dipupuk urea 0–300 kg/ha mempunyai nilai lebih besar dari 
1 atau rata-rata 1,43 (Tabel 3), dan ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian yaitu nilai LER untuk 
jagung+kedelai berkisar 0,98–1,55 di Zambia (Mwipaya 1990 dalam Moradi et al. 2014), 1,2–1,8 di 
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Ethiopia (Kidane 1990 dalam Moradi et al. 2014), kacang tanah+jagung bersamaan dengan pemberian 
10 t/ha bahan organik nilai LER 1,73 pada musim kemarau (Catharina 2009), dan jagung+kacang tanah 
nilai LER 1,35 (Warsono 2002 dalam Catharina 2009). 

Tabel 3  Rata-rata Eisiensi Lahan (LER)

Dosis pupuk urea (kg/ha)
0 50 100 150 200 250 300

LER 1,18 1,26 1,28 1,49 1,62 1,41 1,79

Gambar 2. Hubungan dosis pupuk urea pada jagung ‘’double row’’ terhadap hasil jagung

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa; 

Hasil tanaman jagung “double row” dan kacang tanah yang ditanam secara monokultur lebih tinggi 1. 
daripada hasil jagung “double row” dan kacang tanah yang ditanam secara tumpangsari.                   
Dosis pupuk urea yang diterapkan pada tanaman jagung “double row” yang ditumpangsarikan 2. 
dengan kacang tanah masih menunjukkan respon linier.
Pola tanam tuimpangsari jagung “double row” dan kacang tanah layak dikembangkan pada musim 3. 
kemarau karena nilai kesetaraan lahan lebih dari 1 dengan rata-rata 1,43.
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ABSTRACT
Improvement of growing environment and the use of varieties can be used to mitigate environmental 
stress of marginal land. An Experiment was conducted with several objectives (1) to identify growth 
and yield of black soybean at several depths of water table, (2) to identify growth and yield of black 
soybean as effected by application of several ameliorants, (3) to identify growth and yield of several 
black soybean varieties. The experiment was held under peat mineral soils with watershed B type of tidal 
land in Banyuasin, South Sumatera on May to August 2014.  Factors investigated were depth of water 
table (10 and 20 cm), variety (Tanggamus – as control, Cikuray, Ceneng) and ameliorant type (river 
water, peat water, and high-tide water). These factors were arranged in a Split-plot Design with three 
replications. The results showed that, Cenangat a depth of 20 cm water level has harvesting weight and 
highest produktivity of 567.10 gand 3.97ton ha-1 and there are no real differences to ameliorant given.
Keywords: ameliorant, black soybean, water saturated growing system

ABSTRAK
Perbaikan lingkungan tumbuh dan penggunaan varietas yang beradaptasi dapat dilakukan untuk 
mengatasi cekaman lingkungan di lahan marjinal. Penelitian ini bertujuan (1) memperoleh informasi 
pertumbuhan dan hasil kedelai hitam pada kedalaman muka air yang berbeda (2) memperoleh informasi 
pertumbuhan dan hasil kedelai hitam pada jenis amelioran yang berbeda (3) memperoleh informasi 
pertumbuhan dan hasil kedelai hitam dengan varietas yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan di 
tanah mineral bergambut tipe luapan B lahan pasang surut Banyuasin, Sumatera Selatan. Penelitian 
berlangsung selama 5 bulan yang dimulai pada bulan Mei sampai Agustus 2014. Pada penelitian ini 
digunakan rancangan Split-split Plot 3 faktor dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah ketinggian muka 
air yakni: ketinggian muka air 10 dan 20 cm. Faktor ke-dua adalah varietas yakni: Tanggamus sebagai 
pembanding, Cikuray, Ceneng. Faktor ke-tiga adalah jenis amelioran yakni: air sungai air gambut dan air 
pasang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ceneng pada kedalaman muka air 20 cm memiliki bobot 
petak panen dan produktivitas yang nyata paling tinggi masing-masing sebesar 567.10 g dan 3.97 ton 
ha-1 dan tidak terdapat perbedaan nyata terhadap amelioran yang diberikan. 
Kata kunci: amelioran, budidaya jenuh air, kedelai hitam, mineral bergambut



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

314

Produktivitas Kedelai Hitam (Glycine soja) pada Sistem Budidaya Jenuh Air dengan Penggunaan 
Amelioran dan Kedalaman Muka Air pada Tanah Mireral Bergambut Lahan Pasang Surut

PENDAHULUAN
Kedelai merupakan bahan pangan penting sebagai sumber protein nabati. Kebutuhan kedelai 

masyarakat semakin meningkat tetapi produksi belum mencukupi. Berdasarkan data BPS (2013) 
produktivitas kedelai Indonesia pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 1.32 ton ha-1 
dibandingkan tahun 2011 dan diikuti dengan penurunan luasan panen 55.25 ha.

Kedelai hitam merupakan salah satu varietas yang mempunyai banyak kelebihan, baik dari segi 
kesehatan maupun ekonomis. Kandungan antosianin, isoflavon, dan mineral Fe kedelai hitam lebih 
tinggi dibanding kedelai kuning. Hal ini menyebabkan kedelai hitam dapat digunakan untuk mengobati 
berbagai penyakit seperti iritasi lambung, sesak nafas, anti kanker, dan obat awet muda. Kedelai  hitam  
umumnya  hanya  digunakan  untuk  bahan  baku  kecap. Adie  dan Krisnawati (2007) melaporkan    
bahwa    kecap  yang  dibuat  dari  kedelai  hitam selain  mempunyai  aroma  dan  rasa  kecap  yang  enak  
juga  memiliki  kandungan protein  dan  nutrisi  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  kecap  yang  
dihasilkan dari kedelai kuning sehingga permintaan kedelai hitam meningkat. Ginting dan Suprapto 
(2004) melaporkan bahwa kedelai hitam varietas Merapi mempunyai kandungan protein lebih tinggi 
(37.4%) dibanding kedelai kuning varietas Argomulyo (34.0%) dengan kadar lemak lebih rendah, 
sehingga kadar protein kecapnya juga lebih tinggi. 

Untuk dapat meningkatkan produksi kedelai dalam negeri maka perlu dilakukan upaya-upaya 
seperti peningkatan luas areal penanaman (ekstensifikasi) dan juga penerapan teknologi budidaya kedelai 
yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Lahan pasang surut merupakan salah satu alternatif dalam 
mengatasi semakin menyusutnya lahan-lahan subur di pulau Jawa akibat konversi lahan. Luas lahan 
pasang surut di Indonesia diperkirakan sekitar 20.1 juta ha, dan sekitar 9.53 juta ha berpotensi untuk 
dijadikan sebagai lahan pertanian (Alihamsyah 2004). Selanjutnya menurut Haridjaja dan Herudjito 
(1978) mengklasifikasikan tanah berdasarkan tingkat kandungan C-organik menjadi 3 kelompok yaitu: 
mineral (C-organik 18%), mineral bergambut (C-organik 18-38%), dan gambut (C-organik > 38%).

Pengembangan budidaya tanaman di lahan mineral bergambut pasang surut memiliki kendala 
tingginya kandungan Al dan Fe. Oksidasi pirit menyebabkan peningkatan ion H+. Nilai pH yang 
rendah menyebabkan penghancuran kisi-kisi mineral liat sehingga silikat dan Al3+ terlepas dari sulfat 
masam. Konsentrasi ion logam yang berlebihan dalam larutanakan menyebabkan keracunan tanaman. 
Pencegahan oksidasi pirit dapat dilakukan dengan pengelolaan air dan pemberian amelioran. Budidaya 
jenuh air merupakan penanaman dengan memberikan irigasi terus-menerus dan membuat kedalaman 
muka air tetap, sehingga lapisan di bawah permukaan tanah jenuh air dengan kondisi yang lebih anaerobik. 
Kedalaman muka air  tetap akan menghilangkan pengaruh negatif dari kelebihan air pada pertumbuhan 
tanaman, karena kedelai  akan  beraklimatisasi  dan  selanjutnya tanaman memperbaiki pertumbuhannya. 
Budidaya jenuh air meningkatkan  bobot  kering  akar  dan  bintil  akar serta  aktivitas bakteri penambat    
N  bila dibandingkan cara  irigasi  biasa (Troedson  et  al.  1983).  Banyaknya  bintil  dan  akar  tanaman  
kedelai  pada budidaya jenuh air  akan  meningkatkan  serapan  hara  daun,  sehingga meningkatkan hasil 
kedelai dibandingkan cara konvensional (Ghulamahdi et al.  2009). Banyaknya  perakaran  yang  muncul  
pada  budidaya  jenuh  air karena  adanya  hormon  etilen  yang  berasal  dari  prekursor  ACC  (1  amino 
siklopropana-1-asam karboksilat) (Ghulamahdi 1999). 

 Penggunaan amelioran bertujuan memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Beberapa hasil 
penelitian membuktikan bahwa amelioran berfungsi meningkatkan nilai pH (Kurniawan 2007; Raihan 
2007), meningkatkan ketersediaan unsur hara, memperbaiki kandungan air dan permeabilitas tanah 
(Kurniawan 2007). Bahan amelioran adalah bahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat 
tanah sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan produktivitas dari lahan yang diusahakan. 

Pendekatan penting untuk mengatasi toksisitas Al dan Fe pada lahan mineral bergambut adalah 
menanam varietas kedelai hitam yang toleran. Penggunaan varietas kedelai hitam yang toleran dan 
penggunaan amelioran pada teknologi budidaya jenuh air diharapkan meningkatkan produktivitas 
kedelai hitam di lahan mineral bergambut pasang surut.
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Tujuan penelitian ini adalah (1) memperoleh informasi pertumbuhan dan hasil kedelai hitam pada 
kedalaman muka air yang berbeda (2) memperoleh informasi pertumbuhan dan hasil kedelai hitam pada 
jenis amelioran yang berbeda (3) memperoleh informasi pertumbuhan dan hasil kedelai hitam dengan 
varietas yang berbeda pada lingkungan tumbuh yang berbeda (kedalaman muka air dan amelioran).

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di tanah mineral bergambut tipe luapan B lahan pasang surut Banyuasin, 

Sumatera Selatan. Penelitian berlangsung selama 5 bulan yang dimulai pada bulan Mei sampai Agustus 
2014. Lahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebelumnya sudah dua kali dilakukan 
penanaman kedelai.

Percobaan dilaksanakan menggunakan rancangan Split-split Plot 3 faktor dengan3 ulangan. Faktor 
pertama adalah ketinggian muka air yakni: ketinggian muka air 10 cm dan ketinggian muka air 20 cm. 
Faktor ke-dua adalah varietas yakni: Tanggamus sebagai pembanding, Cikuray, dan Ceneng. Faktor ke-
tiga adalah jenis amelioran yakni: air sungai, air gambut dan air pasang.

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: tanah lapisan atas diolah ringan. 
Amelioran diberikan seminggu sekali dengan dosis 2.4 l/kg1 tanah dengan disiramkan pada permukaan 
tanah. Amelioran air sungai berasal dari sungai di saluran primer lahan pasang surut, amelioran air 
pasang berasal dari saluran sekunder lahan pasang surut, amelioran air gambut berasal dari air gambut 
lahan pasang surut tipe luapan B. Pupuk dasar diberikan 1 minggu sebelum tanam. Pupuk dasar terdiri 
atas: 100 kg/ha KCl dan 200 kg/ha SP36. Pupuk Urea diberikan melalui daun dengan dosis 10 g/l air 
diberikan pada umur 2 dan 4 minggu setelah tanam dengan volume semprot 400 l/ha maka kebutuhan 
urea sebesar 4 kg/ha. Benih yang telah diberi inokulan Rhizobium sp (5 g/kg benih) dan Marshal 
(insektisida berbahan aktif karbosulfon 25.53%) ditanam dengan jarak tanam 40 cm x 12.5 cm dengan 
ukuran petak percobaan 2 x 4 meter.

Selama penelitian ketinggian muka air dalam saluran dipertahankan 10 cm dan 20 cm sesuai 
perlakuan dengan memasukkan air dari saluran tersier ke dalam saluran. Bambu berskala dipasang pada 
setiap saluran air untuk membantu mengontrol kedalaman muka air. Air untuk mempertahankan kondisi 
jenuh air diperoleh dari saluran tersier di lahan pasang surut. 

Kegiatan pemeliharaan meliputi penyiangan gulma serta pengendalian hama dan penyakit. Kedelai 
hitam dipanen jika sudah menunjukkan masak fisiologis yang ditandai dengan menguningnya daun dan 
polong berwarna coklat kehitaman. Peubah yang diamati meliputi: tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah 
cabang, jumlah polong, jumlah bintil, bobot bintil, bobot tajuk, bobot akar, jumlah biji per tanaman, 
bobot petak panen. Selain itu, dilakukan analisis tanah sebelum penelitian dan analisis jaringan tanaman 
pada saat 6 MST. 

Data penelitian dianalisis dengan sidik ragam pada taraf  5% dan jika berpengaruh nyata dilanjutkan 
dengan DMRT menggunakan program SPSS 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi tanah merupakan salah satu faktor yang dapat membatasi pertumbuhan dan hasil tanaman. 

Analisis tanah pada tanah mineral bergambut tipe luapan B disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil analisis tanah awal lahan mineral bergambut tipe luapan B

Kriteria Mineral bergambut (tipe luapan B)
1.    pH H2O   4.2 (sangat masam)

2.    pH KCl 3.3 (sangat masam)
3.    C Organik (%)    38 (mineral bergambut)
4.    N total (%) 1.85 (sangat tinggi)
5.    P tersedia (ppm) 45.8 (sangat tinggi)
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Kriteria Mineral bergambut (tipe luapan B)
6.    Ca (me 100g-1) 8.3 (sedang)

7.    Mg (me 100g-1) 2.76 (tinggi)

8.    K (me 100g-1) 0.71 (tinggi)

9.    Na (me 100g-1) 0.45 (sedang)

10. KTK (me 100g-1) 89.68 (sangat tinggi)

11.  Al (me 100g-1) 2.5 (rendah)

12.  Mn (ppm) 24.85 (sangat tinggi)
13.  Fe (ppm) 59.76 (sangat tinggi)
14.   KB (%) 13.6 (sangat rendah)

Sumber: Laboratorium Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB  (2014)
Kriteria: Badan penelitian dan pengembangan pertanian 2012

Amelioran dapat digunakan untuk mengatasi pada tanah yang bercekaman. Kandungan amelioran 
pada penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis kandungan amelioran

No Kriteria Air gambut Air sungai Air pasang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

pH 
C-organik (mg C/liter)
N-total (mg N/liter)
P-total (ppm) 
K-total (ppm)
Ca-total (ppm)
Mg-total (ppm)
Fe-total (ppm)
Cu-total (ppm)
Zn-total (ppm)
Mn-total (ppm)
Asam humik (ppm)
Asam fulfik (ppm)

4.30
175.6 
27.86 
0.38 
1.63 
1.43 
0.44 
0.76 
ttd

0.04 
ttd

3.46 
0.87 

6.10
51.7
27.86
0.62
7.38
3.09
1.71
0.07
0.02
0.33
1.97

4.30
58.75
12.82
34.98
4.25
1.30
4.38
2.27
0.33
0.08
0.32

Keterangan : ttd = tidak terdeteksi

Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara kedalaman 
muka air, amelioran, dan genotipe. Terdapat interaksi antara kedalaman muka air dan genotipe. Hasil 
uji lanjut menunjukkan bahwa kedalaman muka air 20 cm nyata meningkatkan tinggi tanaman pada 
genotipe Ceneng sebesar 105.50 cm, jumlah cabang genotipe Cikuray nyata lebih tinggi pada kedalaman 
muka air 20 cm tetapi tidak berbeda nyata dengan Ceneng masing-masing sebesar 2.92 dan 2.78, tidak 
terdapat perbedaan yang nyata antara genotipe dan kedalaman muka air kecuali pada Ceneng kedalaman 
air 10 cm yang nyata lebih rendah sebesar 16.02 (Tabel 3).

Tabel 1. Hasil analisis tanah awal lahan mineral bergambut tipe luapan B (lanjutan)
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Tabel 3.  Rata-rata tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman kedelai pada kedalaman muka air yang 
berbeda

Varietas Tinggi tanaman (cm) Jumlah cabang 8 MST Jumlah daun 8 MST
Kedalaman 

muka air 
10 cm

Kedalaman 
muka air 

20 cm

Kedalaman 
muka air 
 10 cm

Kedalaman 
muka air 

20 cm

Kedalaman 
muka air 

10 cm

Kedalaman 
muka air 
 20 cm

Tanggamus 79.13 Ba 100.93 Aa 3.38 Aa 2.97 Ba 19.33 Aa 19.72 Aa
Cikuray 73.11 Aa 79.36 Ab 2.04 Bb 2.92 Aa 21.83 Aa 17.94 Aa
Ceneng 84.91 Ba 105.50 Aa 2.27 Bb 2.78 Aa 16.02 Ba 19.38 Aa

Keterangan:  Nilai yang diikuti huruf kapital pada baris (kedalaman muka air) yang sama atau huruf kecil pada 
kolom (genotipe) yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT  pada taraf 
5%

Tabel 4 menunjukkan bahwa Ceneng pada kedalaman muka air 20 cm memiliki bobot petak 
panen dan produksitas yang nyata paling tinggi masing-masing sebesar 567.10 g dan 3.97 ton ha-1. 

Tabel 4.  Rata-rata petak panen dan produktivitas tanaman kedelai pada kedalaman muka air yang 
berbeda

Varietas

Petak panen (g) Produktivitas (ton)
Kedalaman 

muka air
10 cm

Kedalaman 
muka air

20 cm

Kedalaman muka 
air 

10 cm

Kedalaman  muka 
air 

20 cm
Tanggamus 340.68 Ba 486.95 Aab 2.39 Ba 3.41 Aab
Cikuray 416.80 Aa 452.76 Ab 2.92 Aa 3.10 Ab
Ceneng 361.18 Aa 567.18 Aa 2.61 Ba 3.97 Aa

Keterangan:  Nilai yang diikuti huruf kapital pada baris (kedalaman muka air) yang sama atau huruf kecil pada 
kolom (genotipe) yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT  pada taraf 
5%

Kedalaman muka air dan genotipe menentukan pertumbuhan dan hasil tanaman. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa Ceneng dengan kedalaman muka air 20 cm menghasilkan produktivitas yang 
nyata lebih tinggi sebesar 3.97 ton ha-1. Tingginya produktivitas Ceneng didukung oleh pengamatan 
tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah daun, dan petak panen (Tabel 3 dan 4). 

BJA pada penelitian ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Kedalaman muka air 20 
cm yang nyata meningkatkan produktivitas tanaman ini sejalan dengan penelitian penelitian yang 
dilakukan Sagalaet al. (2010) yang menunjukkan bahwa perlakuan pengaturan kedalaman muka air 20 
cm menghasilkan 4.63 ton ha-1, sedangkan penelitian Sahuri (2010) menunjukkan bahwa perlakuan 
kedalaman muka air 20 cm dengan lebar bedengan 2 meter mencapai 4.15 ton ha-1. Pada kedalaman 20 cm, 
bagian oksidatif lebih banyak dibandingkan 10, hal ini menyebabkan perakaran lebih baik dibandingkan 
10 cm. Lingkungan perakaran memerlukan udara untuk perkembangan akar dan mikroorganisme tanah. 
Menurut Soepardi (1974), pori aerasi diperlukan perakaran tanaman dalam mendukung ketersediaan 
udara di dalam tanah. BJA meningkatkan bobot akar dan bintil akar serta aktivitas penambat N 
dibandingkan cara irigasi biasa (Troedson et al. 1983). Pertumbuhan perakaran baru yang berlangsung 
terus menerus pada BJA terutama pada lapisan tanah bagian atas ± 5 cm (Ghulamahdi et al. 1991). 
Banyaknya perakaran yang muncul pada bagian atas pada BJA diduga karena adanya hormon etilen yang 
berasal dari prekursor ACC (1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid). Menurut Yang (1980) keadaan 
anaerob akan merangsang pembentukan ACC dan adanya etilen yang cukup merangsang pembentukan 
etilen. Hormon etilen tersebut akan merangsang terbentuknya jaringan aerenkhima dan munculnya 
akar-akar baru. 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata terhadap jumlah daun, 
jumlah cabang, jumlah polong, petak panen, dan produktivitas terhadap amelioran yang diberikan. 
Produktivitas tertinggi pada penelitian ini dicapai pada genotipe Ceneng pada kedalaman 20 cm sebesar 
3.97 ton ha-1. Teknologi budidaya dengan pengaturan kedalaman muka air dan amelioran mampu 
meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu kondisi lahan juga mempengaruhi produktivitas 
lahan. Pada lahan mineral bergambut tipe luapan B sudah pernah ditanami kedelai sebelumnya. Hasil 
penelitian ini menunjukkan produktivitas kedelai yang lebih tinggi dari penelitan sebelumnya. Praksasa 
(2014) menunjukkan bahwa penelitian BJA pada tanah mineral bergambut tipe luapan B menghasilkan 
produktivitas 1.5 ton ha-1 .

Daya adaptasi Ceneng nyata lebih baik pada tanah mineral bergambut dibandingkan Tanggamus 
dan Cikuray. Tanah mineral bergambut memiliki kandungan Fe 59.76 sebesar ppm (sangat tinggi). 
Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan ketinggian muka air dan amelioran mampu meningkatkan daya 
adaptasi Ceneng pada tanah mineral bergambut. Berdasarkan indeks sensitivitas penelitian pendahuluan 
menunjukkan bahwa Ceneng merupakan genotipe moderat terhadap cekaman 0.1 mM Fe dan 
merupakan genotipe peka terhadap cekaman Al dan Al + Fe. Kemampuan daya adaptasi yang meningkat 
pada genotipe Ceneng berhubungan dengan mekanisme adaptasi tanaman terhadap cekaman Fe. Tiga 
tipe utama strategi adaptasi yang dibedakan dan terdiri dari strategi includer dan excluder seperti halnya 
mekanisme avoidance dan tolerance. Merusak tanaman memanfaatkan strategi I (eksklusi/avoidance), 
mengeluarkan Fe atau menahan Fe pada level akar sehingga menghindarkan Fe+2  merusak jaringan tajuk. 
Straegi II, Fe+2 diserap dalam akar tetapi kerusakan jaringan dapat terhindar dengan kompartementasi 
(imobilisasi dari Fe aktif dalam tempat pembuangan, seperti daun tua atau jaringan daun yang kurang 
aktif melakukan fotosintesis) atau mengeluarkan dari symplast (imobilisasi dalam daun apoplas). Strategi 
III (inklusi/toleransi), tanaman secara nyata mentolerir kadar Fe+2 yang meningkat dalam sel-sel daun, 
kemungkinan melalui detoksifikasi enzimatik dalam simplas.

Lahan mineral bergambut memiliki kandungan Fe yang sangat tinggi, dalam keadaan tegenang 
(reduktif) Fe dalam jumlah yang berlebihan dapat meracuni tanaman kedelai. Penggunaan amelioran 
diharapkan dapat mengurangi cekaman Fe pada tanaman. Pemberian amelioran pada tanah mineral 
bergambut tipe luapan B tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Tidak terdapat perbedaan 
pertumbuhan kedelai yang nyata antara amelioran yang diberikan pada tanah mineral bergambut tipe 
luapan B disajikan pada Tabel 5. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 
menunjukkan bahwa amelioran air gambut mampu meningkatkan jumlah polong dan bobot biji 
per tanaman. Tidak adanya perbedaan antar amelioran disebabkan karena tanah mineral bergambut 
pada penelitian ini memiliki lapisan bahan organik pada lapisan tanah dan tanah mineral bergambut 
dipengaruhi oleh kondisi pasang besar yang masuk ke lahan.

Tabel 5.  Rata-rata jumlah daun, jumlah cabang, jumlah polong, petak panen, dan produktivitas pada 
amelioran yang berbeda yang berbeda

Amelioran Jumlah 
daun

Jumlah 
cabang

Jumlah 
polong Petak panen (g) Produktivitas    

(ton ha-1)
Air sungai 17.77 2.56 54.42 459.27 3.83
Air gambut 17.63 2.92 57.92 414.82 3.46
Air pasang 17.89 2.69 64.22 438.68 3.66

Keterangan: angka-angka menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT  pada taraf 5%

Tabel 6 menunjukkan kandungan N, P, K jaringan tanaman pada perlakuan varietas dan amelioran 
dengan tinggi muka air 10 cm tidak berbeda nyata kecuali pada kandungan P yang menunjukkan bahwa 
perlakuan amelioran terbaik adalah amelioran air pasang dengan kandungan P sebesar 0.42 diikuti 
dengan amelioran air gambut dan amelioran air sungai masing-masing dengan kandungan P sebesar 0.40 
dan 0.37. Pada kedalaman muka air 20 cm menunjukkan bahwa kandungan N terbesar terdapat pada 
varietas cikuray namun tidak berbeda nyata dengan varietas ceneng masing-masing sebesar 2.90 dan 
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2.86. Kandungan N terendah terdapat pada varietas tanggamus. Kandungan P tertinggi terdapat pada 
perlakuan amelioran air pasang sebesar 0.41 yang diikuti dengan amelioran air gambut dan amelioran air 
sungai masing-masing sebesar 0.36. 

Tahap aklimatisasi  tanaman  kedelai  terhadap  jenuh  air  berlangsung selama 2 minggu (Troedson  
et  al.  1983), atau  antara  2-4 minggu  (Lawn 1985)  setelah  pelaksanaan irigasi dimulai. Pada  tahap  
aklimatisasi  terjadi alokasi hasil fotosintesis ke bagian bawah tanaman untuk pertumbuhan akar dan 
bintil akar (Troedson et al. 1983). Tahap  aklimatisasi  ini  diduga  dapat  dipercepat  dengan adanya 
pemberian  pupuk N lewat daun. Ghulamahdi et al. (2009) menunjukkan pemberian  pupuk N dengan 
konsentrasi  Urea 15 g L-1 air menyebabkan daun menguning  pada  budidaya  jenuh  air di lahan sawah  
beririgasi,  dan perlakuan  Urea 10  g L-1  air memberikan  hasil  tertinggi  dibandingkan  lainnya. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan P dan K termasuk cukup tetapi untuk N tidak mencukupi, 
Menurut Hardowigeno (2010) menyatakan bahwa kecukupan N, P, K pada tanaman kedelai masing-
masing sebesar 4.2, 0.26, dan 1.71%. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan N pada penelitian ini 
kurang. Kurangnya N pada penelitian ini diduga karena kurangnya dosis N yang diberikan dan kondisi 
lahan yang terpengaruh oleh pasang besar. 

Tabel 6. Kandungan N, P dan K  (%) pada daun 8 MST 

N P K
Kedalaman muka air 10 cm

Tanggamus 2.78 0.39 2.98
Cikuray 2.96 0.40 3.01
Ceneng 2.91 0.40 3.02
Amelioran air sungai 2.83 0.37 c 2.99
Amelioran air gambut 2.81 0.40 b 3.03
Amelioran air pasang 3.00 0.42 a 3.00

Kedalaman muka air 20 cm
Tanggamus 2.53 b 0.37 2.96
Cikuray 2.90 a 0.39 3.11
Ceneng 2.86 a 0.39 2.86
Amelioran air sungai 2.68 0.36 c 2.89
Amelioran air gambut 2.81 0.38 b 2.98
Amelioran air pasang 2.80 0.41 a 3.06

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT 
taraf 5%  

Tingginya kadar Fe sebesar 59.76 pada tanah mineral bergambut tipe luapan B menjadi faktor 
pembatas pertumbuhan dan hasil tanaman. Keracunan Fe menyebabkan terhambatnya pembentukan 
klorofil. Terhambatnya pembentukan klorofil karena dua atau tiga macam enzim yang mengkatalisis 
reaksi tertentu dalam sintesis klorofil tampaknya memerlukan Fe2+ (Salisbury dan Ross 1995). Sopandie 
(2014) menyatakan bahwa toksisitas Fe menyebabkan penghambatan pertumbuhan, reduksi luas daun, 
daun berwarna hijau tua, daun tua menguning, (dari ujung tepi daun), serta berwarna ungu kemerahan, 
tajuk layu, nekrosis daun, ujung daun dan bagian bawah batang berwarna agak gelap, akar adventif 
terhambat, percabangan akar terhambat, akar rapuh, dan berwarna gelap.

Selain faktor pembatas pertumbuhan dan hasil, faktor iklim sangat berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan hasil tanaman. Tingginya produktivitas kedelai di lahan pasang surut ditentukan oleh 
tingginya suhu dan intensitas penyinaran masing-masing sebesar 26–27 oC dan 89-92% curah hujan 
selama penelitian berkisar 16–96 mm/bulan namun kondisi curah hujan tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan hasil kedelai karena pada sistem BJA kondisi air selalu tersedia. Menurut Soemarno et 
al. (2007) kondisi optimum untuk pertumbuhan dan hasil kedelai dengan curah hujan pada dua bulan 
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sejak tanam dengan kisaran 100–150 mm/bulan, suhu 22–27 oC, kelembapan 79–90% selama periode 
tanaman tumbuh hingga stadia pengisian polong dan 60–75% pada waktu pematangan polong hingga 
panen, dan intensitas penyinaran 100%.  

KESIMPULAN
Terdapat interaksi antara kedalaman muka air dan genotipe. Kedalaman muka air 20 cm dengan 

genotipe Ceneng nyata meningkatkan produktivitas kedelai di tanah mineral bergambut tipe luapan B 
dan perlakuan amelioran tidak berbeda nyata. Pada kedalaman 20 cm, bagian oksidatif lebih banyak 
dibandingkan 10, hal ini menyebabkan perakaran lebih baik dibandingkan 10 cm. Pengaturan kedalaman 
muka air pada BJA dapat meningkatkan daya adaptasi Ceneng. Produktivitas tertinggi pada genotipe 
Ceneng dengan kedalaman muka air 20 cm sebesar 3.97 ton ha-1. 

Tidak terdapat perbedaan akibat pemberian amelioran pada tanah mineral bergambut karena pada 
penelitian ini memiliki lapisan bahan organik di atas permukaan tanah sedalam 10 cm dan dipengaruhi 
oleh kondisi pasang besar yang masuk ke lahan.
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ABSTRACT
Sub-optimal land is land that has a low fertility rate and generally have decreased productivity resulting 
in less support plant growth on it optimally. One effort to increase the productivity of soybean plants at 
a suboptimal land is through the provision of a biological fertilizer with the addition of NPK fertilizer 
is an effort for sustainable agriculture. This study aims to determine the biological fertilizer on soybean 
cultivation in lowland swampy areas.Field experiment was conducted inJune through October 2014 in 
the village Semambu Ogan Ilir, South Sumatra. Experiment statistics conducted by the method Split 
plot design, were  the main plot NPK fertilizer inorganic (NPK recommendations, ¾ dose of NPK 
recommendations,  ½ dose of NPK recommendation and ¼ NPK recommendation) and the subplot is 
the provision of biological fertilizers (without fertilizer or biological control, Azospirillum biofertilizer, 
biological organic fertilizer), so there are 12 combinations of treatments with 3 replications. The 
parameters observed were plant height, pods crop, the number of productive branches, weight of 100 
grains, seed weight per hectare. The results showed that the effect on the biological fertilizer plant height, 
weight of pods and seed weight per hectare. Results of pods increased 30% in the delivery of biological 
fertilizer, while the combination of ¾ NPK fertilizer recommendation with the provision of biofertilizers 
Azospirillum earned the highest production of 2.41 ton ha-1 compared with ¼ NPK fertilizer on organic 
and biological fertilizers 1.55 ton ha -1.
Keywords: biological fertilizer, NPK fertilizer recommendation, soybeans

ABSTRAK
Lahan suboptimal merupakan lahan yang memiliki tingkat kesuburan rendah dan umumnya telah 
mengalami penurunan produktivitas sehingga kurang mendukung pertumbuhan tanaman di atasnya secara 
optimal. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman kedelai pada lahan suboptimal 
adalah melalui pemberian pupuk hayati dengan penambahan pupuk NPK merupakan  salah satu upaya 
untuk pertanian berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian pupuk hayati 
pada budidaya kedelai di lahan lebak. Percobaan lapangan telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai 
dengan Oktober 2014 di desa Semambu Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan. Percobaan 
statistik dilakukan dengan metode rancangan petak terbagi (Split plot design) yaitu petak utama adalah 
pemberian pupuk NPK anorganik (pupuk NPK rekomendasi, ¾ dosis NPK rekomendasi, ½ dosis NPK 
rekomendasi dan ¼ NPK rekomendasi) dan anak petak yaitu pemberian pupuk hayati (tanpa pupuk hayati 
atau kontrol, pupuk hayati Azospirillum dan pupuk hayati organik) sehingga  terdapat 12 kombinasi 
perlakuan dengan 3 ulangan. Peubah yang diamati meliputi tinggi tanaman, polong isi pertanaman, 
jumlah cabang produktif, berat 100 butir, berat biji per hektar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemberian pupuk hayati berpengaruh terhadap tinggi tanaman, berat polong isi dan berat biji per hektar. 
Hasil polong isi meningkat 30% pada pemberian pupuk hayati, sedangkan kombinasi pemberian pupuk 
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¾  NPK rekomendasi dengan pemberian pupuk hayati Azospirillum diperoleh produksi tertinggi yaitu 
2,41 ton ha-1 dibandingkan dengan pemberian pupuk ¼ NPK rekomendasi dan pupuk hayati organik 
1,55 ton ha-1.
Kata kunci : pupuk hayati, pupuk NPK rekomendasi, kedelai

PENDAHULUAN
Lahan suboptimal merupakan lahan dengan tingkat kesuburan rendah sehingga kurang berpotensi 

sebagai pendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Sebagian besar lahan ini mempunyai prospek 
yang cukup baik untuk pengembangan areal pertanian termasuk kedelai. Sumatera Selatan memiliki 
potensi lahan rawa lebak seluas 2,98 juta ha yang terdiri dari 70,908 ha lebak dangkal, 129,103 ha lebak 
tengahan dan 168,67 ha lebak dalam yang tersebar di kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering 
Ulu, Musi Banyuasin dan Muara Enim. Dari ketiga lahan rawa lebak tersebut lahan yang potensial 
untuk tanaman kedelai adalah rawa lebak dangkal karena mempunyai periode kering lebih panjang 
(Puslitbangtanah 2002).

 Kebutuhan akan kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan 
penduduk. Produksi kedelai pada tahun 2014 sebesar 12,55 ribu ton biji kering, naik sebesar 7,41 ribu 
ton (144,16 persen) dibandingkan tahun 2013. Pengembangan varietas kedelai pada saat ini diarahkan 
pada kedelai yang toleran pada lahan suboptimal.  

Peningkatan produksi disebabkan oleh meningkatnya luas panen dan produktivitas masing-masing 
sebesar 3,67 ribu hektar (103,06%) dan 2,92 kuintal/hektar (20,25%) (BPS 2015). Pengembangan 
budidaya tanaman di lahan rawa lebak mengalami kendala di karenakan adanya genangan air, tingginya 
kemasaman tanah (pH tanah rendah), adanya zat beracun Al dan Fe dan tingkat kesuburan tanah 
rendah (Purwanto 2006). Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut  di antaranya  
melakukan pemupukan terutama pemberian  pupuk organik hayati dan penggunaan varietas yang adaptif 
terhadap kemasaman tanah.

Penggunaan pupuk anorganik di Indonesia cenderung terus meningkat seiring berkembangnya 
pembangunan pertanian, faktor-faktor yang membuat petani menggunakan pupuk anorganik, salah 
satunya ketakutan akan menurunnya hasil produksi tanaman, padahal pupuk kimia memberikan dampak 
negatif bagi lingkungan. Untuk memperbaiki kesuburan tanah yang menurun akibat pemberian pupuk 
kimia, maka dapat dikurangi dengan pemberian pupuk hayati (biofertilizer).

Pupuk hayati merupakan kompenen yang esensial dalam pertanian organik yang berperan dalam 
memelihara kesuburan tanah, dan kualitas hasil tanaman melalui peningkatan aktivitas biologi yang 
akhirnya dapat berintraksi dengan sifat-sifat fisik dan kimia tanah (Mahdil dan Hassan 2010). Aplikasi 
pupuk hayati pada tanaman kedelai di lahan pasang surut memberikan hasil panen 100 biji kering secara 
statistik  tidak berbeda nyata dengan pemberian NPK anorganik anjuran (Aminah et al. 2014).

Keuntungan menggunakan pupuk hayati adalah dapat bersimbiosis dengan akar tanaman, relatif 
lebih ekonomis dibandingkan pupuk kimia dan ramah lingkungan (Vessey 2003).Hasil penggunaan 
Rhizo-plus di 24 provinsi pada tahun 1997/98, dengan luas areal keseluruhan 273.013 ha pada kedelai 
dapat menekan kebutuhan pupuk N (sampai 100%) dan P (sampai 50%) dari yang direkomendasikan 
(Saraswati 1999; Simanungkalit dan Saraswati 1999). Azospirillium mampu meningkatkan hasil 
panen tanaman pada berbagai jenis tanah maupun wilayah iklim berbeda. Azospirillium  mendorong 
pertumbuhan tanaman, merangsang perkembangan akar yang menyebabkanluasnya daerah penyerapan 
unsur hara sehingga  penyerapan hara N, P, K meningkat (Falik dan Okon 1996). Sedangkan pemberian 
pupuk organik hayati hasil  penelitian Marlina (2013) mampu meningkatkan hasil padi pada lahan  
lebak menunjukkanbahwa berat GKG optimum diperoleh pada perlakuan  pupuk anorganik 75% 
dikombinasikan dengan pupuk organik hayati  378,90 kg ha-1

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah penggunaan pupuk hayati sehingga dapat 
mengurangi pemakaian pupuk anorganik pada tanaman kedelai di lahan lebak
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Kampus C Universitas 

Muhammadiyah Palembang Dusun I Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten 
Ogan Ilir Sumatera Selatan, dari bulan Juni sampai Oktober 2014.Bahan yang digunakan dalam 
penelitian adalah benih kedelai varietas Willis, pupuk kandang kotoran ayam, pupuk hayati Azosprilium 
(mengandung mikroba Pelarut Fosfat 6.650.000 cfu/g dan Azospirillum 1.000.000 cfu/g), 5–10cc/
tanaman disemprot setiap 10 hari hingga awal pertumbungan generatif 10 MST. Pupuk organik hayati 
(mengandung isolat Azospirilum sp dan Azotobacter sp dengan bahan pembawa jerami padi, Marlina 
2013) dengan dosis 300 kg/ha, Inokulan Rhyzobium, pupuk Urea, KCl, SP36, Furadan, dan Decis. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split-plot Design) dengan 12 kombinasi 
perlakuan 3 ulangan. Petak Utama adalah Pupuk Anorganik  (P)  P1  : 100 % NPKdosis rekomendasi , 
P2 : 3/4NPK dosisrekomendasi, P3 : ½  dari dosis rekomendasi, P4   : 1/4 dari dosis rekomendasi.  (Urea: 
50 Kg/ha, SP-36: 100 kg /ha,KCl : 100 kg / ha). Anak Petak adalah Pupuk Hayati (H) H0 : Tanpa 
Pupuk Hayati , H1  : Pupuk Azosprilium Sp  , H2 : Pupuk Organik Hayati. Jarak tanam kedelai 20 x 30 
cm yang ditanam pada petakan masing-masing perlakuan 2 x 3 m2. Penanaman benih kedelai 2 butir 
per lubang tanam dengan cara ditugal, teknik budidaya dan pemeliharaan mengacu pada pengelolaan 
tanaman terpadu. Analisa tanah awal dilakukan berdasarkan Hasil analisis Laboratorium Nuklir, Biologi 
dan dan Kimia Zeni Angkatan Darat, Bogor (2014)

Untuk mengetahui pengaruh antar perlakuan dilakukan analisis sidik ragam dengan program SAS 
yang dilanjutkan dengan uji BNJ taraf 5%. Peubah yang diamati meliputi : tinggi tanaman (cm), jumlah 
cabang produktif, jumlah polong isi, berat 100 biji (g), bobot biji per Ha (t/ha).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil analisa tanah sebelum ditanam maka tanah pada lahan percobaan tergolong 

tanah yang suboptimal dengan  karakteristik tanah awal pada tabel 1 di bawah :

Tabel 1. Karakteristik tanah sebelum tanam di lahan penelitian desa Semambu, 2014

Jenis analisis Satuan Nilai Kriteria
pH H2O - 4,60 masam
pH KCl - 4,24
C-organik % 8,36 Tinggi
N-total % 0,38 Rendah
P-Bray  I mg kg-1 56,48 Tinggi
K-dd cmol(+) kg-1 0,47 Sedang
Na-dd cmol(+) kg-1 0,58 Sedang
Ca-dd cmol(+) kg-1 4,69 Rendah
Mg-dd cmol(+) kg-1 0,29 sangat rendah
KTK cmol(+) kg-1 22,99 Tinggi
Al-dd cmol(+) kg-1 0,82 sangat rendah
C/N ratio 22 Tinggi
Tekstur % lempung liat berpasir
-Pasir 62,42
-Debu 17,00
-Liat 20,00
KB % 25,71 Rendah

Keterangan : kriteria Pusat Penelitian Tanah (1983) dan Balai Penelitian Tanah (2005)
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Tanah yang digunakan pada penelitian ini termasuk kategori dengan kesuburan tanah rendah 
dengan pH (H2O)  tergolong masam dengan Kejenuhan Basa 25,71% rendah. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Subagyo (2006), bahwa pH tanah lebak berkisar 4,0 sampai 5,5 dan kandungan unsur-unsur 
hara makro tergolong rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesuburan tanah pada tanah 
ini perlu penambahan jenis pupuk hayati agar tanaman yang tumbuh diatasnya dapat tumbuh dan 
berkembang serta menghasilkan produksi yang meningkat. Pemberian  pupuk hayati diharapkan dapat 
menyediakan unsur hara yang terjerap (tidak tersedia) menjadi tersedia kembali dengan bentuan mikro 
organisme yang ada pada pupuk hayati. Subba (2013)menyatakan bahwa mikroorganisme yang terdapat 
pada pupuk hayati mampu memsekresi asam –asam organik yang menjadi pengikat P di dalam tanah 
dan asam-asam organik tersebut akan menurunkan pH dan memecahkan ikatan pada beberapa bentuk 
senyawa P sehingga akan meningkatkan ketersediaan P dalam larutan tanah.

Hasil analisis keragaman Tabel 2 menunjukan bahwa perlakuan pupuk hayati berpengaruh 
nyata dan sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah polong isi, bobot biji perhektar tetapi tidak 
berpengaruh nyata terhadap peubah yang lainnya. Perlakuan pupuk anorganik berpengaruh sangat nyata  
terhadap jumlah polong isi tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap peubah yang lainnya. Perlakuan 
interaksi berpengaruh tidak nyata terhadap semua peubah yang diamati.

Tabel 2.   Hasil Analisis keragaman pengaruh pupuk hayati dan penambahan pupuk anorganik terhadap 
peubah yang diamati

Peubah yang diamati
Perlakuan Koefisien

Keragaman (%)P H I

Tinggi Tanaman (cm)
Jumlah cabang Produktif
Jumlah polong isi
Jumlah polong hampa
Bobot 100 biji (g)
Bobot biji per hektar (ton)

tn
tn
**
tn
tn
tn

*
tn
*
tn
tn
**

tn
tn
tn
tn
tn
tn

10,57
9,25
10,43
24,51
4,29
14,15

Keterangan:
tn   = berpengaruh tidak nyata
*   = berpengaruh nyata
** = berpengaruh sangat nyata
P = Pupuk Anorganik
H =  Pupuk Hayati
I = Interaksi

Pada Tabel 2 bahwa perlakuan pemberian pupuk hayati berpengaruh terhadap tinggi tanaman, 
jumlah polong isi dan berat biji per ha, hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.  Pengaruh pemberian pupuk hayati terhadap peubah tinggi tanaman, jumlah polong isi, dan 
berat biji per Ha

Perlakuan pemberian
 pupuk hayati

Peubah tanaman

Tinggi tanaman (cm) Jumlah polong isi Berat biji /ha (t/ha)
H0 47,98 a 67,57a 1,87a
H1 53,88b 80,73b 2,21b
H2 51,57 76,93b 1,83a

BNJ 0.05 5,69 8,24 0,29
Keterangan:  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan jenis pupuk hayati Azospirilium memberikan 
pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai yang terbaik bila dibandingkan dengan aplikasi pupuk 
lainnya. Hal ini disebabkan karena jenis pupuk hayati Azospirillium membantu menyediakan unsur hara 
nitrogen pada tanaman kedelai, sehingga tanaman kedelai dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik.  
Hal ini sejalan dengan pendapat  Razie dan Anas (2005), menyatakan bahwa Azospirillummerupakan 
kelompok bakteri yang hidupbebas dan tersebar luas di dalam tanahyang mampu menambat nitrogen 
danmengadakan assosiasi yang erat dengantanaman inang tertentu. Selain ituAzospirillum menghasilkan 
hormon tumbuhseperti auksin, sitokinin dan giberelin yangdapat memacu akar rambut sehinggadapat 
menyebabkan bertambahnya volumepenyerapan akar, hara yang diserap lebihbanyak dibandingkan 
dengan tanamanyang tidak berasosiasi dengan bakteriini, serta merupakan jasad renik mediatoruntuk 
terjadinya infeksi oleh Rhizobiumpada tanaman inang.  

Aplikasi pemberian pupuk hayati dengan penambahan pupuk NPK rekomendasi tidak 
menunjukkan pengaruh yang nyata namun dengan penambahan ¾ dosis NPK rekomendasi hasilnya 
tertinggi sebagaimana pada Gambar 1 kombinasi perlakuan pemberian pupuk hayati yang diperkaya 
pupuk NPK rekomendasi di bawah ini.

Pupuk organik hayati yang diberikan merupakan pupuk organik yang ramah lingkungan dan 
mempunyai beberapa keunggulan seperti memperbaiki dan menjaga struktur tanah tetap gembur,  
sehingga pertumbuhan akar tanaman lebih baik dalam menyerap  unsur hara yang disumbangkan oleh 
bakteri untuk tumbuh dan berproduksi, meningkatkan daya serap dan daya pegang tanah terhadap 
air, sehingga ketersediaan air yang dibutuhkan tanaman memadai,  menaikkan kondisi kehidupan 
mikroorganisme  di dalam tanah, dan  mengurangi terikatnya  fosfat oleh ion logam dan meningkatkan 
ketersediaan unsur-unsur hara bermanfaat (Balittanah, 2008).  

Hasil penelitian Simanungkalit (2001), menunjukkan bahwa aplikasi terpadu antara pupuk hayati 
dan pupuk kimia merupakan suatu pendekatan terpadu dengan menggunakan kombinasi pupuk hayati 
dan pupuk kimia dalam mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman.

Gambar 1.  Aplikasi pemberian pupuk hayati diperkaya pupuk NPK anorganik rekomendasi pada 
kedelai

 Pada perlakuan pemberian pupuk hayati Azospirillum diperkaya pupuk NPK  dengan dosis ¾ 
dosis rekomendasi menunjukkan hasil tertinggi pada produksi biji per hektar dan berbeda sangat nyata 
dengan perlakuan lain. Pemberian pupuk organik hayati dengan bahan pembawa jerami menyumbangkan 
hara bagi tanaman kedelai masih memerlukan waktu untuk proses pelapukan serta perbaikan sifat fisik 
tanah. Pada Gambar 1 bahwa pemberian pupuk hayati dapat meningkatkan hasil kedelai pada lahan 
lebak dengan hasil tertinggi pada perlakuan pemberian pupuk Azospirillum dan penambahan ¾ dosis 
NPK rekomendasi  namun untuk hasil terendah pada perlakuan pemberian pupuk organik hayati dengan 
penambahan ¼  dosis NPK anorganik rekomendasi.
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pupuk hayati Azosprillum memberikan 
hasil yang terbaik pada pertumbuhan vegetatif tinggi tanaman dan hasil kedelai. Hal ini menunjukan 
bahwa bakteri Azospirillum mampu menfiksasi N dan menghasilkan fitohormon sehingga pertumbuhan 
tanaman menjadi baik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Reis et al. (2011) menyatakan bahwa 
Azospirillum spp. mampu mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui mekanisme fiksasi N2 dan 
produksi fitohormon terutama auksin. Fungsi auksin antara lain mempengaruhipertambahan panjang 
batang, pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan akar, perkembanganbuah, dominansi apikal, 
fototropisme dan geotropisme (Dewi 2008).

 Pemberian pupuk anorganik masih perlu ditambahkan karena sifat pupuk hayati yang tidak 
serta merta tersedia bagi memenuhi kebutuhan tanaman. Penambahan pupuk hayati pada kompos 
memiliki keuntungan lain yang tidak dimiliki oleh pupuk sintetis, yaitu memperbaiki struktur fisik 
tanah dan mikrobiologi tanah. Bahkan ada pula yang menambahkan pupuk sintetis. Pengkayaan kompos 
yang dilakukan secara mikrobiologis, yaitu dengan penambahan pupuk hayati merupakan salah satu 
sumber alternatif penyediaan hara tanaman yang amanlingkungan. Penambahan bakteri penambat N2 
dan mikroba pelarut fosfat akanmeningkatkan kualitas kompos setara dengan penambahan nitrogen 
dan fosfor dari hewandan tumbuhan. Inokulasi mikroorganisme pada kompos harus dilakukan pada 
saattemperatur kompos sudah stabil yaitu sekitar 30–35oC (Setyorini et al. 2006). Pupuk organik yang 
diperkaya dengan pupuk hayati yang telah terstandarisasi, dengan sebutan pupuk Bio-Organik atau pupuk 
Organik-Hayati (organik biofertilizer) mampu meningkatkan kualitas pupuk organik: ketersediaan hara 
pupuk organik, kesuburan tanah, efisiensi pemupukan dan keberlanjutan produktivitas tanah. Pupuk 
hayati tidak sepenuhnya mampu menggantikan pupuk nitrogen tetapi dapat mengurangi kebutuhan N 
50% (Bashyal 2011).  

KESIMPULAN
Pemberian pupuk hayati 1. Azospirillum yang diperkaya dengan NPK anorganik ¾ dosis rekomendasi  
mampu memberikan hasil tertinggi pada pertumbuhan tinggi tanaman dan hasil kedelai.
Kombinasi perlakuan pemberian pupuk hayati dan pupuk NPK anorganik tidak terjadi interaksi, 2. 
tetapi ada peningkatan hasil polong isi sebesar 30% dibandingkan dengan pemberian pupuk 
anorganik. 
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ABSTRACT
Understanding the factors involved will set limits for indicators of sustainable management in tree 
establishment. At least shade and fertilizer were guessed as the main predictors of an environmental 
effect on seedling growth. This study aims to analyze seedlings growth on shade and fertilizer application 
and the interaction. The experiment was conducted for 4 months in Cibodas Botanic Garden’s nursery. 
The 11 months seedlings of  Soursop (Annona muricata), Rambutan (Nephelium lappaceum) and Durian 
(Durio zibethinus) were treated. All experiments were conducted using Complete Randomized Design 
using two factors (shade and fertilizer). Shade treatments were applied as shade and open while fertilizer 
treatment were applied as five levels (control, Growmore 0-24-0 1 gr, Growmore 0-24-0 2 gr, Growmore 
32-10-10 1 gr dan Growmore 32-10-10 2 gr). Seedlings were watered by fertilizer and measured the 
growth once every two weeks. Upon completion of the experiment, average plant height, stem diameter, 
and number of leaves were compared. Data analyzed using SPSS 21 software. Analyzed of variance 
showed significance difference between shade and fertilizer on the number of leaves on Soursop (p≤0,05). 
Rambutan showed significance difference on diameter growth (p≤0,05) and Durian showed significance 
difference on plant height and the number of leaves growth (p≤0,05).
Keywords: shade, fertilizer, Soursop, Rambutan, Durian.

ABSTRAK
Tingginya angka keberhasilan pertumbuhan bibit di lapangan ditentukan saat bibit berada di pembibitan. 
Setidaknya dua faktor mempengaruhi pertumbuhan bibit yaitu genetika dan lingkungan termasuk 
naungan dan nutrisi. Tujuan studi ini untuk menganalisis dinamika pertumbuhan tiga jenis tanaman 
buah terhadap aplikasi naungan dan pupuk serta interaksinya. Studi ini berlangsung selama 4 bulan di 
pembibitan Kebun Raya Cibodas. Tiga jenis tanaman yang diujikan: Sirsak (Annona muricata), Rambutan 
(Nephelium lappaceum) dan Durian (Durio zibethinus). Rancangan percobaan yang digunakan Rancangan 
Acak Lengkap dengan dua faktor (naungan dan jenis pupuk). Faktor naungan meliputi dua perlakuan 
(terbuka dan tertutup) sedangkan faktor pupuk meliputi lima perlakuan (kontrol, Growmore 0-24-0 
1 gr, Growmore 0-24-0 2 gr, Growmore 32-10-10 1 gr dan Growmore 32-10-10 2 gr). Pengamatan 
dan penyiraman pupuk dilakukan setiap dua minggu sekali. Parameter-parameter yang diamati adalah 
tinggi, diameter dan jumlah daun. Analisis data menggunakan software SPPS 21. Hasil analisis varian 
interaksi naungan dan pupuk menunjukkan Sirsak signifikan pada pertumbuhan jumlah daun (p≤0,05). 
Rambutan signifikan untuk pertumbuhan diameter (p≤0,05). Nilai signifikan pada Durian dihasilkan 
pada pertumbuhan tinggi (p≤0,05) serta jumlah daun (p≤0,05). Durian memperlihatkan pertumbuhan 
yang lebih baik terutama pada parameter tinggi batang dibandingkan kedua jenis tanaman lainnya.
Kata kunci: naungan, pupuk, Sirsak, Rambutan, Durian. 
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PENDAHULUAN
Pertumbuhan suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor genetika dan lingkungan. Faktor lingkungan 

yang diduga amat menentukan adalah air (H2O), CO2, cahaya matahari, nutrisi dan suhu (Salisbury 
dan Ross 1995). Faktor lingkungan dalam hal ini adalah kecukupan cahaya matahari dan kandungan 
nutrisi pada media tanam sangat diperlukan dalam proses fotosintesa. Kekurangan atau kelebihan nutrisi 
pada media tanam dapat menyebabkan menurunnya fungsi bagian penting pada tanaman dan berakibat 
pada terhambatnya pertumbuhan pada tanaman. Seringkali penambahan nutrisi pada tanaman dapat 
mendorong kualitas pertumbuhan tanaman pada tahun-tahun awal perkembangannya (Turner et al. 
1994 dan Oliet et al. 2004)

Kebun Raya Cibodas (KRC)-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan kawasan konservasi 
ex-situ tumbuhan dataran tinggi (montane forest) yang memiliki koleksi flora yang unik dan spesifik. 
Flora unik dan spesifik diartikan bahwa beberapa jenis tanaman hanya dapat tumbuh dengan baik pada 
ketinggian dan kondisi lingkungan tertentu. Berbagai jenis tanaman dataran tinggi Jawa dapat hidup 
dengan baik namun banyak pula jenis tanaman yang bukan asli hutan pegunungan harus bertahan hidup 
dengan kondisi lingkungan kurang sesuai. Adapun kandungan kimia pada tanah di KRC yang telah diuji 
laboratorium tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil uji laboratorium kandungan kimia tanah di Kebun Raya Cibodas

No Jenis Satuan Hasil Kriteria
1.
2.
3.
4.
5.

Nitrogen (N)
Kalsium (Ca)
K2O (HCl 25%)
P2O5
pH

%
cmol(+)/kg
mg/ 100 g
mg/ 100g

-

0,23
8,97
12
9,5
5,1

Sedang
Tinggi
Rendah

Sangat rendah
Masam

Uji laboratorium dilakukan pada tahun 2010 di Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimatologi.

Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kandungan N dalam kategori sedang (0,23) dan 
kandungan K2O dalam kategori rendah (12) serta kandungan P2O5 dalam kategori sangat rendah (9,5). 
Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan tanaman karena ada beberapa nutrisi yang kurang 
mencukupi. Informasi lebih lanjut juga dikemukakan oleh Oskarsson et al. (2006) bahwa defisiensi nutrisi 
mineral penting dapat menghambat pertumbuhan batang, terutama luas daun, dan pertumbuhan akar 
untuk mengambil nutrisi dari dalam tanah terutama pada 2 tahun pertama umur tanaman. Naungan 
merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman selain untuk 
proses fotosintesa juga dalam kaitannya dengan fototropisme (Salisbury dan Ross 1995). Tujuan studi ini 
adalah untuk menganalisis dinamika pertumbuhan tiga jenis tanaman buah terhadap aplikasi naungan 
dan pemberian pupuk serta interaksinya.

BAHAN DAN METODE
Studi ini berlangsung di pembibitan Kebun Raya Cibodas – LIPI selama 4 bulan (Oktober 2013-–

Januari 2014). Kebun Raya Cibodas berlokasi di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango, Jawa Barat 
pada ketinggian antara 1.300–1.425 meter dpl dengan luas 84,99 hektar. Temperatur rata-rata tahunan 
20,06° C, kelembaban rata-rata tahunan 80,82% dan rata-rata curah hujan 2.950 mm per tahun. Adapun 
ketiga jenis tanaman yang diujikan adalah Sirsak (Annona muricata), Rambutan (Nephelium lappaceum) 
dan Durian (Durio zibethinus). Keseluruhan bibit yang diujikan berumur 11 bulan. Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan dua faktor (naungan dan jenis pupuk). Faktor 
naungan meliputi dua perlakuan (terbuka dan tertutup dengan paranet 45%) sedangkan faktor pupuk 
meliputi lima perlakuan (kontrol, Growmore 0-24-0 konsentrasi 1 gr, Growmore 0-24-0 konsentrasi 2 
gr, Growmore 32-10-10 konsentrasi 1 gr dan Growmore 32-10-10 konsentrasi 2 gr). Pengamatan dan 
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penyiraman pupuk dilakukan setiap dua minggu sekali selama tiga bulan. Adapun parameter-parameter 
pertumbuhan bibit yang diamati adalah tinggi, diameter dan jumlah daun. Pengukuran tinggi bibit 
menggunakan penggaris kayu konvensional, sedangkan diameter batang diukur menggunakan kaliper 
dijital merek Freder. Analisis data menggunakan ANOVA pada software SPPS 21.

Tanaman Sirsak (A. muricata)
Tanaman buah Sirsak berasal dari Amerika Tengah dan merupakan tanaman buah yang bernilai 

ekonomis tinggi. Sirsak dapat tumbuh hinggi ketinggan 1.000 m dpl dengan suhu rata-rata 25°C. Sirsak 
memiliki habitus semak atau pohon kecil dengan tinggi antara 3–10 m. Bentuk daun oblong dengan 
bentuk meruncing pada ujungnya. Buahnya berbentuk bulat telur atau lonjong, berwarna hijau tua dan 
kulit buah tertutup duri lunak dengan panjang sekitar 6 mm. Terdapat banyak biji di dalam satu buah dan 
biji-biji tersebut berbentuk bulat telur yang lonjong dengan ukuran 2x1 cm, berwarna coklat kehitaman 
dengan permukaan kulit biji berkilau. Perbanyakan jenis buah ini pada umumnya menggunakan biji 
namun banyak pula yang diperbanyak dengan cara menempel dan sambung pucuk (www.prosea.net).

Tanaman Rambutan (N. lappaceum)
Jenis tanaman ini tersebar mulai dari China selatan hingga Indonesia dan Filipina, selain itu pula 

Rambutan juga dapat ditemui dari Sri Langka hingga ke Papua New Guinea dan sedikit dijumpai di benua 
Amerika, Afrika dan Australia. Habitus berupa pohon dengan tinggi antara 4–7 m. Bentuk daun bulat 
telur dengan ujung membulat hingga meruncing, duduk daun berhadapan, permukaan daun berkilau 
hingga ditumbhui rambut halus, terkadang muncul domatia. Buah berbentuk lonjong atau bulat telur 
dengan ukuran 7x5 cm, berat buah antara 20–95 gr, berwarna kuning hingga merah kehitaman. Biji 
rekalsitran dan memerlukan 7–20 hari untuk berkecambah. Bibit Rambutan dapat tumbuh maksimal 
dengan perwatan yang cukup. Perbanyakan tanaman menggunakan biji namun untuk produksi komersial 
biasanya Rambutan diperbanyak menggunakan klon. Kayu Rambutan dapat digunakan sebagai bahan 
bangunan karena kayunya keras dan kuat dan Rambutan dapat dijadikan tanaman hias karena terlihat 
menarik ketika musim buah tiba (www.prosea.net).

Tanaman Durian (D. zibethinus)
Dapat dipastikan bila tanaman Durian merupakan tanaman asli Asia Tenggara karena jenis 

Durian liar dapat ditemukan di Pulau Sumatra dan Kalimantan dan tumbuh optimal dengan ketinggian 
hingga 800 m dpl. Habitus pohon besar hingga 40 m, tajuk membulat, kulit batang berwarna merah 
tua hingga kecoklatan. Daun berbentuk bulat telur hingga lonjong, permukaan daun berkilau, duduk 
daun berhadapan. Bentuk buah bulat atau bulat telur dengan ukuran hingga 25x20 cm, berwarna hijau 
hingga coklat kekuningan, kulit buah diselimuti duri tajam dengan panjang duri 1 cm. Biji memiliki 
panjang hingga 4 cm, ditutupi kulit biji berwarna putih hingga kekuningan, lunak dan dapat pula 
dimakan. Termasuk ke dalam biji rekalsitran karena dapat berkecambah antara 3–8 hari setelah ditanam. 
Selain buahnya dapat dikonsumsi dan memiliki nilai ekonomis tinggi, kayu pohon Durian juga dapat 
digunakan sebagai bahan bangunan namun kurang bernilai ekonomis karena kelas awet yang kurang 
(www.prosea.net).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman adalah dengan penambahan nutrisi 

(pemupukan). Hal ini sangat erat kaitannya karena pemupukan dengan dosis yang tepat akan dapat 
mendukung pertumbuhan batang, akar dan jaringan tumbuhan lainnya serta dapat memperkuat kondisi 
tanaman dalam keadaan kekurangan air, suhu rendah dan hama penyakit (Oliet et al. 2004). Kondisi 
pH tanah yang merupakan salah kunci keberhasilan pertumbuhan tanaman setidaknya berkisar 4,5–
6,5 (Hurly et al. 1991) dan pH di KRC adalah 5,1 (kategori masam) masih tergolong normal. Dalam 
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hal ini lebih lanjut dapat dikatakan bahwa aplikasi pupuk dan perlakuan naungan yang digunakan di 
pembibitan mampu mendorong pertumbuhan tanaman dan memberikan perlindungan terhadap hama 
penyakit (Smaill dan Walbert 2013). Interaksi pengaruh naungan dan pupuk untuk ketiga jenis yang 
diujikan tersaji pada Tabel 2.

Tabel   2.  Analisis varian aplikasi naungan pupuk terhadap pertumbuhan tinggi (cm), diameter (mm) 
dan jumlah daun pada tiga jenis tanaman buah

Jenis Tanaman 
Buah

Parameter 
pertumbuhan N

Pengaruh Naungan x Pupuk
Naungan Pupuk Interaksi Naungan x Pupuk

Sirsak Tinggi
Diameter
Jumlah Daun

40
40
40

NS
**
NS

NS
**
NS

NS
NS
*

Rambutan Tinggi
Diameter
Jumlah Daun

60
60
60

NS
**
NS

NS
*

NS

NS
*

NS
Durian Tinggi

Diameter
Jumlah Daun

60
60
60

**
**
**

**
**
NS

*
NS
**

** = signifikan pada p≤0,01; * = signifikan pada p≤0,05; dan NS = non signifikan.

Jenis tanaman Sirsak terlihat signifikan (p≤0,05) untuk interaksi naungan dan pupuk pada parameter 
jumlah daun. Sementara parameter diameter pada jenis Rambutan terlihat signifikan (p≤0,05) untuk 
interaksi naungan dan pupuk. Terakhir adalah jenis Durian terlihat signifikan (p≤0,05) untuk parameter 
tinggi dan menunjukkan nilai signifikan (p≤0,01) untuk interaksi naungan dan pupuk. Kompetisi 
penerimaan cahaya matahari (naungan) disinyalir mampu mempercepat pertumbuhan tinggi (Page dan 
Awarau 2012) pada Durian. Hanya parameter diameter pada jenis Rambutan yang menunjukkan nilai 
signifikan sedangkan dua jenis lainnya tidak signifikan. Hal ini juga dilaporkan oleh Page dan Awarau 
(2012) bahwa pertumbuhan agarwood (Aquilaria crassna) tidak menunjukkan nilai signifikan pada 
pertumbuhan diameter bibit setelah diberi perlakuan naungan dan pupuk. 

Pertumbuhan Tinggi Tanaman
Pertumbuhan tinggi tanaman yang diberi perlakuan pupuk N terlihat signifikan dibandingkan 

kontrol dengan konsentrasi yang beragam (Hurly et al. 1991). Studi ini juga menunjukkan jenis-jenis 
tanaman yang diujikan signifikan jika dibandingkan dengan kontrol. 
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Gambar 1.  Rata-rata pertumbuhan tinggi untuk tiga jenis tanaman yang diuji dengan faktor naungan 
x pupuk

Tabel 3.  Rata-rata pertumbuhan tinggi (cm/ bulan) pada tiga jenis tanaman sirsak, rambutan, dan 
durian yang diujikan untuk faktor pupuk

Pupuk
Naungan x Terbuka

Sirsak Rambutan Durian
N Rata-rata N Rata-rata N Rata-rata

Kontrol 8 2,40a 12 2,52ab 12 5,61ab

Growmore 0-24-0 1 gr 8 2,27a 12 2,29ab 12 3,92a

Growmore 0-24-0 2 gr 8 1,78a 12 1,75a 12 5,82ab

Growmore 32-10-32 1 gr 8 2,76a 12 3,38b 12 9,86c

Growmore 32-10-32 2 gr 8 2,58a 12 1,91ab 12 7.03b

F= 0,564
p= 0,60

F= 1,844
p= 0,13

F= 2,725
p= 0,04
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Tabel 3 menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan tinggi jenis Durian yang memiliki nilai 
signifikan (p≤0,05) untuk faktor pupuk yang diujikan. Dari kelima level pupuk yang diujikan (kontrol, 
Growmore 0-24-0 konsentrasi 1gr, Growmore 0-24-0 konsentrasi 2gr, Growmore 32-10-32 konsentrasi 
1gr, Growmore 32-10-32 konsentrasi 2gr) terlihat pupuk Growmore 32-10-32 konsentrasi 1gr nilai 
signifikan jika dibandingkan dengan kontrol. Pupuk Growmore 32-10-32 (dengan kandungan N=32%, 
P2O5=10% dan K2O=10%) menghasilkan pertumbuhan tinggi yang optimal bagi jenis Durian dan 
membuktikan bahwa kandungan N yang tinggi membuat tanaman menjadi kuat dan mempercepat 
pertumbuhannya. 

Pertumbuhan Diameter Tanaman
Parameter diameter batang tanaman lazim digunakan sebagai indikator biomassa akar yang 

berada di tanah karena pada akar inilah bagian penting untuk penyerapan air dan nutrisi bagi tanaman 
(Alexander et al. 2016).

Gambar 2.  Rata-rata pertumbuhan diameter untuk tiga jenis tanaman yang diuji dengan faktor 
naungan x pupuk
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Tabel 4.  Rata-rata pertumbuhan diameter (mm/ bulan) pada tiga jenis tanaman sirsak, rambutan, dan 
durian yang diujikan untuk faktor pupuk

Pupuk
Naungan x Terbuka

Sirsak Rambutan Durian
N Rata-rata N Rata-rata N Rata-rata

Kontrol 8 0,86a 12 1,01b 12 0,77ab

Growmore 0-24-0 1 gr 8 0,64a 12 0,59a 12 0,69a

Growmore 0-24-0 2 gr 8 0,59a 12 0,56a 12 0,48a

Growmore 32-10-32 1 gr 8 0,88a 12 0,84ab 12 1,15b

Growmore 32-10-32 2 gr 8 1,31a 12 0,89ab 12 1,12b

F= 0,706
p= 0,59

F= 2,739
p= 0,03

F= 0,292
p= 0,88

Terlihat pada Tabel 4 bahwa pertumbuhan diameter jenis Rambutan perlakuan kontrol lebih 
bagus pertumbuhannya dibandingkan dengan bibit Rambutan yang diberi pupuk Growmore 32-10-
32 pada konsentrasi 1 hingga 2 gr. Sementara pertumbuhan diameter pada kedua jenis lainnya juga 
menunjukkan tidak signifikan (p≤0,05) untuk perlakuan pupuk. Hal ini juga dikemukakan oleh Smaill 
dan Walbert (2013) bahwa bibit tanaman Pinus radiata tidak menunjukkan nilai signifikan ketika diberi 
perlakuan pupuk dan fungisida selama 9 bulan. 

Pertumbuhan Jumlah Daun
Daun merupakan salah satu bagian tanaman yang penting dan pada umumnya setiap tanaman 

memiliki sejumlah daun sebagai tempat proses fotosintesa (Tjitrosoepomo 2007). Sejumlah daun yang 
mati biasanya akan digantikan oleh sejumlah daun dengan jumlah yang melebihi daun yang mati. 
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Gambar 3.  Rata-rata pertumbuhan jumlah daun untuk tiga jenis tanaman yang diuji dengan faktor 
naungan x pupuk

Tabel 5.  Rata-rata pertumbuhan jumlah daun (lembar daun/ bulan) pada jenis sirsak, rambutan, dan 
durian untuk faktor pupuk

Pupuk
Naungan x Terbuka

Sirsak Rambutan Durian
N Rata-rata N Rata-rata N Rata-rata

Kontrol 8 5,37ab 12 5,50a 12 9,58ab

Growmore 0-24-0 1 gr 8 4,25ab 12 8,25b 12 7,66a

Growmore 0-24-0 2 gr 8 3,12a 12 6,91ab 12 8,16ab

Growmore 32-10-32 1 gr 8 7,25b 12 7,16ab 12 10,66b

Growmore 32-10-32 2 gr 8 4,5ab 12 7,16ab 12 8,75ab

F= 2,819
p= 0,04

F= 0,503
p= 0,73

F= 3,571
p= 0,01

Jika dilihat pada Tabel 5 maka tidak ada nilai signifikan yang dihasilkan terhadap perlakuan kontrol 
untuk parameter jumlah daun pada ketiga jenis tanaman. Dapat dikatakan bahwa penambahan pupuk 
Growmore 0-24-0 dan Growmore 32-10-32 tidak berpengaruh nyata pada pertumbuhan daun. 
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KESIMPULAN
Studi aplikasi naungan dan pemberian pupuk pada tiga jenis tanaman buah menghasilkan beberapa 

karakteristik pertumbuhan tanaman diantaranya (1) parameter tinggi pada Durian menunjukkan angka 
signifikan (p≤0,05) pada perlakuan kontrol terhadap pemberian pupuk Growmore 32-10-32 pada 
konsentrasi 1 gr; (2) secara keseluruhan pertumbuhan diameter ketiga jenis tidak menunjukkan angka 
signifikan (p≤0,05) pada kesemua aplikasi pupuk dan naungan, hanya saja terlihat pada jenis Rambutan 
perlakuan kontrol memperlihatkan pertumbuhan yang lebih bagus dibandingkan dengan bibit yang 
diberi pupuk Growmore 32-10-32 pada konsentrasi 1 gr dan 2 gr dan; (3) parameter pertumbuhan 
jumlah daun tidak ada yang menunjukkan nilai signifikan pada kedua faktor untuk tiga jenis tanaman 
yang diujikan.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menilai stabilitas hasil dan adaptabilitas delapan galur harapan padi 
aromatik pada empat lokasi. Penelitian dilaksanakan pada Musim Kemarau (MK) di 4 Kabupaten 
di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten 
Wonosobo. Rancangan Lapangan yang digunakan pada tiap lingkungan adalah rancangan acak 
kelompok lengkap (RAKL), empat kali ulangan. Bahan penelitian terdiri atas 8 galur harapan padi genjah 
aromatik B1164B-PN-22-Dmk-A, B11488D-PN-4-Dmk-B, B101-Dmk-2-4-C, A71-Dmk-22-D, A32-
Dmk-8-E, A24-Dmk-5-F, A22-Dmk-12-G, B41-Dmk-17-H dan 2 varietas pembanding (Ciherang dan 
Inpari13). Ukuran petak per genotipe per ulangan adalah 4 m X 5 m, dengan jarak tanam 25 x 25 
cm. Stabilitas dan adaptabilitas galur-galur yang diuji dihitung dengan metode analisis AMMI. Hasil  
analisis  gabungan  memperlihatkan  bahwa, lokasi,  galur, dan  interaksinya  sangat  nyata  untuk  GKG. 
Penggunaan model AMMI menunjukan bahwa genotipe A32-Dmk-8-E teridentifikasi  sebagai  galur  
stabil atau mampu beradaptasi  luas. 
Kata kunci : AMMI, genotipe padi aromatik, produksi tinggi

PENDAHULUAN
Pengembangan pemuliaan varietas padi tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi 

dan produktivitas tetapi juga untuk perbaikan kualitas beras yang menggabungkan rasa, aroma, dan 
kandungan nutrisi agar beras menjadi produk yang kompetitif dalam perdagangan. Selain produksi tinggi, 
meningkatkan mutu beras pada varietas unggul baru serta umur genjah merupakan salah satu tujuan 
utama para pemulia tanaman. Padi aromatik merupakan bagian kecil yang istimewa dari kelompok padi 
karena memiliki mutu beras yang baik. 

Pengujian daya hasil diperlukan untuk melihat stabilitas dan adaptabilitas tanaman di berbagai 
lokasi, selanjutnya siap dilepas menjadi varietas unggul baru. Uji multilokasi bertujuan untuk  mengetahui  
daya  hasil  dan  daya  adaptasi  dari genotipe-genotipe  diberbagai  lokasi  yang  berbeda  dan mengkaji  
interaksi  genotipe  x  lingkungan.  Gomez dan Gomez (1995) menyatakan lokasi yang khusus untuk 
percobaan adaptasi teknologi dipilih yang menunjukkan area geografis atau wilayah lingkungan yang 
merupakan adaptasi teknologi yang diteliti. Percobaan teknologi adaptasi pada beberapa lokasi umumnya 
mempunyai gugus perlakuan yang sama dan menggunakan rancangan percobaan yang sama. Menurut 
Baihaki dan Wicaksana (2005), informasi interaksi G x E sangat penting bagi negara-negara yang 
variabilitas biogeofisiknya luas seperti Indonesia. 

Kasno (2006) mendefinisikan hasil sebagai produk dari beberapa komponen hasil, pengurangan 
di satu komponen akan digantikan oleh komponen hasil yang lain, dan tergantung pada perkembangan 
temporal komponen-komponen tersebut, di sinilah adanya kecenderungan kestabilan suatu hasil. 
Mekanisme stabilitas lebih dikendalikan oleh kompensasi dari komponen hasil jika genotipe-genotipe 
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mampu mempertahankan hasil dan komponen hasil yang tinggi di lingkungan yang optimal. Sebaliknya, 
genotipe-genotipe yang tenggang terhadap keadaan lingkungan yang tidak optimal, maka stabilitas 
hasilnya bukan dikendalikan oleh kompensasi dari komponen hasil. Hasil dan komponen hasil sangat 
dipengaruhi oleh lingkungan. Seleksi melalui uji daya hasil dari sejumlah genotipe generasi lanjut 
direntang yang luas adalah penting. Tampaknya akan lebih baik jika hanya melibatkan beberapa 
galur generasi lanjut, tetapi diuji di banyak lingkungan. Suatu varietas dikatakan stabil bila memiliki 
ragam antar lingkungan yang kecil, atau hasil varietas tersebut hampir sama untuk semua lingkungan. 
Namun metode tersebut tergantung pada kisaran lingkungan yang digunakan. Teknik lain yang tidak 
menggunakan teknik regresi adalah teknik parameter ganda. Gauch (1992) mengembangkan Model 
AMMI (Aditife Main Effect and Multiplicative Interaction) atau Pengaruh Utama Aditif dengan Interaksi 
Ganda. 

Analisis AMMI merupakan gabungan analisis ragam aditif bagi pengaruh utama dengan analisis 
parameter ganda model biliner bagi pengaruh interaksi. Model AMMI tidak menggunakan asumsi seperti 
pada model regresi. Menurut Gauch (1992), jika tidak ada satupun komponen utama yang nyata, maka 
analisis dapat dilakukan dengan model aditif saja. Sebaliknya, bila hanya pengaruh ganda saja yang nyata, 
maka nama pemodelan sepenuhnya ganda, dan analisis yang tepat adalah analisis komponen utama. 
Tingkat akurasi pendekatan model regresi untuk menerangkan pengaruh interaksi sangat lemah ditinjau 
dari besarnya simpangan/residu. Dengan analisis AMMI untuk data yang sama diperoleh besarnya 
simpangan sebesar 5,7%. Manfaat lain dari analisis AMMI adalah dapat membedakan varietas stabil dan 
varietas spesifik. Pada varietas spesifik langsung ditunjuknan pada lokasi mana varietas tersebut harus 
ditanam. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menilai stabilitas hasil  dan  adaptabilitas  delapan galur 
harapan padi aromatik pada empat lokasi menggunakan  analisis additive main effects dan multiplicative 
interaction (AMMI).

METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan 8 galur harapan padi genjah aromatik B1164B-PN-22-Dmk-A, B11488D-

PN-4-Dmk-B, B101-Dmk-2-4-C, A71-Dmk-22-D, A32-Dmk-8-E, A24-Dmk-5-F, A22-Dmk-
12-G, B41-Dmk-17-H) dan 2 varietas pembanding (Ciherang dan Inpari13). Penelitian dilaksanakan 
pada Musim Kemarau (MK) di 4 Kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Demak, Kabupaten 
Kebumen, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonosobo. Rancangan Lapangan yang digunakan pada 
tiap lingkungan adalah rancangan acak kelompok lengkap (RAKL), empat kali ulangan. Ukuran petak 
per genotipe per ulangan adalah 4 m X 5 m, teknik budidaya yang dilaksanakan sama untuk semua lokasi 
yaitu jarak tanam 25 x 25 cm. Dosis dan jenis pupuk yang diaplikasikan adalah pada 0 MST (minggu 
setelah tanam): 100 kg urea, 100 kg TSP, 100 kg KCL per ha; 3 MST : 100 kg Urea per ha; dan 6 MST: 
100 kg Urea per ha.  Pengendalian hama dan penyakit sesuai dengan keadaan pada lingkungan masing-
masing. Data yang diamati meliputi karakter keragaan agronomis, komponen produksi, dan produksi. 
Analisis  ragam  gabungan   untuk  hasil  produksi mengikuti  metode  Gomes  dan  Gomes  (1995).  Bila 
uji F menunjukan interaksi  galur  dan  lingkungan  (G  x E)  nyata,  maka  diteruskan  dengan  analisis  
interaksi G  x  E  menggunakan  analisis  model  AMMI  dengan software SAS 9 dan untuk memudahkan 
interpretasi dilanjutkan  dengan  analisis  biplot.  Asumsi  yang  harus  dipenuhi  dalam AMMI antara 
lain galat harus menyebar normal dan ragam homogen.  AMMI  dapat  menjelaskan  interaksi genotipe  
x  lingkungan  dengan  menampilkan pola sebaran posisi relatif genotipe terhadap lingkungan. Biplot  
AMMI  dapat  mengurai  hubungan  antar genotipe,  antar  lingkungan  dan  interaksi  antara genotipe 
x lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Interaksi genetik x lingkungan menjadi perhatian penting bagi pemulia. Pentingnya interaksi 

genetik dan lingkungan digarisbawahi oleh Gauch dan Zobel (1996), bahwa jika tidak ada interaksi 
genetik x lingkungan, suatu varietas gandum atau padi atau tanaman lain akan dapat tumbuh dan 
berproduksi sama dimanapun tempat di dunia ini. 
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Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat interaksi genotipe dan lingkungan pada parameter 
hasil GKG, persentase gabah isi dan hampa, bobot seribu butir, dan tinggi tanaman. Tidak ada interaksi 
genotipe dan lingkungan pada parameter panjang malai dan jumlah anakan produktif. Pada parameter 
jumlah anakan produktif tidak terdapat perbedaan antar genotipe (Tabel 1). Hal ini dapat dikatakan 
bahwa pada karakter jumlah anakan produktif, perbedaan lingkungan tidak memberikan pengaruh. 
Adanya interaksi antara genotipe dan lingkungan pada parameter yang lain, menunjukkan bahwa setiap 
genotipe akan memberikan penampilan yang berbeda pada lingkungan yang berbeda.

Tabel   1.  Analisis ragam gabungan genotype dan lingkungan pengujian pada parameter yang diamati

Sumber Keragaman db

Parameter 

GKG 
(ton/
Ha)

Panjang 
Malai 
(cm)

Persen 
Gabah Isi 

(%)

Persen 
Gabah 

Hampa (%)

Bobot 
Seribu 
Butir 

(gram)

Jumlah 
Anakan 

Produktif 

Tinggi 
Tanaman 

(cm)

Lingkungan 3 312.25** 38.68** 1277.87** 1277.87** 45.98** 126.65** 6638.56**
Ulangan*Lingkungan 12 6.84** 1.91ns 15.43ns 15.43** 0.73** 35.01ns 39.99**
Genotipe 9 8.00** 7.61** 117.54** 117.54** 60.62** 31.76ns 245.31**
Genotipe*Lingkungan 27 4.43** 1.77ns 37.01** 37.01** 1.02** 32.03ns 55.32**
Galat 108 1.08 1.18 10.45 10.45 0.30 30.47 13.88
CV (%) 14.89 4.45 3.95 17.76 2.01 35.78 3.93

Arsyad dan Nur (2004) menyatakan bahwa pengaruh interaksi genotipe x lingkungan yang nyata 
mengindikasikan perbedaan tanggapan antargalur yang tidak sama (berbeda) dari lokasi ke lokasi yang 
lain. Interaksi antara jenis genotipe dan lingkunan tanam berpengaruh nyata terhadap produksi. Hasil 
tersebut berarti jenis genotipe tertentu akan tumbuh baik pada lokasi tertentu tetapi tidak begitu halnya 
jika ditanam pada lokasi yang lain. Menurut Vergas et al. (1998) interaksi genotipe dan lingkungan yang 
nyata akan mempengaruhi ekspresi tanaman. Ini berarti genotipe yang sama akan memberikan respons 
produksi yang berbeda pada lingkungan yang berbeda. Genotipe yang memiliki tingkat perbedaan pada 
lingkungan yang berbeda maka interaksi genetik x lingkungan akan tinggi.

Penampilan suatu tanaman ditentukan oleh faktor genetik, faktor lingkungan dan interaksi 
genotipe dan lingkungan. Faktor genetik diwariskan dari generasi ke generasi sehingga fator ini menjadi 
perhatian utama para pemulia tanaman. Adanya interaksi genotipe dengan lingkungan ditandai dengan 
tanggapan varietas atau galur untuk suatu sifat seperti hasil dan komponen hasil yang berbeda di setiap 
lingkungan. Dengan adanya interaksi genotipe dan lingkungan, maka urutan relatif suatu varietas atau 
galur akan berubah dari tempat ke tempat dan dari musim ke musim. Jika tidak terdapat interaksi 
genotipe dan lingkungan, suatu kultivar atau varietas serealia akan tumbuh dan berproduksi sama baiknya 
di berbagai tempat atau lingkungan pertumbuhannya. Pada kondisi demikian, maka varietas atau galur 
bersifat stabil. Varietas stabil sangat penting untuk mengurangi resiko akibat perubahan lingkungan 
yang sukar diramalkan seperti kesuburan tanah, perubahan cuaca yang menyolok serta serangan hama 
dan penyakit.

Koefisien keragaman dari karakter seleksi GKG, panjang malai, persen gabah isi, persen gabah 
hampa, bobot seribu butir dan tinggi tanaman kurang dari 20% di lapangan. Menurut Gomez dan 
Gomez (2006), koefisien keragaman untuk penelitian pertanian di lapangan yang kurang dari 20% 
tergolong ideal. Sedangkan untuk jumlah anakan koefisien keragaman lebih dari 20%, mengindikasikan 
keragaman yang tinggi di empat lokasi. Hasil ini menunjukkan bahwa GKG, persen gabah isi, persen 
gabah hampa, bobot seribu butir dan tinggi anakan dipengaruhi oleh interaksi antara genotipe dan 
lingkungan. Panjang malai dan jumlah anakan produktif dipengaruhi oleh lokasi dan genotipe. Faktor 
lokasi dalam penelitian ini tampaknya berkaitan dengan tingkat kesuburan tanah, ketersediaan air, dan 
suhu di masing-masing lokasi. Tanggap suatu sifat tidak sama dengan tanggap sifat lain terhadap dua 
lingkungan yang berbeda. 
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Analisis ragam gabungan untuk perubahan hasil gabah per ha menunjukan bahwa pengaruh 
genotipe, lingkungan, dan interaksi genotipe x lingkungan berbeda sangat nyata (Tabel 1) seperti 
tersebut di atas. Artinya bahwa peringkat keunggulan suatu genotipe yang diujikan tidak akan sama pada 
semua lingkungan tumbuh. Hal ini disebabkan tanggap yang berbeda dari genotipe terhadap satu atau 
lebih parameter lingkungan fisik (Aryana 2009). Kasno (2006) menambahkan adanya nyata untuk hasil 
gabah, berarti jenis galur tertentu akan tumbuh baik pada lingkungan tertentu, tetapi belum tentu baik 
bila ditanam pada lingkungan lainnnya. Bos dan Caligari (1995) dalam Aryana (2009), menambahkan 
besar kecilnya pengaruh interaksi genotipe x lingkungan sangat tergantung pada susunan genetik suatu 
genotipe dan kompleksitas lingkungan yang mempengaruhinya.

Adanya pengaruh genotipe x lingkungan yang nyata memungkinkan untuk  dilakukannya analisis 
AMMI dan mempolakan interaksi genotipe x lingkungan dengan biplot. Analisis AMMI berguna untuk 
menentukan genotipe-genotipe yang stabil di semua lokasi maupun genotipe yang spesifik atau berinteraksi 
khas dengan lokasi tertentu. Interaksi galur dengan lingkungan penting diketahui (1) untuk menentukan 
wilayah adaptasi suatu galur pada lingkungan tertentu (Sneller et al. 1997), (2) mengukur peran faktor 
lingkungan terhadap potensi genetik galur (Rao et al. 2002), dan (3) menentukan adaptabilitas dan 
stabilitas suatu galur (Sneller et al. 1997).

  Dari hasil analisis AMMI tampak pengaruh interaksi genotipe x lingkungan menghasilkan tiga 
komponen AIKU (Analisis Interaksi Komponen Utama) yaitu AIKU 1, AIKU 2 dan AIKU 3. AIKU 
1 dan AIKU 2 menunjukkan pengaruh nyata terhadap hasil, sedangkan untuk AIKU3 menunjukkan 
pengaruh tidak nyata terhadap hasil. Hal ini berarti karakter hasil diterangkan dengan menggunakan 
model AMMI2. Menurut Endang (2003) AIKU yang tidak menunjukkan perbedaan nyata dimasukkan 
dalam sisaan sehingga berdasarkan analisis AMMI (Tabel 5) maka menunjukkan bahwa interaksi antara 
jenis genotipe dan lingkungan nyata untuk hasil gabah, berarti jenis galur tertentu akan tumbuh baik 
pada lingkungan tertentu, tetapi belum tentu baik bila ditanam pada lingkungan lainnnya. Kontribusi 
keragaman pengaruh interaksi yang mampu diterangkan oleh masing-masing komponen AIKU 1 hingga 
AIKU 3 berturut-turut adalah 70,311%; 22.087%; dan 7.602%. Berdasarkan nilai kontribusi keragaman 
tersebut tampak bahwa dua komponen pertama memberikan peranan dominan dalam menerangkan 
keragaman pengaruh interaksi sebesar 92,398%. Jadi, dengan model AMMI2 telah mampu menerangkan 
pengaruh interaksi genotipe dan lingkungan sebesar 92,398%. 

Tabel   2.   Analisis ragam model AMMI untuk hasil gabah per ha padi aromatik pada empat lingkungan 
tumbuh

Sumber keragaman db
Hasil Gabah

Jumlah Kuadrat % %
Genotipe (G) 9 0.720 6.417
Lingkungan (L) 3 9.303 82.907
Interaksi Genotipe x Lingkungan 27 1.198 10.676
    AIKU 1 11 0.842 70.311
    AIKU 2 9 0.265 22.087
    AIKU 3 7 0.091 7.602
Total 39 11.221 100.000

Gambar 1 menunjukkan biplot antara AIKU 1 dan AIKU 2, atau komponen 1 dan komponen 2. 
Dari gambar tersebut terlihat bahwa genotipe A32-Dmk-8-E teridentifikasi  sebagai  galur  stabil  atau  
mampu beradaptasi  luas. Menurut Kasno (2006) genotipe yang stabil ditandai oleh posisinya pada 
biplot yang berada disekitar titik 0,0. Galur/varietas yang terdekat pada lengan/garis dari pusat biplot 
(0,0) menunjukkan lingkungan yang sesuai untuk galur/varietas ybs. 
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Gambar 1. Biplot AMMI2 untuk hasil gabah

KESIMPULAN
Terdapat interaksi nyata antara genotipe dan lingkungan pada semua parameter yang diamati, 1. 
kecuali pada parameter panjang malai dan jumlah anakan produktif. Antar genotipe tidak berbeda 
nyata pada parameter jumlah anakan produktif, jadi untuk parameter ini lingkungan yang berbeda 
tidak memberikan jumlah anakan yang berbeda. 
Adanya pengaruh genotipe x lingkungan yang nyata memungkinkan untuk dilakukannya analisis 2. 
AMMI dan mempolakan interaksi genotipe x lingkungan dengan biplot. Hasil menunjukkan bahwa 
genotipe genotipe A32-Dmk-8-E teridentifikasi sebagai galur stabil atau mampu beradaptasi  luas.

DAFTAR PUSTAKA
Arsyad DM,  A Nur. 2004. Evaluasi galur-galur kedelai generasi lanjut di lahan kering. Prosiding Kinerja 

Penelitian Mendukung Agribisnis Kacang-kacangan dan Umbi-umbian. Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Tanaman Pangan. Baihaki, A. 2000. Teknik rancang dan analisis penelitian 
pemuliaan [Diktat Kuliah]. Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Bandung. 91 hal.

Aryana IGPM. 2009. Adaptasi dan Stabilitas Hasil Galur-Galur Padi Beras Merah pada Tiga Lingkungan 
Tumbuh. J. Agron. Indonesia 37 (2) : 95 – 100 (2009).

Baihaki, N Wicaksana. 2005. Interaksi Genotipe x Lingkungan, Adaptabilitas, dan Stabilitas Hasil dalam 
Pengembangan Tanaman Varietas Unggul di Indonesia. Zuriat Vol. 16 (1):  1 – 7 ( 2005).

Endang W. 2003. Interpretasi Analisis AMMI dengan Biplot (Kasus Analisis Interaksi Genotip 
Tanaman Padi dengan Lingkungan pada Percobaan Lokasi Ganda). Jurnal Matematika, Sains, 
dan Teknologi 4(2):67–75.

Gauch HG Jr, RW Zobel. 1996. AMMI analysis of yield trials. Di dalam: Kang MS, Gauch HG Jr. 
Editor. Genotipe by environment interaction. CRC Press, Florida. hlm 85–122.



343

Stabilitas Hasil dan Adaptabilitas Galur Padi Aromatik Menggunakan
Metode Additive Main Effect Multiplicative Interaction (AMMI)

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Gauch Jr. 1992. Faktorial Designs for Yeild Rial. Additve Main-effects and Multiplicative Interactions. 
AMMI Model. Elsevier Publ.Co.

Gomez KA, Gomez AA. 1984. Statistical Procedures in Agricultural Research. New York, Chichester, 
etc.: Wiley, 2nd edition, paperback, pp. 680.

Kasno A, Trustinah, J Purnomo, B Swasono. 2006. Interaksi genotipe lingkungan dan Implikasinya 
dalam pemilihan galur harapan kacang tanah. Balitkabi. Malang.

Rao MSS, BG Mullinix, M Rangapa, E Cebert, AS Bhangsari, VT Sapra, JM Joshi, RB Dadson. 2002. 
Genotipe x environment interactions and yield stability of food-grade soybean genotipes. Agron. 
J. 94:72–80. Roy, D. 2000. Plant breeding, analysis and exploitation of variation. Narosa 
Publishing House, New Delhi. 701 hal.

Sneller CH, L Kilgore Norquest, D Dombek. 1997. Repeatibility of yield stability statistics in soybean. 
Crop Sci. 37:383–390. 

Vargas M, J Crossa, K Sayre, M Reynolds, ME Ramirez, M Talbot. 1998. Interpreting genotipe x 
environment interaction in wheat by Partial Least Square Regression. Crop Sci. 38(3): 379–
689.



Respons Tanaman Teh (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)  
Belum Menghasilkan  terhadap Pemberian Bahan Organik 

di Dataran Rendah

Intan Ratna Dewi A, Santi Rosniawaty, Cucu Suherman, Yudithia Maxiselly1)

1)Departemen Budidaya Pertanian Program Studi Agroteknologi                                                         
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Email : intan.ratna@unpad.ac.id/intan_rdewi@yahoo.co.id

ABTRACT
Tea cultivation in the lowlands its necessary because in Indonesia is quite high and required optimal 
cultivation techniques given in the lowlands because there are some problem whichfoundedincluding 
soil fertility is low enough. Therefore we need an appropriate medium composition to increased the 
organic matter content and phisic properties soil and that the nutritional needs of immature tea plant 
are fulfilled and to reduce excessive evaporation. The purpose of this study is to get the best composition 
of the media on growth of  immature tea in the lowlands with optimal growth and good adaptability. 
Research conducted at Ciparanje  Experimental Garden  at an altitude of 700 m above sea level (asl) with 
Inceptisols ordo and precipitation type C (Schmidt and Fergusson, 1951) carried out in May 2015 until 
September 2015.Randomized block design was used with 12 treatments and 2 replication, consisting of a 
combination of  clone TRI 2025, GMB 7, GMB 10 GMB 11; andchicken manure compost : 1 kg , 2kg.
The results showed that TRI 2025  clone and organic material in the form of chicken manure compost 
1 kg provides a  good effect in increasingchlorophyll content index.
Keywords: Immature Plant (TBM), organic matter, chicken manure, lowlands.

ABSTRAK
Pengembangan budidaya teh di dataran rendah perlu diupayakan mengingat dataran rendah yang 
ada di Indonesia cukup tinggi dan diperlukan teknik budidaya yang optimal sebab di dataran rendah 
terdapat beberapa kendala yang ditemui di antaranya kesuburan tanah yang cukup rendah. Oleh karena 
itu, diperlukan suatu komposisi media yang tepat untuk meningkatkan kandungan bahan organik 
agar kebutuhan sifat fisik tanah dan nutrisi tanaman teh belum menghasilkan (TBM) terpenuhi serta 
mengurangi  penguapan yang berlebihan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan  komposisi media  
yang tepat untuk pertumbuhan teh belum menghasilkan di dataran rendah sehingga memiliki daya tumbuh 
yang optimal serta tingkat adaptasi yang baik. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Ciparanje 
pada ketinggian 700 m di atas permukaan laut (dpl) dengan ordo tanah Inceptisols dan tipe curah hujan 
C (Schmidt & Fergusson 1951) dilaksanakan bulan  Mei 2015 hingga September 2015. Menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok dengan 13 perlakuan dan 2 kali ulangan  terdiri dari  kombinasi  klon TRI 
2025, GMB 7, GMB 10, GMB 11; TRI 2025 dengan kompos kotoran ayam (KKA) 1 kg dan 2 kg. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemberian TRI 2025 +1 kg KKA memberikan pengaruh yang cukup 
baik dalam meningkatkan kandungan klorofil daun.
Kata kunci : Tanaman teh belum menghasilkan (TBM), bahan organik, kompos kotoran ayam, dataran rendah
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PENDAHULUAN
Teh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memegang peranan cukup penting dalam 

perekonomian Indonesia yaitu sebagai sumber pendapatan dan devisa, penyedia lapangan kerja bagi 
masyarakat, dan pengembangan wilayah. Pada tahun 2010, komoditas teh telah menyumbang devisa 
negara sebesar US 178.548.000 dan telah menyerap tenaga kerja  sebanyak 99.838  tenaga kerja 
(Direktorat Jenderal Perkebunan 2011).Teh dianggap sebagai memiliki pangsa pasar global minuman, 
bidang yang sangat kompetitif (Alastair 2009). Indonesia hanya menyumbang sekitar 3% produksi 
teh dunia, areal perkebunan teh Indonesia sebagian besar berada di Jawa Barat. Produktivitas teh Jawa 
Barat sekitar 800–2000kg/ha/th, padahal potensi klon dapat mencapai 5000 kg/ha/th. Usaha-usaha ke 
arah peningkatan produksi teh secara kuantitatif dan kualitatif terus dikembangkan guna memenuhi 
permintaan pasar yang terus meningkat, yaitu melalui perluasan areal, peremajaan tanaman, penggunaan 
bahan tanaman unggul, proteksi tanaman secara terpadu, pemeliharaan tanaman yang baik, dan  letak 
(ketinggian) tanaman teh memengaruhi kualitas dari daun teh itu sendiri, terutama kadar polifenol pada 
daun teh. Pertumbuhan teh di dataran rendah memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat daripada di 
dataran tinggi. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan tanaman akan air dan cuaca yang memengaruhi 
pertumbuhannya. Namun demikian, kendala penanaman teh di dataran rendah adalah rendahnya 
kesuburan tanah, penguapan berlebih, tingginya intensitas penyinaran dan suhu yang tinggi Godomu, 
et all. (2000) mengemukakan bahwa curah hujan, suhu, dan kesuburan tanah merupakan faktor penting 
dalam pertanaman teh. 

Jawa Barat sebagai wilayah yang merupakan penghasil teh terbesar di Indonesia menjadi potensi 
besar untuk terus dikembangkan secara intensif (Dinas Perkebunan Jawa Barat 2006). Kontur dan 
Topografi yang bervariasi di Jawa Barat (PRFM 2013) menjadi tantangan tersendiri untuk peningkatan 
produksi teh. Mengingat teh lebih banyak dikembangkan di dataran tinggi, namun dengan luasnya 
dataran rendah di Indonesia maka pengembangan potensi teh juga perlu dilakukan di dataran rendah 
dan medium.  Pemeliharaan tanaman teh sejak belum menghasilkan (TBM) melalui pemberian bahan 
organik teriutama di dataran rendah sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi fisik tanah serta 
meningkatkan kemampuan tanah dalam memegang air dalam upaya mengurangi kematian pada saat 
penguapan terjadi secara berlebihan. Bahan organik yang digunakan adalah kompos kotoran ayam. 
Klon unggul perlu digunakan untuk meningkatkan viabilitas dan daya adaptasi setek teh di dataran 
rendah. Diharapkan dengan penggunaan klon unggul diperoleh bibit teh yang baik dan mempunyai 
produktivitas yang tinggi.   

Rendahnya kesuburan top soil yang ada dapat diperbaiki dengan pemberian bahan organik.  
Pemberian  bahan organik ke dalam tanah bertujuan untuk memperbaiki sifat – sifat tanah baik fisik, 
kimia maupun biologi tanah. Sutanto (2002) mengemukakan bahwa dengan perlakuan pupuk organik 
menyebabkan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah menjadi lebih baik. Menurut Rachmiati dan Salim 
(2005) bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman teh belum menghasilkan 
di dataran rendah adalah melalui pemberian bahan organik. Pupuk organik dapat meningkatkan 
produktivitas tanah melalui perbaikan fisik, kimia dan biologi tanah. Peranan pupuk organik terhadap 
sifat kimia tanah  adalah mensuplai unsur hara makro seperti N, P, K dan unsur hara mikro (Sanchez 
1992). Pupuk organik yang digunakan salah satunya berupa kompos kotoran ayam (KKA).

Terdapat kandungan hara yang baik dari kotoran ayam. Kandungan hara N, P dan K kotoran ayam 
1,33 %; 3,83 %; 0,25% . Selain menambah unsur hara, kotoran hewan dapat meningkatkan kapasitas tukar 
kation sehingga hara menjadi tersedia untuk tanaman. Hasil penelitian Agyenim Boateng et al. (2006) 
bahwa pemberian pupuk kotoran hewan dapat meningkatkan kapasitas tukar kation. Pupuk organik 
dari kotoran hewan, selain memiliki unsur hara, dari segi fisik dapat membantu memperbaiki struktur 
tanah. Campuran tanah dengan jenis pupuk organik dan dosis tertentu akan baik untuk pertumbuhan 
bibit tanaman teh. Melalui penggunaan pupuk organik, tanah dapat diperbaiki strukturnya dan dapat 
ditambah unsur haranya walaupun dalam jumlah kecil dan mampu menahan penguapan yang belebihan 
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di dataran rendah. Sarief (1989) mengemukakan bahwa pupuk organik yang melapuk selain menambah 
zat hara pada tanah, juga mempunyai kemampuan menghisap dan memegang air yang tinggi, pupuk 
organik juga dapat memantapkan agregat tanah terutama dengan cara memperkuat ikatan –ikatan antara 
domain liat dan antara partikel-partikel kuarsa dan domain liat.

Klon anjuran seri Gambung ini dibedakan menjadi (1) GMB 1, GMB 2, dan GMB 3 dianjurkan 
ditanam di daerah rendah (2) daerah sedang  GMB 3, GMB 4, dan GMB 5, (3) daerah tinggi GMB 1, 
GMB 2, GMB 3, GMB 4, dan GMB 5. Khusus untuk klon GMB yang akan ditanam di daerah rendah 
dan sedang memerlukan persyaratan : (1) pohon pelindung  sementara dan tetap, (2) harus diberi mulsa 
20 ton per ha untuk mempertahankan kelembapan tanah, (3) lahan harus diolah dengan kedalaman 
minimal 40 cm juga disertai pembuatan rorak selang dua baris. Penelitian ini merupakan bagian dari 
penelitian pengaruh pemberian berbagai jenis bahan organik pada beberapa klon di dataran rendah. 
Tujuan Penelitian ini adalah mendapatkan komposisi media yang tepat untuk pertumbuhan teh belum 
menghasilkan di dataran rendah sehingga memiliki daya tumbuh yang optimal serta tingkat adaptasi 
yang baik.  

 BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Jatinagor 

pada ketinggian 700 m dpl, tipe curah hujan C berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson. Penelitian 
dimulai bulan Mei  2015 – September 2015. Penelitian menggunakan metode eksperiment menggunakan 
klon TRI 2025,GMB 7, GMB 10, GMB 11, dan PKA dengan berbagai komposisi sehingga terdapat 
12 perlakuan. Rancangan lapangan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang diulang sebanyak 
3 kali. Rancangan terdiri dari 3 bagian RAK klon terhadap penggunaan masing-masing bahan organik. 
Bahan organik yang digunakan adalah kompos kotoran ayam. Perbandingan komposisi tanah dengan 
pupuk organik adalah (1:1). Pengamatan utama akan dilakukan pada variabel komponen pertumbuhan 
pada fase TBM  yaitu tinggi tanaman, diameter batang, kandungan klorofil daun. Pengamatan penunjang 
pada percobaan ini adalah analisis kandungan hara masing-masing bahan organik, campuran media, 
suhu, kelembapan relatif, dan curah hujan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGAMATAN PENUNJANG
Hasil Analisis tanah awal menunjukkan bahwa C organik 1,97% (rendah), N total 0,26 (sedang), 

P2O5 HCl 25% 24,99 (sedang), P2O5 Bray 12,22 (tinggi), K2O HCl 12,25% (rendah), KTK 31,33 cmol.
kg -1 (sedang), Kejenuhan Basa  41,80% (sedang), C/N 8 (rendah). Menunjukkan bahwa penambahan 
bahan organik memang dibutuhkan mengingat kadar C organik yang rendah 1,97%.Hasil analisis  media 1 
kg ayam   menunjukkan pH 5,96 (agak masam) C organik 8 (rendah), P2O5 HCl 25% 60,56 mg/100g 
(sangat tinggi), P2O5 Bray 59,49 ppm (sangat tinggi), K2O 20,96 (sedang), KTK 0,17 cmol.kg -1 , N total 
0,20% (rendah) serta  C/N .8 (rendah).

Hasil Analisis media (1 : 1) + 2kg PKA menunjukkan bahwa pH 6,47 (agak masam) C organik 
1,98 % (rendah) N total 0,23 % (sedang) C/N 9 (rendah),  P2O5 HCl 25% 75,86 mg/100 g (sangat 
tinggi), P2O5 Bray 72,41 (sangat tinggi). K2O 22,57 mg/100g (sedang), KTK 27,3 (tinggi). Serta C/N 
0,23 (sadang) Nilai C/N : 12–14 adalah merupakan nilai tengah, artinya kandungan bahan organiknya 
cukup baik apabila digunakan sebagai bahan pendukung pertumbuhan tanaman. Nilai kurang dari 11 
artinya bahan organiknya sudah sangat melapuk dalam tanah dan sebaiknya ditambahkan bahan yang 
mengandung organik, seperti di antaranya kompos kotoran ayam. Sementara nilai di atas 15 berarti 
bahwa bahan organik belum terdekomposisi sehingga perlu waktu untuk mendukung pertumbuhan 
tanaman (Sudaryono 2009) Kejenuhan basa berhubungan erat dengan pH tanah, di mana tanah 
dengan pH rendah mempunyai kejenuhan basa rendah, sedangkan tanah dengan pH tinggi mempunyai 
kejenuhan basa yang tinggi pula. Nilai Kejenuhan Basa (KB) tanah merupakan persentase dari total KTK 
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yang diduduki oleh kation-kation basa, yaitu Ca, Mg, Na, dan K. Nilai KB ini sangat penting dalam 
penggunaannya untuk pertimbangan-pertimbangan pemupukan dan memprediksi kemudahan unsur 
hara tersedia bagi tanaman.

Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat hama yang menyerang tanaman teh, di antaranya  belalang 
(Valanga nigricornis). Hama ini menyerang tanaman khususnya bagian daun dengan ditandai adanya 
bekas gigitan pada pinggiran daun. Pada bulan pertama percobaan intensitas serangan hama ringan dan 
tidak menimbulkan kerusakan yang berarti sehingga pengendaliannya hanya dilakukan dengan cara mekanis 
tanpa pengendalian secara kimia. Namun, memasuki bulan kedua intensitas serangan belalang cukup 
tinggi ditandai dengan banyaknya populasi teh yang dimakan daunnya. Sebagai langkah akhir digunakan 
insektisi berbahan aktif Abamectin 18 g L-1. Insektisida bersifat kontak berwarna coklat kehitaman 
berbentuk pekat  yang diemulsikan untuk mengendalikan hama pada tanaman teh 0,5 – 1 mg L-1 air. 
Selama percobaan tidak ditemukan serangat penyakit yang berarti.

Gulma yang tumbuh selama percobaan berlangsung antara lain teki (Cyperus rotundus), babadotan 
(Ageratum conyzoides), lampuyangan (Panicum repens) dan alang-alang (Imperata cylindrica). Pengendalian 
gulma dilakukan secara manual pada bulan pertama sampai dengan akhir percobaan.

Data curah hujan selama bulan Mei sampai dengan September 2015 secara berturut-turut adalah 
53,0 mm, 4,0 mm, 0 mm , 0 mm. Berdasarkan data tersebut bahwa curah hujan di lokasi percobaan  
tidak memenuhi syarat untuk pertumbuhan tanaman teh. Curah hujan yang sangar rendah menyebabkan 
tanaman kekurangan air sehingga diantisipasi melalui penyiraman. Menurut Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Perkebunan (2010), curah hujan yang baik untuk tanaman teh sebaiknya rata-rata 
sepuluh tahun terakhir menunjukkan bulan kemarau yang curah hujannya kurang dari 60 mm tidak 
lebih dari dua bulan serta tidak ada bulan yang smaa sekali tidak ada hujan. Rata –rata suhu di lokasi 
selama percobaan sebesar 23,1oC sedangkan rata-rata kelembapannya 74,83%. Untuk kelembapan  sudah 
memenuhi kriteria pertumbuhan, karena menurut Setyamidjaja kelembapan yang ideal untuk tanaman 
teh adalah sekitar 70%, sedangkan untuk suhu selama percobaan tidak memenuhi kriteria pertumbuhan  
yaitu idealnya pada kisaran 13–15oC.

PENGAMATAN UTAMA

1. Jumlah daun
Penghitungan jumlah daun bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap kecepatan 

pertumbuhan tanaman yang ditandai dengan penambahan jumlah daun. Untuk memperoleh laju 
pertumbuhan yang maksimum, harus terdapat cukup banyak daun dalam tajuk untuk menyerap sebagian 
besar cahaya matahari yang jatuh ke atas tajuk tanaman (Gardner et all. 1991).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian bahan organik memberikan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata terhadap jumlah daun. Diperkirakan aktivitas fotosintesis belum maksimal pada masa 
TBM ini. Hal ini diduga memengaruhi pertumbuhan apeks dan primordia daun yang sangat memerlukan 
hasil asimilat sebagai substrat metabolisme yang  menghasilkan ATP.Substrat yang  digunakan untuk 
membentuk bahan baru tanaman yang sebagian besar adalah karbohidrat, diperoleh dari proses fotosintesis 
pada organ yaitu daun. Kemampuan daun untuk menghasilkan  produk fotosintat ditentukan oleh 
produktifitas per satuan luas daun dan total luas daun. Energi yang dihasilkan sangat tergantung pada 
rasio ekternal dan internal daun (Fahn, 1992). 

Unsur hara yang paling berperan dalam penambahan jumlah daun adalah unsur N dan K yaitu 
dalam hal pembentukan protein, karbohidrat dan hijau daun. Unsur Njuga mempunyai pengaruh besar 
terhadap pertambahan lebar dan panjang daun sehingga daun tersebut mengalami pertambahan luas 
(Gardner et all. 1991). Jika faktor tersebut relatif sama dan tercukupi pada tanaman di tiap perlakuan 
maka kemungkinan  tidak ada perbedaan yang nyata pada jumlah daun

Nitrogen digunakan oleh tanaman untuk membentuk asam amino yang akan diubah menjadi 
protein, karena itu nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar khususnya pada tahap 
pertumbuhan vegetatif awal seperti pertambahan tinggi dan jumlah daun. Perkembangan fase vegetatif 
sejalan dengan perkembangan jumlah daun sehingga jumlah daun dapat dijadikan sebagai pegangan 
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untuk menentukan  periode vegetatif tanaman teh. Pertambahan jumlah daun ini sangat dipengaruhi 
oleh genotip dan lingkungan. Humphries dan Wheler, 1963 ( dalam Gardner et al. 1991) menyatakan 
bahwa jumlah dan ukuran daun dipengaruhi oleh genotip dan lingkungan.

Tabel  1.  Pengaruh bahan organik terhadap pertambahan jumlah daun tanaman teh belum menghasilkan 
di dataran rendah

Perlakuan
Jumlah daun (buah)

Jumalah Daun Awal 4 MST 8 MST 12 MST 16 MST
1. T + TRI 2025 25,33 2.50 3.00 9.34 20
2. T + GMB 7 18 4.50 12.34 27.00 31.835
3. T + GMB 10 12 12.33 12.17 15.50 23.5
4. T + GMB 11 12 4.17 8.83 15.34 20.335
5. TRI 2025 + 1 kg Ayam 13.34 0,33 0.34 2.83 9.25
6. TRI 2025 + 2 kg Ayam 14.84 3.83 3.17 16.00 18,00
7. GMB 7 + 1 kg Ayam 13.5 8.00 11.67 19.50 26.335
8. GMB 7+ 2 kg Ayam 12.5 11.67 13.58 16.25 29.915
9. GMB 10+ 1 kg Ayam 16.67 4.34 8.34 11.17 17.75
10. GMB 10 + 2 kg Ayam 20 1.67 13.00 19.00 26.33
11. GMB  11 + 1 kg Ayam 12.34 2.67 3.50 10.00 19.165
12. GMB 11 + 2 kg Ayam 14.17 4.00 7.83 16.84 22.835

Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan yang tidak ditandai huruf pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata menurut uji F

2. Diameter Batang
Diameter batang merupakan variabel pengamatan yang menunjukkan kekuatan tumbuh tanaman 

karena merupakan pusat titik tumbuh tanaman (Akyas 2007). Hasil analisis menunjukkan bahwa 
pemberian bahan organik pada berbagai klon di dataran rendah menunjukkan tidak berpengaruh nyata 
terhadap diameter batang. Hal ini disebabkan karena kadar N  dan K yang relatif rendah. Menurut Sarief 
(1986) bahwa unsur K merangsang perkembangan titik tumbuh. Selanjutnya, Lingga (1986) menyatakan 
bahwa unsur K berfungsi menguatkan vigor tanaman yang dapat memengaruhi besar lingkaran batang. 

Di samping itu tingginya suhu selama percobaan menjadi salah satu faktor penyebab tidak 
berbeda nyatanya diameter batang. Soekotjo (1976) mengatakan bahwa pertumbuhan diameter batang 
tergantung pada kelembapan nisbi, permukaan tajuk dan sistem perakaran. Selain itu, pertumbuhan 
diameter batang juga dipengaruhi iklim dan kondisi tanah. Tingginya suhu udara akan meningkatkan 
laju transpirasi, hal ini antara lain dapat ditandai dengan turunnya kelembapan udara relatif. Apabila hal 
seperti ini cukup lama berlangsung maka dapat menyebabkan keseimbangan air tanaman terganggu dan 
dapat menurunkan pertumbuhan tanaman termasuk diameter tanaman.

Tabel 2. Pengaruh bahan organik terhadap diameter batang teh di dataran rendah

Perlakuan
Diameter Batang (mm)

4 MST 8 MST 12 MST 16 MST
1. T + TRI 2025 4.95 1.39 1.89 2.38
2. T + GMB 7 5.26 1.83 2.37 2.79
3. T + GMB 10 5.34 1.32 1.84 2.43
4. T + GMB 11 5.30 1.26 2.34 2.96
5. TRI 2025 + 1 kg Ayam 4.25 0.45 0.91 1.74
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Perlakuan
Diameter Batang (mm)

4 MST 8 MST 12 MST 16 MST
6. TRI 2025 + 2 kg Ayam 3.89 1.05 1.70 2.55
7. GMB 7 + 1 kg Ayam 4.97 1.97 2.50 2.94
8. GMB 7+ 2 kg Ayam 4.55 1.62 2.19 3.10
9. GMB 10+ 1 kg Ayam 5.12 1.56 2.38 3.45
10. GMB 10 + 2 kg Ayam 4.84 1.43 2.07 2.51
11. GMB  11 + 1 kg Ayam 3.71 1.69 2.17 3.38
12. GMB 11 + 2 kg Ayam 5.36 1.47 2.27 2.82

Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan yang tidak ditandai huruf  padakolom yang sama menunjukkan  tidak 
berbeda nyata menurut uji F

3. Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh lingkungan 

atau perlakuan yang diterapkan karena tinggi tanaman merupakan ukuran pertumbuhan yang paling 
mudah dilihat (Sitompul dan Guritno, 1995).

Tinggi tanaman termasuk ke dalam variabel pertumbuhan yang kecepatan tumbuhnya dipengaruhi 
oleh unsur hara dalam media tumbuh

Tabel 3. Pengaruh bahan organik terhadap pertambahan tinggi tanaman (cm) teh di dataran rendah

Perlakuan
Pertambahan Tinggi Tanaman 

4 MST 8 MST 12 MST 16 MST
1. T + TRI 2025 2.86 10.12 10.87 11.97
2. T + GMB 7 0.60 6.59 9.49 17.69
3. T + GMB 10 5.23 14.20 16.61 17.88
4. T + GMB 11 5.60 13.39 17.95 21.27
5. TRI 2025 + 1 kg Ayam 2.09 3.70 5.77 6.23
6. TRI 2025 + 2 kg Ayam 2.12 6.55 9.98 14.15
7. GMB 7 + 1 kg Ayam 0.49 8.60 11.49 14.34
8. GMB 7+ 2 kg Ayam 6.289 13.44 19.94 20.25
9. GMB 10+ 1 kg Ayam 2.47 12.19 16.00 19.52
10. GMB 10 + 2 kg Ayam 8.33 12.98 16.08 18.42
11. GMB  11 + 1 kg Ayam 2.73 3.31 3.14 5.29
12. GMB 11 + 2 kg Ayam 4.79 17.50 20.89 26.34

Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan yang tidak ditandai huruf pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda 
nyata menurut uji F

Hasil analisis media tanam menunjukkan kandungan nitrogen berkisar  0,20% untuk media berisi 
campuran 1 kg KKA dan 0,23% untuk media berisi campuran 2 kg ayan (sedang). Unsur N dibutuhkan oleh 
tanaman karena memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan vegetatif serta terhadap pembelahan 
sel tanaman. Apabila ketersediaan N di dalam media kurang, maka menyebabkan pembelahan sel akan 
terhambat dan menyusutkan  pertumbuhan tanaman. Dengan demikian walaupun KKA mengandung 
kandungan N yang tinggi  (1,33%) menurut literatur namun dalam hal ini menunjukkan pengaruh yang 
berbeda nyata sehingga dibutuhkan penambahan N dari pupuk anorganik untuk mencukupi kebutuhan 
N selama pertumbuhannnya.

Tabel 2. Pengaruh bahan organik terhadap diameter batang teh di dataran rendah (lanjutan)
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4. Klorofil daun
Klorofil merupakan pigmen yang paling penting dalam proses fotosintesis. Tanaman sehat yang 

mampu tumbuh maksimum umumnya memiliki jumlah klorofil yang lebih besar daripada tanaman 
yang tidak sehat. Kadar klorofil daun selama percobaan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Pengaruh bahan organik terhadap kadar klorofil daun pada teh di dataran rendah

Perlakuan 4 MST 8 MST 12 MST 16 MST
1. T + TRI 2025 39.90 36.585  cd 42.97 41.97
2. T + GMB 7 38.18  35.03  d 38.49 35.12  
3. T + GMB 10 41.97  39.335 bcd 46.78 43.47  
4. T + GMB 11 46.50  45 ab 46.82  42.50  
5. TRI 2025 + 1 kg Ayam 46.82  47.065 a 47.57  44.70  
6. TRI 2025 + 2 kg Ayam 45.84  43.585 ab 49.52  41.24  
7. GMB 7 + 1 kg Ayam 39.53  43 abc 44.12  35.63  
8. GMB 7+ 2 kg Ayam 42.47  40.77 abcd 50.29  35.45  
9. GMB 10+ 1 kg Ayam 47.75  44.115 ab 44.30  38.62  
10. GMB 10 + 2 kg Ayam 45.84  42.42 abc 45.20  34.82  
11. GMB  11 + 1 kg Ayam 41.24  42.73 abc 40.95  34.34  
12. GMB 11 + 2 kg Ayam 41.64  43.235 abc 43.85  36.00  

Keterangan : Nilai rata-rata perlakuan yang ditandai huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata menurut uji Duncan. Nilai rata-rata perlakuan yang tidak ditandai huruf pada kolom 
yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji F

Gambar 1. Grafik pengaruh bahan organik terhadap kadar klorofil daun

Cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil melalui proses fotosintesis akan menghasilkan bahan 
baku bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta produksi biomas. Menurut Curtis dan Clark 
(1950) dikutip Hendriyani dan Setairi (2009), pembentukan klorofil daun bergantung pada berbagai 
faktor, seperti temperatur, cahaya, unsurnitrogen (N), magnesium (Mg), besi (Fe), mangan (Mn), 
tembaga(Cu), seng (Zn), Sulfur (S), dan oksigen (O2). Pada klorofil, nitrogen merupakan unsur yang 
digunakan untuk mengikat Mg pada gugus karbon. Hasil  uji lanjut menunjukkkan bahwa pemberian 
bahan organik KKA memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar klorofil daun.

Selain unsur hara P, unsur hara N dan  cahaya juga merupakan faktor penting dalam pembentukan 
klorofil daun. Peran naungan dalam percobaan yang dilakukan berpengaruh terhadap masuknya cahaya. 
Menurut Salisbury dan Ross (1995), daun pada kondisi ternaungi pada umumnya mempunyai klorofil 
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yang lebih banyak. Jumlah Klorofil yang lebih banyak pada kondisi cahaya yang rendah berfungsi 
untuk memaksimalkan penyerapan energi sinar matahari. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa pada 8 
MST, TRI 2025 + 1 kg PKA menunjukkan kandungan klorofil daun jauh lebih tinggi dibandingkan 
perlakuan lainnya walaupun tidak berbeda nyata dengan  perlakuan tanah + GMB 11 dan perlakuan 
TRI 2025 + 2kg kotoran ayam, dan  klon GMB 7, 10, 11 yang ditambahkan 1 kg kotoran ayam dan 2 
kg  kotoran ayam. Hal ini dimungkinkan karena penyerapan unsur hara dari tanah oleh akar berjalan 
dengan baik sehingga memengaruhi ketersediaan unsur N dan Mg yang berperan penting dalam sintesis 
klorofil. Kandungan klorofil dapat dipakai sebagai indikator yang terpercaya untuk mengevaluasi 
ketidakseimbangan metabolisme antara fotosintesis dan hasil produksi pada saat kekurangan air (Li et al. 
2006). Selain itu, klon TRI 2025 relatif lebih tahan cekaman air, sehingga pada kondisi curah hujan yang 
sedikit masih menunjukkan pertumbuhan yang optimal. Salah satu aspek fotosintesis yang sangat sensitif 
terhadap kekurangan air adalah biosintesis klorofil dan pembentukan klorofil terhambat pada potensial 
air sedikit dibawah 0 atm (Salisbury dan Ross 1992).  

KESIMPULAN
1. Pemberian bahan organik berpengaruh terhadap pertumbuhan teh belum menghasilkan di dataran 

rendah.
2. Komposisi klon TRI 2025 dan 1 kg kompos kotoran ayam dapat meningkatkan kadar klorofil 

daun teh.
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Modifikasi Tanaman sebagai Upaya Meningkatkan 
Produksi Jagung Manis (Zea mays var. saccharata Stuart)

Johannes EX Rogi1), Augus M Sumajow2), Selvie G Tumbelaka1)

ABSTRAK
Sampai saat ini pemupukan masih merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan produksi jagung 
manis, padahal ketergantungan akan pemupukan menimbulkan masalah kesehatan dan biaya sehingga 
perlu dilakukan pendekatan lain sebagai upaya meningkatkan produksi jagung manis. Modifikasi tanaman 
merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dengan cara pemangkasan daun bagian bawah. 
Penelitian ini bertujuan mendapatkan pengaruh pemangkasan daun bagian bawah terhadap peningkatan 
produksi jagung manis yang dilaksanakan di Amurang Kabupaten Minahasa menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap dengan empat perlakuan dan pengulangan lima kali, yaitu: 1. Tanpa pemangkasan 
(P0), 2. Pemangkasan satu helai daun bagian bawah, 3. Pemangkasan dua helai daun bagian bawah 
dan 4.  Pemangkasan tiga helai daun bagian bawah. Hasil penelitian untuk Indeks Luas Daun (ILD) 
menunjukkan ILD paling rendah pada perlakuan tanpa pemangkasan dan tertinggi pada pemangkasan 
tiga helai daun. Jumlah butir per baris biji paling sedikit pada perlakuan tanpa pemangkasan (P0) yang 
berbeda nyata dengan pemangkasan daun (P1, P2, dan P3).
Kata Kunci : Modifikasi, pemangkasan daun, Indeks Luas Daun (ILD)

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Matahari merupakan bahan baku esensial untuk pertumbuhan dan produksi tanaman. Besaran 

radiasi total harian yang diterima oleh permukaan bumi berkisar antara 4,0 – 30,0 MJ/m²/h. Nilai rataan 
didaerah tropis adalah 15 MJ/m²/h. Pada musim kemarau total radiasi dapat mencapai 20 – 25 MJ/
m²/h sedangkan untuk musim penghujan adalah 5–10 MJ/m²/h. Itulah jumlah energi yang tersedia bagi 
proses fotosintesis tanaman, 

Untuk memperoleh pertumbuhan dan produksi yang diharapkan, perlu dilakukan upaya agar 
jumlah radiasi yang diterima tanaman maksimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memodifikasi 
tanaman. Jagung adalah tanaman tipe C-4 yang sangat membutuhkan penyinaran dengan intensitas 
cukup tinggi. Tanaman jagung juga dikenal efisien dalam penggunaan radiasi. 

Susunan daun di dalam tajuk lebih menentukan serapan cahaya. Sebaran daun dan arah daun 
dalam tajuk pada suatu lokasi tanam umumnya tidak teratur sehingga cahaya yang diterima oleh setiap 
helai daun tidak sama. Semakin dekat dengan permukaan tanah semakin sedikit cahaya yang diterima 
oleh daun. Ini adalah akibat peredaman cahaya yang dilakukan oleh lapisan daun yang lebih atas sehingga 
tajuk bagian bawah akan bersifat parasit terhadap tanaman sendiri, karena karbohidrat yang dihasilkan 
lebih kecil dari yang digunakan untuk pemeliharaan daun tersebut. 

Modifikasi tanaman dapat dilakukan dengan cara pemangkasan daun untuk memaksimalkan 
masuknya cahaya matahari ke dalam area pertanaman serta memperkecil selisih antara produksi asimilat 
dan penggunaannya oleh daun. Teknik pemangkasan sangat baik diterapkan pada jagung manis karena 
dengan pemangkasan daun khususnya bagian bawah dapat mengurangi jumlah daun yang tidak 
efektif menerima cahaya sehingga diharapkan akan meningkatkan produksi. Selain itu limbah daun 
hasil pemangkasan dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak serta memudahkan dalam melakukan 
pengendalian gulma.
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Penelitian tentang pengaruh pemangkasan beserta kombinasinya terhadap pertumbuhan, 
perkembangan dan produktivitas tanaman telah banyak dilakukan, akan tetapi belum banyak informasi 
yang tersedia tentang bagaimana jika pemangkasan dilakukan terhadap daun jagung yang ada di bagian 
bawah atau yang lebih dekat dengan permukaan tanah.

Berdasarkan pertimbangan inilah maka di anggap perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 
pemangkasan daun bagian bawah terhadap produksi tanaman jagung manis.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa 

Selatan dengan lama penelitian tiga bulan (November s/d Februari 2011) mulai dari persiapan sampai 
panen, di lakukan dalam bentuk percobaan penanaman jagung di lapangan sampai panen, menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan yaitu:

Tanpa Pemangkasan (0%) sebagai kontrol, (P0)1. 
Pemangkasan 1 Helai daun bagian bawah (P1)2. 
Pemangkasan 2 Helai daun bagian bawah (P2)3. 
Pemangkasan 3 Helai daun bagian bawah (P3)4. 

Variabel yang diamati meliputi:
Jumlah baris biji 1. 
Jumlah Butir tiap baris2. 
Indeks Luas Daun3. 

Analisis Data
Data pengamatan di analisis dengan analisis sidik ragam dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT). 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Luas Daun (ILD)
Hasil analisis statistik menunjukkan  bahwa luas daun tanaman jagung  manis tidak dipengaruhi 

oleh pemangkasan daun.  Rata-rata luas daun tanaman jagung manis pada Tabel 1.

Tabel 1.  Rata-rata Indeks Luas Daun Jagung       

Perlakuan Rata-rata Indeks Luas Daun 
Jagung Manis

Po =  Tanpa Pemangkasan 2,344
P1 =  Pemangkasan 1 Helai Daun Bagian Bawah 2,493
P2 =  Pemangkasan 2 Helai Daun Bagian Bawah 2,357
P3 =  Pemangkasan 3 Helai Daun Bagian Bawah 2,504

Tujuan pemangkasan secara umum adalah untuk mengendalikan ukuran, mengatur keragaan  
tanaman serta meningkatkan produksi dan mutu tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemangkasan daun tanaman jagung manis memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap indeks luas 
daun (ILD). Hal ini menunjukkan bahwa tanaman jagung manis pada semua perlakuan baik perlakuan 
pemangkasan dan yang tidak dilakukan pemangkasan memberikan pengaruh yang sama terhadap 
indeks luas daun. Indeks Luas Daun (ILD) merupakan faktor pertumbuhan yang menentukan besarnya 
fotosintesis. Menurut Gardner  dkk., (1991), indeks luas daun adalah rasio permukaan daun (satu sisi 
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saja) terhadap luas tanah yang  ditempati oleh tanaman budidaya. Nilai ILD diperlakukan untuk dapat  
meningkatkan penyerapan energi matahari sehingga mengakibatkan  peningkatan produktifitas jagung. 
Laju poroduktifitas menurut Salisbury dan Ross (1995) akan meningkat sejalan dengan meningkatnya 
ILD karena peningkatan penangkapan cahaya total.  Selanjutnya, dikemukakan bahwa semakin luas daun 
tanaman jagung maka penambahan CO2 untuk berfotosintesis semakin meningkat sehingga mampu  
meningkatkan pertumbuhan tanaman.  

Walaupun pemangkasan daun tidak berpengaruh nyata terhadap ILD, namun dari  data yang 
ada ILD  paling rendah diperoleh pada perlakuan tanpa pemangkasan dan ILD paling tinggi pada 
pemangksan tiga helai daun bagian bawah. Terjadi peningkatan ILD pada pemangkasan tiga helai 
daun. Daun merupakan organ fotosintetik utama dalam tubuh tanaman, di mana terjadi proses 
perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dan mengakumulasikannya dalam bentuk bahan kering. 
Penumpukan fotosintat dapat berupa buah, biji, dan batang (Jumin 2010). Pemangkasan pada tanaman 
akan menyebabkan tajuk tanaman terbuka sehingga meningkatkan jumlah cahaya yang diterima oleh 
bagian-bagian tanaman. Cahaya memegang peranan penting dalam pertumbuhan tanaman disamping 
air dan unsur hara. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman berhubungan langsung dengan 
laju fotosintesis. Letak daun pada batang membedakan umur dan tingkat fotosintesis. Semakin tua daun, 
tingkat fotosintesis semakin menurun. 

Pemangkasan daun bagian bawah meningkatkan indeks luas daun pada tanaman jagung manis. 
Menurut Sitompul dan Guritno (1995),  jika lapisan tajuk bagian bawah menerima cahaya di bawah 
titik kompensasi cahayanya maka daun ini akan bersifat parasit terhadap tanaman itu sendiri, karena 
karbohidrat yang dihasilkan lebih kecil dari yang digunakan untuk pemeliharaan daun tersebut. 

 Pemangkasan daun yang dilakukan pada umur 50 hari setelah tanam, menurut McWilliams dkk. 
1999 dalam Surbekti, Syafruddin, Effendi, dan Sunarti (2012), pada umur tanaman tersebut tanaman 
jagung memasuki fase V11- Vn (jumlah daun terbuka sempurna 11 sampai daun terakhir 15–18). Fase 
ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 33–50 hari setelah berkecambah. Pada fase  ini tanaman 
tumbuh dengan cepat dan akumulasi bahan kering meningkat dengan cepat pula. Kebutuhan hara dan air 
relatif sangat tinggi untuk mendukung laju pertumbuhan tanaman. Selanjutnya dikemukakan bahwa pada 
fase ini, kekeringan dan kekurangan hara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan 
tongkol, dan bahkan akan menurunkan jumlah biji dalam satu tongkol karena mengecilnya tongkol, 
yang akibatnya menurunkan hasil. Kekeringan pada fase ini juga akan memperlambat munculnya 
bunga betina (silking). Setelah fase V11 – Vn, tanaman jagung memasuki fase Tasseling (berbunga 
jantan).  Fase tasseling biasanya berkisar antara 45-52 hari, ditandai oleh adanya cabang terakhir dari 
bunga jantan sebelum kemunculan bunga betina (silk/rambut tongkol). Tahap VT dimulai 2–3 hari 
sebelum rambut tongkol muncul, di mana pada periode ini tinggi tanaman hampir mencapai maksimum 
dan mulai menyebarkan serbuk sari (pollen). Pada fase ini dihasilkan biomas maksimum dari bagian 
vegetatif tanaman, yaitu sekitar 50% dari total bobot kering tanaman, penyerapan N, P, dan K oleh 
tanaman masing-masing 60–70%, 50%, dan 80–90%. Pada penelitian ini tanaman jagung manis yang 
diberi pupuk sesuai dosis rekomendasi sehingga pada umur 50 hari tanaman dilakukan pemangkasan tanaman 
tidak kekurangan hara. Menurut Sutejo (1995), tanaman membutuhkan unsur hara untuk pertumbuhan, 
perkembangan dan produksinya dalam jumlah yang optimal. Kemampuan tanaman untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal saat pertumbuhan vegetatif menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam 
menunjukkan potensi produksinya.

Jumlah Baris Biji
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jumlah baris biji pada tongkol jagung manis dipengaruhi 

oleh pemangkasan daun, hasil uji beda rata-rata (BNT 5%) pada dapat dilihat pada Tabel 2. Jumlah baris 
paling banyak pada pemangkasan tiga helai daun bagian bawah (P3) yang tidak berbeda nyata dengan 
dengan pemangkasan dua helai daun bagian bawah (P2) dan pemangkasan satu helai daun (P1) dan  
pemangkasan 1 helai daun  (P1). Jumlah baris paling sedikit pada perlakuan tanpa pemangkasan daun 
(Po) yang berbeda nyata dengan P1, P2, dan P3 (Tabel 2).



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

356

Modifikasi Tanaman sebagai Upaya Meningkatkan Produksi Jagung Manis 
(Zea mays var. saccharata Stuart)

Tabel 2.  Pengaruh pemangkasan terhadap jumlah baris biji pada tongkol jagung manis             

Perlakuan Rata-rata Jumlah Baris
Po =  Tanpa Pemangkasan  15,24  a
P1 =  Pemangkasan 1 Helai Daun Bagian Bawah 15,74  b
P2 =  Pemangkasan 2 Helai Daun Bagian Bawah 15,78  b
P3 =  Pemangkasan 3 Helai Daun Bagian Bawah 15,98  b
BNT 5% 0,43

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama, tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%.

Jumlah Butir Per Baris Biji
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jumlah butir per baris biji jagung manis dipengaruhi oleh 

pemangkasan daun,  hasil uji beda rata-rata (BNT 5%) dapat dilihat pada Tabel 3. Jumlah butir per baris 
biji paling kecil pada perlakuan tanpa pemangkasan (Po) yang berbeda nyata dengan pemangkasan tiga 
helai daun bagian bawah (P3), pemangkasan dua helai daun bagian bawah (P2) dan pemangkasan satu 
helai daun (P1).  Pemangkasan satu helai daun  (P1), dua helai daun, dan tiga helai daun tidak berbeda 
nyata berdasarkan uji BNT 5% (Tabel 3).

Tabel 3.  Pengaruh pemangkasan jumlah butir per baris        

 Perlakuan Rata-rata Jumlah Butir per Baris
Po =  Tanpa Pemangkasan  37,45   a

P1 =  Pemangkasan 1 Helai Daun Bagian Bawah 41,61   b
P2 =  Pemangkasan 2 Helai Daun Bagian Bawah 41,70   b
P3 =  Pemangkasan 3 Helai Daun Bagian Bawah 44,61   b
BNT 5% 3,88

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama, tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%.

Menurut Gardner dkk. (1991), pertumbuhan buah menuntut nutrisi yang banyak, sehingga terjadi 
mobilisasi dari bagian vegetatif ke tongkol dan biji pada tanaman jagung. Persentase nitrogen, fosfor, dan 
kalium pada batang dan daun jagung memuncak setelah terbentuknya rambut dan menurun lagi dengan 
pembentukan biji. Tanaman jagung manis yang tidak dipangkas daunnya, memiliki jumlah baris biji, 
jumlah butir per baris dibandingkan dengan tanaman jagung manis yang mengalami pemangkasan daun 
bagian bawah. Hal ini diduga karena fotosintat yang dihasilkan pada waktu fase vegetatif, selain digunakan 
untuk perkembangan biji juga digunakan untuk organ tanaman yang tidak dipangkas, sehingga terjadi 
kompetisi di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Jumlah baris biji per tongkol dan jumlah biji per baris 
paling rendah pada tanaman jagung manis yang tidak dilakukan pemangkasan. Laju asmilasi pada daun 
tua dan daun yang terdapat di bagian bawah adalah lebih rendah dibandingkan dengan daun muda 
atau daun yang di bagian atas dari tanaman jagung manis. Jones dan Simmons (1983 ) dalam Gardner 
(1991) bahwa berkurangnya suplai asimilat yang terjadi sebelum dan sampai awal perkembangan biji 
jagung menyebabkan terganggunya pembesaran sel embrio dan Endosperm. Pertumbuhan vegetatif 
tanaman jagung sangat mendukung pertumbuhan  generatifnya karena asimilat yang dihasilkan selama 
fase vegetatif akan disimpan dibagian organ tanaman yang lain sebelum organ generatifnya berkembang. 
Semakin banyak asimilat yang disimpan maka diharapkan semakin banyak pula asimilat itu ditransfer 
ke bagian tanaman yang membutuhkan pada waktu pertumbuhan generatif. Akumulasi bahan kering 
mencerminkan kemampuan tanaman dalam mengikat energi dari cahaya matahari melalui proses 
fotosintesis, serta interaksinya dengan faktor-faktor lingkungan yang lain. Lingkungan yang kurang 
mendukung pada periode pembungaan dapat mengurangi jumlah biji setiap tongkol. Hal ini dapat  
disebabkan karena pada umur 50 hari setelah tanam daun bagian bawah sudah berubah fungsi dari 
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produsen  asimilat menjadi konsumen asimilat. Dengan dilakukannya pemangkasan maka daun tersebut 
tidak lagi mengambil hasil fotosintesis sehingga hasil fotosintesis tersebut dapat lebih dioptimalkan ke 
pengisian tongkol. Peaslee dalam Gardner dkk., (1991), mengukur laju fotosintesis pada tanaman jagung 
dimana laju fotosintesis yang rendah pada daun-daun yang lebih bawah. Laju fotosintesis yang rendah ini 
dihubungkan dengan adanya kandungan kalium, fosfor, magnesium dan nitrogen. Tampaknya apabila 
nutrien ini dalam persediaan terbatas, nutrien ini ditranslokasikan dari daun tua ke daun yang lebih 
muda yang menyebabkan makin cepatnya proses penuaan pada daun-daun sebelah bawah. Bustamam 
(2004) mengemukakan  bahwa 25% daun pada bagian atas memainkan peran penting dalam pengisian 
biji.

Jumlah baris per tongkol dan jumlah biji per baris yang diperoleh meningkat dengan adanya 
pemangkasan. Ukuran biji tergantung pada faktor-faktor yang mengendalikan penyediaan asimilat 
untuk pengisian biji. Cahaya yang rendah menyebabkan laju asimilat lebih lambat sehingga berpengaruh 
terhadap hasil biji. Hasil penelitian Surbakti, Ginting, dan Ginting (2013), diperoleh bahwa perlakuan 
pemangkasan 3 helai daun bagian bawah memberikan hasil bobot pipilan kering paling tinggi yaitu 
per sampel 184,08 g. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi proses fotosintesis. Serapan 
cahaya matahari oleh tajuk tanaman merupakan faktor penting yang menentukan fotosintesis untuk 
menghasilkan asimilat bagi pembentukan hasil akhir berupa biji. 

KESIMPULAN 
Pemangkasan daun bagian bawah memberikan pengaruh terhadap produksi jagung manis di mana 

Pemangkasan daun memberikan berpengaruh pada jumlah baris biji per tongkol, dan jumlah biji per 
baris sehingga secara keseluruhan meningkatkan produksi jagung manis.  
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ABSTRACT
Klabet (Trigonella foenum graecum) or fenugreek is medicinal plant used as an anti-diabetic, anti-bacterial, 
anti-oxidants, hypo-cholesterolaemic, anti-cancer, anti-inflammatory, and anti-aflatoxigenic. Klabet 
rich of polysaccharides galaktomanan that also is a source of saponins such as diosgenin, yamogenin, 
gitogenin, tigogenin, and neotigogen. Besides as medicinal plant Klabet also used as vegetable and fodder 
in some parts of the world. In medicinal plants, callus induction and proliferation are useful tools for the 
study of biosynthesis of natural products which allow extensive manipulation of the biosynthesis of the 
secondary compounds and yield a higher productivity compared to that of intact plants. The aims of this 
research were to evaluated response of callus induction of Klabet and the effect of TDZ and 2,4-D on 
Klabet leaves. Callus induction performed on MS medium with the addition of TDZ 0.5 ppm combined 
with 2,4-D at 0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 ppm concentrations. The results showed that the response of callus 
was 100% after 2,4-D was added 1 ppm. All calluses formed have the same structure, crumb that easy to 
separated, friable callus and not hard callus. The response of callus growth were 58% at K2 Media, 68% 
at K3 media and 70% at K4 media resulted callus with almost of half of explants. Most of the calluses 
adding by 2,4-D have the light green and pellucid color of callus.
Keywords: Fenugreek, Trigonella foenum graecum, callogenesis, 2,4-D, TDZ

ABSTRAK
Klabet (Trigonella foenum graecum) atau fenugreek adalah tanaman obat yang banyak digunakan sebagai obat 
antibakteri, antioksidan hipokolesterol, antikanker, anti inflamasi, dan anti aflatosigen. Klabet kaya akan 
polisakarida galaktoman yang juga sebagai sumber saponin seperti diosgenin, yamagenin, gitogenin, 
tigogenin, dan neotigogen. Selain sebagai tanaman obat Klabet juga digunakan sebagai sayuran dan 
makanan ternak pada beberapa tempat di dunia. Induksi dan proliferasi kalus pada tanaman obat 
merupakan media yang sangat berguna untuk mempelajari biosintesis dari produk alam dan secara intensif 
dapat digunakan untuk memanipulasi biosintesis kandungan metabolit sekunder. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengevaluasi pengaruh dari Thidiazuran (TDZ) dan 2,4-dichlorophenoxylacetic acid (2,4-D) 
pada inisasi kalus dari daun Klabet. Induksi kalus dilakukan pada media MS (1962) dengan penambahan 
TDZ 0.5 ppm yang dikombinasikan dengan 2,4-D dengan konsentrasi 0, 0.5, 1.0, 1.5, dan 2.0 ppm. 
Hasil menunjukkan bahwa 100% terjadi respon pertumbuhan kalus setelah ditambahkan 2,4-D pada 
konsentrasi 1 ppm. Semua kalus yang terbentuk mempunyai struktur yang sama yaitu remah, mudah 
untuk dipisahkan, friabel dan bukan kalus yang keras. Respons pertumbuhan kalus yang dapat tumbuh 
pada hampir separuh eksplan yang diinduksi adalah 58% pada media K2, 68% pada media K3 dan 70% 
pada media K4. Hampir sebagian besar kalus yang terbentuk dengan penambahan 2,4-D berwarna hijau 
muda dan bening.
Kata kunci: Klabet, Trigonella foenum graecum, callogenesis, 2,4-D, TDZ.
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PENDAHULUAN
Klabet atau Fenugreek (Trigonella foenum graecum) adalah sejenis tanaman herba tahunan yang 

merupakan anggota dari keluarga Fabaceae (Srinivazan 2006). Tanaman Klabet berasal dari Mediterranian 
dan digunakan sebagai sayuran, bahan baku masakan dan tanaman obat (Vijayakumar et al. 2005; 
Srinivazan 2006). Tanaman ini terdistribusi secara geografi dari Eropa bagian tengah dan selatan sampai 
dengan bagian Asia. Tanaman Klabet telah dibudidayakan di India dan Afrika Utara (Srinivazan 2006) 
dan telah lama tumbuh di Pakistan, Argentina, Mesir, Prancis, Spanyol, Turki, Maroko, dan China 
(Aasim et al. 2010), sebagian dari Asia bagian barat dan tengah, Australia, Mediterranian dan Eropa 
selatan, USA dan Kanada (Ciftci et al. 2011). India merupakan negara utama penghasil Klabet dan 
merupakan konsumen utama untuk kebutuhan kuliner dan pengobatan (Srinivazan 2006).

Biji Klabet kaya akan sumber polisakarida, galaktomanan dan juga sebagai sumber steroidal 
saponin (berkisar antara 4–8%) seperti jenis diosgenin, yamogenin, gitogenin, tigogenin, dan neotigogen. 
Biji Klabet juga mengandung 1% alkaloid (terutama trigonellin) dan protein tingggi seperti Lisin dan 
L-triptophan (Srinivasan 2006; Aasiim et al. 2010; Abdelatief et al. 2012). Daun hijau dari Klabet sangat 
bagus sebagai sumber protein, mineral dan vitamin C dan biji mengandung besi yang tinggi dan phospor kaya 
akan lisin dan lipid (Aasiim et al. 2010). Di bidang farmasi, Klabet telah digunakan sebagai sumber anti 
diabetik, anti bakteri, anti oksidan, hipo-cholesterollaemic, anti kanker, inti inflamasi, anti aflatogenik 
dan sebagai protektor melawan toksisitas etanol (Srinivasan 2006; Abdelatief et al. 2012). Klabet juga 
berperan penting untuk mengendalikan metabolisme kolesterol (Bahram et al. 2005), variasi aktivitas 
lipogenase dari sel erythroleukaemia pada manusia (Rezaeien et al. 2011).

Massa yang belum terdiferensiasi pada sel disebut sebagai kalus dan proses pembentukan kalus 
disebut sebagai Callogenesis (Guo et al. 2011). Kultur suspensi sel pada tanaman sering merupakan 
sistem yang efektif untuk mempelajari secara biologi metabolisme bioaktif tanaman pada kondisi in vitro 
(Travis et al. 2002). Metabolit sekunder pada tanaman dapat digunakan sebagai sumber dari berbagai 
macam fitokimia yang dapat digunakan secara langsung atau sebagai intermediate untuk produksi 
farmasi juga sebagai bahan tambahan untuk kosmetik, makanan atau suplemen minuman (Liang 2007). 
Produksi metabolit sekunder melalui sel tanaman dan kultur jaringan menghasilkan berbagai macam 
keuntungan, termasuk standarisasi dan kualitas fitokimia yang dihasilkan (Ayan et al. 2005).  Dikatakan 
oleh Kirakosyan, et al. (2001) bahwa jaringan tanaman dan kultur sel juga merupakan alat yang penting 
yang dapat dipergunakan untuk memanipulasi secara ekstensif biosintesis pada komponen sekunder dan hasil 
dari produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan tanaman utuh.

Perbanyakan tanaman Klabet yang dilakukan secara in vitro telah banyak dilaporkan, antara lain 
untuk multiplikasi tunas (Aasim et al. 2009; 2010), embryogenesis somatik (Mahdawe et al. 2013), 
kultur rambut akar (Raheleh et al. 2011), dan juga untuk perbaikan tanaman secara genetik (Basu et al. 
2008). Penelitan tentang callogenesis dari Klabet telah dilaporkan oleh Oncina, et al. (2002), Rezaeian et 
al. (2011), Husein and Aqlam (2011), ElNour et al. (2013), Elaleem, et al. (2014), Jamshidi et al. (2014) 
dan Pant et al. (2014) dengan tujuan untuk induksi dan analisis produksi diosgenin dan trigonelline. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh dari Thidiazuran (TDZ) dan 2,4-
Dichlorophenoxylacetic acid (2,4-D) pada inisasi kalus dari daun Klabet.

BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan adalah biji Klabet yang diperoleh dari Supermarket. Media yang digunakan 

untuk germinasi biji adalah garam mineral dan vitamin dari media Murashige dan Skoog atau MS 
(Murashige and Skoog 1962) tanpa zat pengatur tumbuh (MS0). Sedangkan media yang digunakan 
untuk induksi kalus adalah media MS dengan penambahan zat pengatur tumbuh yaitu Thidiazuron 
(TDZ) dengan konsentrasi yang tetap pada setiap perlakuan yaitu 0.5 ppm dan dikombinasikan dengan 
2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) dengan konsentrasi yang berbeda yaitu K0 (0.0 ppm), K1 (0.5), 
K2 (1.0 ppm), K3 (1.5 ppm) and K4 (2.0 ppm). Semua media yang digunakan ditambahkan 30% sukrose 
dan dipadatkan dengan agar-agar 6 g/L serta pH diatur pada 5.8 dengan menambahkan 1N NaOH. 
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Media kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121oC selama 20 menit.
Sterilisasi bji untuk germinasi dilakukan di laminar air flow. Sebelum dilakukan sterilisasi, biji 

disterilisasi permukaaannya dengan menggunakan air yang mengalir selama 15 menit. Kemudian 
biji di rendam dalam alkohol 70% selama 3 menit. Setelah larutan alkohol 70% dibuang, biji dicuci 
dengan air steril beberapa kali sampai bersih. Setelah bersih, biji direndam dalam larutan pemutih yang 
mengandung 5.5% larutan hipoklorid dengan konsentrasi 10% selama 5 menit, diulang 2 kali. Kemudian 
biji direndam dalam larutan bakterisida dan fungisida dengan konsentrasi 2 g/L selama 30 menit. Setelah 
dibilas beberapa kali sampai bersih dengan air steril, biji kemudian dikeringkan menggunakan kertas 
tisu.

Germinasi biji dilakukan setelah biji disterilisasi dan dikeringkan dengan kertas tisu dan kemudian 
biji ditanam dalam media MS0. Penanaman biji dilakukan di laminar air flow. Biji dalam media MS0 
diinkubasi selama 4 minggu dalam ruang termostatik suhu 25–27oC.

Induksi kalus dilakukan setelah proses germinasi biji. Daun dari Klabet berumur 4 minggu 
dipotong dan ditanam pada media untuk induksi kalus. Masing-masing botol kultur ditanam 10 daun 
dengan ulangan 5 eksplan, sehingga tiap perlakuan terdapat 50 eksplan daun. Inkubasi dilakukan diruang 
termostatik dengan suhu yang sama dengan proses germinasi.

Pengamatan dilakukan setiap minggu selama 8 minggu dengan parameter pengamatan meliputi; 
persentase eksplan dapat terinduksi menjadi kalus, respon pertumbuhan kalus pada masing-masing 
perlakuan, dan warna kalus yang terbentuk tiap perlakuan. Untuk masing-masing pengamatan dilakukan 
peringkat skala dengan ketentuan sebagai berikut:
Pada Induksi kalus, skala yang digunakan adalah:

Eksplan mati1. 
Eksplan tidak membentuk kalus2. 
Eksplan terbentuk kalus3. 

Skala pada respon pertumbuhan kalus yang digunakan adalah:
Hanya sedikit kalus yang terbentuk1. 
Hampir pada sebagian eksplan 2. 
Pada seluruh bagian eksplan3. 

Sedangkan skala untuk warna kalus adalah
Kalus putih dan bening1. 
Kalus hijau cerah2. 
Kalus hijau tua3. 
Kalus hijau cerah dan bening4. 
Kalus hijau tua dan bening5. 
Kalus hitam/coklat6. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sterilisasi dan germinasi biji
Sterilisasi biji Klabet dengan metode yang telah digunakan menghasilkan biji yang 100% steril. 

Setelah steril dalam waktu 2–4 hari tidak terjadi kontaminasi maka pada hari ke 7 biji akan mulai 
mengalami germinasi. Hasil germinasi yang didapatkan adalah hampir 100% biji dapat tumbuh secara 
normal setelah 4 minggu. Hal ini sama dengan waktu germinasi Klabet yang dilaporkan oleh Rezaeian, 
et al. (2011), di mana tunas Klabet yang terbentuk sudah mempunyai bagian yang lengkap dari tanaman 
dan tingginya berukuran sekitar 5–8 cm. Tetapi penelitian Elaleem et al. (2014), melaporkan bahwa 
hasil germinasi sudah dapat digunakan sebagai eksplan setelah 10 hari ditanam dalam media MS0.
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Respon induksi kalus
Setelah ditanam selama 1 minggu, respon pertumbuhan kalus belum terlihat. Observasi 

memperlihatkan bahwa daun masih mengalami pembengkakan disebabkan karena respon awal pada 
media (Gambar 1). Induksi kalus mulai terlihat pada hari ke 14–21 hari setelah tanam. Hasil ini sesuai 
dengan penelitian dari Rezaeian, et al. (2011) bahwa kalus dari Klabet dapat terinduksi setelah 15 hari 
ditanam pada media induksi. Tetapi penelitian yang dilaporkan oleh Elaleem, et al. (2014), menyatakan 
bahwa kalus dapat terinduksi pada eksplan hipokotil setelah 7 hari diinkubasi pada media dengan 
penambahan NAA, sedangkan untuk eksplan hipokotil dan daun kalus baru dapat terinduksi setelah 3 
minggu.

Dari penelitian ini hasil memperlihatkan bahwa media tanpa 2,4-D (media K0), hanya sebesar 
24% eksplan dapat terinduksi menjadi kalus, sebesar 36% tidak adanya respon induksi kalus dan 40% 
tanaman mati tanpa pertumbuhan (Tabel 1). Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa 2,4-D maka induksi 
kalus pada daun Klabet tidak akan optimal. Zat pengatur tumbuh 2,4-D adalah merupakan auksin 
sintetik dan merupakan zat pengatur tumbuh yang banyak digunakan untuk kultur jaringan (Malik, et al., 
2003). 2,4-D merupakan zat pengatur tumbuh yang terbaik yang dapat digunakan untuk menginduksi 
kalus pada tanaman monokotil dan juga pada dikotil (Shirin, et al., 2007). Pada media K1, dengan 
penambahan 0.5 ppm 2,4-D, sebesar 4% eksplan mati dan sebesar 96% kalus dapat terinduksi dari 
eksplan daun Klabet. Respon induksi kalus dapat mencapai 100% setelah 2,4-D ditambahkan dengan 
konsentrasi minimal 1 ppm tanpa adanya kematian eksplan (pada media K2, K3 dan K4). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rezaeian, et al. (2011) melaporkan bahwa pada 3 macam eksplan 
Klabet yang digunakan yaitu daun, pucuk dan akar, induksi kalus dari Klabet akan meningkat setelah 
peningkatan pengunaan konsentrasi 2,4-D sebesar 1 ppm, tetapi pada peningkatan penggunaan 2,4-D 
sampai konsentrasi 1.5 ppm justru terjadi penurunan kesegaran dan berat kering dari kalus secara signifikan. 
Hal ini juga disetujui oleh ElNour, et al. (2013) bahwa indeks kalus dari Klabet akan meningkat secara 
nyata pada penambahan 2,4-D sampai konsentrasi 1.5 ppm, tetapi peningkatan konsentrasi sampai 
dengan 2 ppm justru akan menurunkan indeks kalus dan persentasi kalus yang tumbuh.

Gambar 1. Observasi eksplan daun klabet pada 1 MST 

Tabel 1. Respon induksi kalus dari daun klabet pada 4 MST 

No Media
Respon induksi kalus Klabet (%)

mati tidak ada kalus Kalus terinduksi
1 K0 40 36 24
2 K1 4 0 96
3 K2 0 0 100
4 K3 0 0 100
5 K4 0 0 100
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Respon pertumbuhan kalus
Setelah 8 MST, kalus dapat teramati dengan jelas pada masing-masing perlakuan. Semua kalus 

yang terbentuk pada masing-masing media perlakuan mempunyai struktur yang sama. Struktur kalus 
yang terbentuk dari daun Klabet adalah remah dan mudah dipisahkan, merupakan kalus yang friabel dan 
bukan kalus yang keras. Respon eksplan untuk dapat terinduksi menjadi kalus pada masing-masing media 
perlakuan itu yang berbeda. Data memperlihatkan bahwa pada media K0 hampir sebesar 91.67% respon 
kalus yang tumbuh sedikit, bahkan tidak ditemui adanya kalus yang tumbuh pada seluruh bagian dari 
eksplan. Dari data ini memperlihatkan bahwa tanpa 2,4-D, eksplan daun Klabet tidak dapat terinduksi 
menghasilkan kalus yang optimal. Penambahan 2,4-D pada konsentrasi 0.5 ppm, juga memperlihatkan 
68.75% dari eksplan daun Klabet yang terinduksi menjadi kalus tidak pada semua bagian eksplan atau 
hanya sedikit yang terinduksi menjadi kalus dengan 18.75% pada separuh dari bagian eksplan dan hanya 
12.50% kalus dapat terinisiasi pada seluruh bagian eksplan. Pada penambahan 2,4-D dengan konsentrasi 
1 ppm atau lebih, kalus dapat terinduksi pada sebagian atau separuh dari eksplan mencapai 58% pada 
media K2, 68% pada media K3 dan 70% pada media K4. Tidak semua bagian dari eksplan dapat 
terinduksi menjadi kalus, pada penelitian ini media K2 yang paling baik yang dapat meginduksi kalus 
pada semua bagian dari eksplan dengan respon sebesar 36% dari eksplan dapat terinduksi kalus pada 
seluruh bagian daun Klabet. Semakin tinggi konsentrasi 2,4-D yang ditambahkan justru tidak memacu 
pertumbuhan kalus pada semua bagian eksplan dari daun Klabet.

Tabel 2. Persentase respons pertumbuhan kalus klabet setelah 8 MST

No Media
Respon pertumbuhan kalus (%)

Sedikit/Bagian 
tertentu Sebagian dari eksplan Semua bagian dari 

eksplan
1 K0 91.67 8.33 0
2 K1 68.75 18.75 12.50
3 K2 6.00 58.00 36.00
4 K3 4.00 68.00 28.00
5 K4 6.00 70.00 24.00

Warna kalus yang terbentuk
Warna kalus yang terbentuk pada pengamatan induksi Klabet ini dikategorikan dalam 6 skala 

yaitu putih bening, hijau muda, hijau tua, hijau muda bening, hijau tua bening dan coklat. Pada media 
K0 tanpa 2,4-D, warna kalus yang terbentuk hanya terdapat 3 warna, yaitu 41.67% kalus berwarna 
putih bening, 16.67% kalus berwarna hijau muda bening dan 41.67% coklat (Gambar 2). Kalus yang 
berwarna coklat mengindikasikan bahwa kalus yang terbentuk mengalami pencoklatan/ browning. 
Meskipun strukturnya remah tetapi kalus yang berwarna coklat tidak dapat berkembang secara baik.

Tabel 3. Warna kalus yang terbentuk setelah 8 MST

No Media
Persentase warna kalus (%)

Putih 
bening 

Hijau 
muda

Hijau 
tua

Hijau muda 
bening 

Hijau tua 
bening coklat

1 K0 41.67 0 0 16.67 0 41.67
2 K1 2.08 6.25 29.17 39.58 22.92 0
3 K2 0 8.00 18.00 36.00 38.00 0
4 K3 2.00 10.00 16.00 34.00 38.00 0
5 K4 2.00 10.00 24.00 42.00 22.00 0

Pada media dengan penambahan 2,4-D, kalus yang berwarna coklat tidak ditemukan. Persentase 
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kalus yang berwarna putih hanya 2% dan justru tidak terbentuk pada media K2. Kebanyakan kalus yang 
ditambahkan dengan 2,4-D mempunyai warna hijau muda bening (Tabel 3). Penelitian tentang warna 
kalus dari Klabet juga digambarkan oleh Rezaeian, et al. (2011), bahwa kalus yang terbentuk dengan 
eksplan pucuk dan akar mempunyai warna putih dan sedikit hijau tetapi untuk kalus yang berasal dari 
daun tidak dilaporkan warna yang muncul. Sementara penelitian Elaleem, et al. (2014) menyatakan 
bahwa kalus yang terbentuk dari eksplan kotiledon dan hipokotil berwarna kuning kehijauan, kekuning-
kuningan atau putih kekuningan. ElNour et al. (2013) menggambarkan bahwa warna kalus dari Klabet 
adalah putih. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan karena kalus berwarna putih justru 
ditemukan pada media tanpa 2,4-D (yang hanya mengandung TDZ). Diketahui TDZ juga dapat 
menginduksi kalus pada beberapa kasus (Guo et al. 2011).  Hasil ini sama dengan penelitian Klabet yang 
dilaporkan oleh AlMahdawe, et al. (2013), bahwa kalus yang berasal dari kotiledon Klabet mempunyai 
warna hijau ketika diinduksi dengan media MS+2.0 ppm BA+1.0 ppm NAA. 

Gambar 2. Warna kalus Klabet. a). Coklat, b). Hijau muda, c). Putih, d).  Hijau tua

KESIMPULAN
Induksi kalus mulai terlihat pada hari ke 14–21 setelah tanam. Media tanpa 2,4-D, eksplan hanya 

dapat terinduksi menjadi kalus sebesar 24%. Respon induksi kalus dapat mencapai 100% setelah 2,4-D 
ditambahkan dengan konsentrasi minimal 1 ppm tanpa adanya kematian eksplan. Struktur kalus yang 
terbentuk dari daun Klabet adalah remah dan mudah dipisahkan, merupakan kalus yang friabel dan 
bukan kalus yang keras. Kebanyakan kalus yang ditambahkan dengan 2,4-D mempunyai warna hijau 
muda bening.
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ABSTRACT
Farmers response are one of the important things in new agricultural technology dissemination. True 
Shallot Seed (TSS) and mini bulb technology is one of the new tochnology in producing shallot seed. 
The aim of this research are to identify the farmers knowledge, response, and interest of the farmers in 
using True Shallot Seed and mini bulb technlogy. Some questionnaire filled by 38 farmers in Saruran 
Village and Batu Noni Village in Subdistrict of Anggeraja, District of Enrekang, South Sulawesi which 
for three months attending and also observe demo plot of True Shallot Seed and mini bulb production. 
Most of the farmers already know the technology berfore because they there was a private seed company 
diseminating this technology. Most of the farmers also understand and very interesting to aplicate the 
True shallot Seed and mini bulbs production to solve the problem of shallot seed availibility in their 
region.
Keywords: knowledge, response, interest, true shallot seed, demplot

ABSTRAK
Respon petani merupakan hal yang penting dalam mendiseminasikan suatu teknologi baru. Teknologi 
True Shallot Seed merupakan teknologi baru perbenihan bawang merah yang memungkinkan bawang 
merah melalui biji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, respon, dan 
ketertarikan petani terhadap teknologi perbenihan bawang merah menggunakan TSS dan umbi mini. 
Kuesioner disebarkan terhadap 38 orang petani bawang merah yang berada di Desa Saruran dan Desa 
Batu Noni, Kecamatan Anggeraja, di Kabupaten Enrekang yang selama tiga bulan telah mengikuti 
dan mengamati demplot produksi benih bawang merah menggunakan TSS. Mayoritas petani telah 
mengeatahui sebelummnya teknologi yang diperkenalkan karena sebelumnya sudah pernah ada 
perusahaan perbenihan swasta yang memperkenalkan. Selain itu mayoritas petani paham dan sangat 
tertarik untuk menerapkan teknologi produksi True Shallot Seed dan umbi mini untuk mengatasi 
permasalahan ketersediaan benih di daerahnya.
Katakunci: pengetahuan; respon; ketertarikan; True Shallot Seed; demplot

PENDAHULUAN
Penguasaan teknologi dan informasi teknologi pertanian sangat dibutuhkan untuk merumuskan 

kebijakan pembangunan pertanian dan mengatasi segala permasalahan yang ada di bidang pertanian 
(Saleh dan Suwanda 2008). Teknologi-teknologi yang ada bersumber dari balai-balai penelitian dimana 
teknologi-teknologi tersebut harus didiseminasikan agar dapat diaplikasikan oleh petani sebagai pengguna 
dari teknologi tersebut. 
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Salah satu cara diseminasi teknologi pertanian adalah melalui demplot atau Demonstration Plot. 
Metode ini adalah metode penyuluhan kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan sehingga 
petani bisa melihat langsung dan membuktikan objek yang didemonstrasikan. Demplot bisa berupa 
percontohan terhadap teknologi budidaya, Varietas Unggul Baru, Pemupukan, dan beberapa hal lainnya, 
disesuaikan dengan keadaan di wilayah tersebut. Metode diseminasi yang tepat akan menyelesaikan 
beberapa permasalahan yang ditemui dalam budidaya.

Salah satu diseminasi teknologi yang perlu dilakukan adalah teknologi pada komoditas bawang 
merah. Selain merupakan komoditas sayuran yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, bawang 
merah memiliki prospek pasar yang baik serta paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Kebutuhan 
bawang merah terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi penduduk Indonesia. Sementara 
itu peningkatan produktivitas bawang merah tidak menunjukkan yang signifikan selama 20 tahun 
terakhir. Produktivitasnya masih dibawah 10 ton per ha padahal potensi hasil bawang merah lokal dapat 
mencapai 20 ton/ha (Kartapradja dan Putrasamedja 1990). Hal tersebut karena selain karena kesuburan 
lahan yang semakin menurun juga disebabkan oleh penggunaan umbi bibit sebagai benih yang terus 
menerus digunakan sampai beberapa generasi. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura (2010), 
ketersediaan benih bawang merah yang bermutu sering tidak dapat memenuhi kebutuhan para petani 
untuk penanaman setiap tahunnya.  

Selama ini perbanyakan bawang merah dilakukan dengan menggunakan umbi sebagai sumber 
benih. Untuk mengatasi kebutuhan benih, petani menggunakan umbi konsumsi dari hasil panen 
sebelumnya. Masalah penggunaan benih bawang merah melalui umbi secara terus menerus dan tidak 
melalui seleksi menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif, yaitu selalu membawa penyakit dari 
pertanaman sebelumnya seperti penyakit moler (Fusarium sp), antraknose (Colletotrichum sp), bakteri, 
dan virus. Hal tersebut yang memengaruhi rendahnya produktivitas bawang merah. Selain itu, kebutuhan 
biaya untuk penyediaan benih bawang merah asal umbi dengan ukuran umbi konsumsi yang besar (5–8 
g) adalah tinggi, mencapai 40% dari total biaya produksinya (Suherman dan Basuki 1990) dan tidak 
dapat disimpan lama serta biaya pengangkutan yang mahal.

Untuk memecahkan masalah perbenihan bawang merah di Indonesia, salah satu alternatif 
teknologi yang potensial untuk dikembangkan adalah dengan penggunaan biji botani (TSS = True 
Shallot Seed). Beberapa kelebihan dari penggunaan benih TSS dibandingkan benih asal umbi, yaitu 
menghasilkan produksi yang lebih tinggi (Basuki 2009), menghasilkan tanaman yang sehat bebas dari 
penyakit dan virus (Lesley & Proctor 1990), kebutuhan benih bawang merah asal TSS lebih sedikit 
(2–3 kg/ha) dibandingkan dengan benih asal umbi (+1–1.2 ton/ha), mengurangi biaya benih (Permadi 
& Putrasamedja 1991; Ridwan et al. 1989; Basuki 2009), tidak memerlukan gudang penyimpanan 
yang luas dan transportasi khusus.  Melihat beberapa kelebihan TSS daripada umbi, maka penggunaan 
TSS sebagai sumber benih bawang merah sangat prospektif dalam rangka meningkatkan produksi dan 
kualitas umbi bawang merah. Pengembangan teknik produksi TSS lebih diarahkan ke agroekosistem 
lahan kering di dataran tinggi. Hal ini disebabkan karena lokasi penanaman mempengaruhi produksi 
TSS. Dataran tinggi (suhu 16–180C) merupakan lokasi yang sesuai untuk meningkatkan pembungaan 
bawang merah. Oleh karena itu, TSS sebagai sumber benih akan lebih optimal jika diproduksi di dataran 
tinggi.

Agar petani tertarik menggunakan teknologi baru yang dihasilkan termasuk teknologi perbenihan 
bawang merah menggunakan TSS ini perlu adanya suatu proses diseminasi dan promosi. Oleh karena 
itu, diperlukan usaha penyampaian teknologi secara informatif, aplikatif dan efektif dari hasil kegiatan 
penelitian kepada petani untuk diterapkan pada usahataninya (Anonim 1999). Oleh karena itu, 
dilakukan demplot produksi TSS di beberapa lokasi untuk memperkenalkan teknologi perbenihan ini 
kepada petani dan stakeholders lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan demplot produksi serta untuk mengkaji respon 
petani bawang merah terhadap teknologi True Shallot Seed dan ketertarikannya untuk menerapkan 
teknologi ini dalam usahataninya. Diharapkan dengan mengetahui respon petani dapat disusun suatu 
kebijakan dalam mendiseminasikan teknologi ini agar permasalahan perbenihan dan ketersediaan bawang 
merah dapat teratasi.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan demplot dan temu  lapang produksi TSS dan umbi 

mini bawang merah yang dilakukan dengan metode survey. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja 
(purposive) di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan berdasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut 
merupakan sentra produksi bawang merah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan untuk memproduksi 
TSS dilakukan di Desa Batu Noni dan untuk memproduksi umbi mini dilakukan di Desa Saruran 
dimana kedua desa tersebut terletak di Kecamatan Anggeraja.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri dari 38 orang petani bawang merah 
peserta demplot produksi benih bawang merah menggunakan teknologi TSS dan Umbi Mini yang 
dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Kuesioner yang diberikan tersebut terdiri 
dari pertanyaan-pertanyaan mengenai karakteristik responden, karakteristik usaha tani bawang merah 
yang dilakukan responden, pengetahuan, pemahaman, dan ketertarikan mereka terhadap teknologi TSS 
dan umbi mini. Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demplot Produksi TSS di Desa Batu Noni
Produksi TSS di Desa Batu Nonih Kabupaten Enrekang dengan ketinggian 910 m2 cukup memadai 

untuk pembungaan dan produksi biji TSS.  Bawang merah yang ditanam untuk produksi TSS ada tiga 
varietas yaitu Bima, Maja dan Sembrani.  Penanaman bawang merah ketiga varietas yang dilaksanakan 
di lahan petani umumnya mempunyai pertumbuhan sangat baik. Varietas Bima dan Maja umumnya 
mempunyai tingkat pembungaan masing-masing sekitar 80% dan 60%, namun untuk varietas Sembrani 
ternyata tidak dapat berbunga di Batu Noni. Diduga selain karena kurangnya ketinggian lokasi juga 
karena secara genetis varietas Sembrani mempunyai tingkat pembungaan yang rendah.

Pada umur 98 hari bunga bawang merah varietas Bima dan Maja telah membentuk kapsul dan 
biji.  Serangga penyerbuk seperti lebah Apis cerana ternyata cukup banyak menyerbuki bunga bawang.  
Umumnya kapsul yang terbentuk cukup banyak per umbel sekitar 40%. Dari hasil ini lokasi dataran 
tinggi di Kecamatan Anggareja dapat dikatakan cukup prospektif sebagai lokasi untuk produksi TSS. 
Selain cuaca sangat mendukung, petani sebagai pelaku usaha tani bawang merah sangat handal dan 
ulet sehingga diprediksi penangkaran TSS akan berhasil jika didukung oleh pemerintah setempat dan 
pembinaan dan pendampingan terus menerus oleh Dinas Pertanian dan BPTP. Teknologi yang telah 
diadopsi dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi setempat yang bersifat spesifik lokasi. Dengan bekal 
teknologi produksi TSS yang ada, diharapkan produksi TSS akan lebih berkembang karena kondisi 
alam yang masih bersih dari diversitas hama penyakit tanaman bawang merah.  Hal ini terlihat dari 
kondisi umbel yang berkapsul dengan tangkai umbel bersih dan mulus dari hama dan penyakit padahal 
pengendalian OPT menggunakan pestisida tidak banyak.  Hasil TSS yang diperoleh sekitar 1,8 kg TSS 
dari 500 m2 lahan yang digunakan.

Gambar 1.  Pertumbuhan dan pembungaan bawang merah varietas bima (kiri), maja (tengah) dan 
sembrani (kanan)
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Demplot Produksi Umbi Mini di Desa Saruran
Seperti halnya demplot produksi umbi mini/umbi bibit di Subang, benih TSS yang ditanam di 

desa Saruran juga memiliki daya tumbuh sekitar 70–80%. Benih TSS yang digunakan juga mempunyai 
umur simpan yang telah lama antara 1.5–2 tahun. Selain ditanam di demplot produksi umbi mini/
umbi bibit di Instalansi Kebun Benih (IKB) Desa Saruran juga beberapa petani mencoba tanam 
sendiri di lahan masing-masing sehingga yang ada di IKB seluas 70 m2 (netto).  Biji TSS yang disemai 
umumnya memiliki pertumbuhan yang cukup baik (Gambar 8). Umur 60 hari pertumbuhan bawang 
merah asal TSS memiliki tinggi tanaman sekitar 15 cm dan telah membengkak membentuk umbi kecil.  
Pertumbuhan daun yang subur menyebabkan panen lebih lama daripada yang di dataran rendah Subang 
(100 m dpl). Selain karena IKB desa Saruran memiliki ketinggian tempat lebih tinggi yaitu 400 m dpl 
(dataran medium) daripada di Subang juga kualitas kompos yang baik menyebabkan pertumbuhan lebih 
subur dan umbi dipanen sekitar 20–25 hari lebih lama yaitu pada umur 110–115 hari setelah semai.  
Respon dan minat yang besar dari petani/penangkar maupun PPL terhadap perbenihan melalui TSS ini 
harus didukung dan terus didorong supaya system perbenihan bawang merah yang baru berkembang.  
Sebenarnya para petani telah mengenal penyediaan umbi bibit asal TSS sebelumnya yaitu ketika 
perusahaan benih swasta memperkenalkan TSS varietas Tuk Tuk.  Namun kurang mendapat sambutan 
karena salah satu alasannya system transplanting yang sulit untuk diterima petani selain penampilan 
umbi dari varietas Tuk Tuk yang kurang diminati. Menurut PPL dan petani, teknologi Balitsa lebih 
mudah dan dapat diadopsi petani.  

Umur panen yang lebih lama di lokasi demplot daripada yang dipromosikan Balitsa yaitu hanya 
70 hari dapat diupayakan dengan mengurangi kesuburan tanaman. Namun demikian seiring dengan 
pengalaman petani tampaknya teknik-teknik modifikasi untuk lebih mempermudah dan mempercepat 
keberhasilan di lapangan juga selalu didiskusikan di antara petani dan PPL. Produksi umbi mini/umbi 
bibit turunan pertama TSS atau G1 di IKB dan petani Enrekang sekitar 78.06 kg dengan jumlah umbi 
sebanyak 19.439 umbi. Ukuran umbi mini/umbi bibit asal TSS umumnya relative seragam bentuk dan 
warna (Gambar 9), namun besar kecilnya tergantung jarak tanam. Jika digabung dengan hasil yang di 
Subang total jumlah umbi bibit/mini G1 yang telah terdata mencapai diatas 76.520 umbi.

Gambar 2.  Pertumbuhan semaian TSS umur 10 hari (kiri), 60 hari (tengah) dan 110 hari setelah semai 
ketika panen (kanan)
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Gambar 3.  Produksi umbi mini/umbi bibit turunan pertama tss dengan bentuk dan warna relatif 
seragam 

Selain demplot produksi juga dilakukan temu lapang untuk mengetahui respon petani terhadap 
teknologi produksi TSS dan umbi mini yang dilakukan. Dalam temu lapang ini juga dilakukan diskusi 
mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam budidaya bawang merah terutama dari segi 
perbenihan.

Gambar 3. Temu lapang produksi TSS dan umbi mini di Enrekang

Karakteristik Responden
 Petani peserta demplot kemudian diwawancara untuk mengetahui responnya terhadap teknologi 

yang diperkenalkan. Wawancara yang dilakukan meliputi karakteristik responden, karakteristik 
usahatani responden, pengetahuan, pemahaman, dan ketertarikan responden terhadap teknologi yang 
diperkenalkan.

Tabel 1. Karakteristik responden petani bawang merah peserta demplot di Enrekang 

Karakteristik Selang Jumlah Presentase 
Umur < 30 6 15,79

30-39 14 36,84
40-49 13 34,21
50-59 5 13,58

Pengalaman Usahatani Bawang 
Merah

< 5 12 31,58
5-10 19 50,00

11-15 4 10,53
16-20 2 5,26
> 21 1 2,63
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Karakteristik Selang Jumlah Presentase 
Pekerjaan selain petani Petani 35 92,11

PNS 2 5,26
Lainnya 1 2,63

Pendidikan SD 9 23,68
SMP 10 26,32
SMA 13 34,21

S1 6 15,79

Usia petani paling banyak ada di antara 30–39 tahun. Rentang usia ini menunjukkan bahwa petani 
bawang merah yang mengikuti kegiatan ini merupakan petani yang masih muda. Pengalaman usahatani 
bawang merah paling banyak diantara 5–10 tahun. Dari 38 orang yang diwawancara hanya tiga orang 
yang memiliki pekerjaan selain sebagai petani, mayoritas sebanyak 35 orang hanya bekerja sebagai petani. 
Dari segi pendidikan maoritas petani memiliki pendidikan setingkat SMA sehingga dapat dikatakan 
petani merupakan orang-orang yang terpelajar.

Karakteristik usahatani bawang merah responden

Tabel 2. Karakteristik usahatani responden petani bawang merah di Kabupaten Enrekang

Karakteristik Selang Jumlah Presentase 
Status lahan Milik 33 86,84

Sewa 4 10,53
Hak guna pakai 1 2,63

Luas lahan <0,5 7 18,42
0,5-0,9 20 52,63
1-1,4 8 21,05
1,5-2 2 5,26

>2 1 2,63
Asal benih Jawa 33 86,84

Bima 2 5,26
bibit sendiri 2 5,26
Penangkar 1 2,63

Varietas Bima 23 60,53
Maja 7 18,42

Semberani 7 18,42
bima curut 1 2,63

Sebanyak 33% responden memiliki lahannya sendiri untuk ditanami bawang merah sedangkan 
sisanya merupakan lahan sewa dan hak guna pakai. Luasan lahan yang dimiliki paling banyak antara 
0,5–0,9 ha. Hal ini masih relevan dengan kondisi pertanian di Indonesia secara umum dimana petani 
Indonesia merupakan petani kecil yang memiliki lahan dibawah 1 ha. Kebutuhan benih para petani 
bawang merah dipenuhi dengan membeli benih dari Pulau Jawa terutama Brebes dan Nganjuk. Varietas 
bawang merah yang biasa digunakan adalah Varietas Bima.

Tabel 1. Karakteristik responden petani bawang merah peserta demplot di Enrekang (lanjutan)
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Tingkat Pengetahuan Responden

Tabel   3.  Tingkat pengetahuan responden terhadap teknologi perbenihan bawang merah menggunakan 
TSS dan Umbi mini

Frekuensi Persentase (%) 
Sama sekali tidak mengetahui 17 44,74 
Pernah mengetahui 21 55,26 
Paham 0 0 
Jumlah 38 100 

Keterangan: Data primer diolah

Mayoritas petani responden yaitu sebanyak 55,26% pernah mengetahui teknologi perbenihan 
bawang merah melalui TSS sebelumnya. Hal ini dikarenakan pernah ada sosialisasi mengenai penanaman 
bawang merah menggunakan biji dari salah satu perusahaan benih nasional yang memperkenalkan 
varietas bawang merah Tuk-tuk. Namun petani banyak yang tidak tertarik menggunakan varietas ini 
karena dinilai kurang cocok di lahan yang dimiliki serta penampakan dari varietas tersebut dinilai kurang 
disukai pasar oleh petani. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi bawang konsumsi lebih 
lama dibandingkan menanam bawang dari benih umbi. Dari pengalaman yang ada tersebut merupakan 
suatu tantangan dalam mendiseminasikan teknologi produksi bawang merah melalui TSS dan umbi 
mini. Salah satu tantangan tersebut dapat dijawab dengan membuat klasifikasi penangkar yang khusus 
memproduksi biji, umbi mini, dan umbi bibit, adalah orang yang berbeda-beda. Sehingga waktu yang 
dibutuhkan untuk memproduksi bawang merah konsumsi tidak terlalu lama.

Tingkat Pemahaman Responden
Frekuensi Persentase (%) 

Sama sekali tidak paham 1 2,63 
Agak paham 0 0 
Paham 22 57,89 
Paham sekali 15 39,47 
Jumlah 38 100 

Keterangan: Data primer diolah

Mayoritas petani responden paham atas teknologi yang diperkenalkan baik itu teknologi untuk 
memproduksi TSS ataupun teknologi untuk memproduksi umbi mini. Hal ini didukung oleh pengalaman 
usahatani bawang merah para petani yang sudah biasa dalam memproduksi bawang merah. Selain itu, 
petani bawang merah di Enrekang adalah petani-petani yang tangguh dengan tidak menyerah kepada 
keadaan alam yang tidak memungkingkan untuk ditanami bawang merah karena berbatu-batu dan 
terletak di lereng dengan ketersediaan air yang minimal. Banyak petani di Enrekang yang bermodalkan 
dana pribadi membuat instalasi pengairan untuk mengairi lahan yang dimiliki dengan sistem irigasi 
sprinkler.

Tingkat Ketertarikan Responden 
Frekuensi Persentase (%) 

Sama sekali tidak tertarik 0 0 
Agak tertarik 0 0 
Tertarik 5 13,16 
Tertarik sekali 33 86,84 
Jumlah 38 100 

Keterangan: Data primer diolah
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 Mayoritas petani yang mengikuti demplot produksi TSS dan umbi mini sangat tertarik untuk 
menerapkan teknologi perbenihan ini. Mengingat selama ini dalam memenuhi kebutuhan benih bawang 
merahnya mereka masih mengandalkan pasokan benih dari Pulau Jawa. Dengan teknologi perbenihan 
menggunakan TSS dan umbi mini permasalahan perbenihan dapat diatasi dan mereka dapat mewujudkan 
kemandirian dalam penyediaan benih. Tidak lagi bergantung kepada pasokan benih dari Pulau Jawa.
 

KESIMPULAN
Dari kegiatan yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Demplot teknologi TSS telah dilaksanaan dengan baik dengan hasil produksi yang baik untuk 1. 
beberapa varietas.
Respon petani terhadap penggunaan teknologi TSS dan ummbi mini terlihat positif dengan 2. 
presentasi pemahaman dan ketertarikan responden petani yang tinggi.
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ABSTRACT
The objectives of this study were to evaluate vegetative and generative characters of different sorghum 
genotypes and to recommend which sorghum genotypes to produce high biomass and high yield for 
bioenergy or forage. There were 20 sorghum genotypes as GH-1, GH-2, GH-3, GH-6, GH-7, GH 9, GH 
10, GH 11, GHP-1, GHP-3, GHP-11, P/I WHP, P/F 5-193-C, PF 10-90-A, P/I 150-21-A CYMMIT, 
Mandau, Numbu, Pahat, Talaga Bodas, UPCA. Treatment was arranged as randomized block design 
with 3 reps that were used as a block. Variables observed in this study were below ground biomass (root 
dry weight = RDW), upper ground biomass (leaf number, dry leaf, dry stem, inflorescence length, and 
yield components as seed size and seed weight.  Intensity of selection was 20% based on stem dry weight 
(SDW). Data was analysed with anova and simple correlation method.  Based on selection intensity, 
there were four sorghum genotypes would produce high SDW and LDW averages as 115.4 g and 26.9 
g respectively. The remnant of 16 sorghum genotypes was able to produce SDW and LDW averages as 
54.5 g and 22.2 g respectively. Among the best four sorghum genotypes, correlation between SDW and 
RDW was not significantly different (r=0.58). However, among 16 sorghum genotypes, the correlation 
between SDW and RDW was significantly different (r=0.65*). Moreover, correlation between SDW and 
LDW in general did not show significantly different.
Keywords: biomass, genotype, leaf dry weight (LDW), stem dry weight (SDW), sorghum

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakter vegetatif dan generatif beberapa genotipe sorgum 
sebagai penghasil biomasa dan memberikan rekomendasi genotipe sorgum yang bisa menghasilkan 
biomasa dan hasil tinggi untuk bahan pakan ternak atau sumber energi.  Ada 21 genotipe sorgum yang 
digunakan dalam penelitian ini seperti GH-1, GH-2, GH-3, GH-6, GH-7, GH 9, GH 10, GH 11, 
GHP-1, GHP-3, GHP-11, P/I WHP, P/F 5-193-C, PF 10-90-A, P/I 150-21-A CYMMIT, Mandau, 
Numbu, Pahat, Talaga Bodas, UPCA yang ditanam 3 ulangan sebagai blok.  Perlakuan disusun dengan 
menggunakan rancangan teracak kelompok dengan 3 ulangan (ulangan sebagai blok). Variabel yang 
diamati adalah bagian bawah permukaan tanah, bobot kering akar (BKA) dan bagian atas permukaan 
tanah yaitu: bobot kering batang (BKB), bobot kering daun (BKD), panjang malai (PM), jumlah daun 
(JD) dan komponen hasil seperti ukuran biji, bobot biji per malai. Pengelompokan genotipe sorgum 
penghasil biomasa dilakukan berdasarkan tingkat seleksi 20% pada variabel bobot kering batang. Data 
dianalisis dengan menggunakan anova dan korelasi sederhana. Berdasarkan intensitas seleksi 20% maka 
ada 4 genotipe yang mampu menghasilkan biomasa, yaitu bobot kering batang dan daun berturut-turut 
115,4 g dan 26,9 g. Sebaliknya, ada 16 genotipe yang menghasilkan biomasa, yaitu bobot kering batang 
dan daun berturut-turut 54,5 g dan 22,2 g.  Korelasi antara BKB dan BKA tidak nyata pada kelompok 4 
terbaik genotipe untuk penghasil biomasa dengan nilai r=0.58.  Kondisi ini berlawanan dengan kelompok 
genotipe bukan penghasil biomasa bahwa korelasi BKB dan BKA sangat nyata yaitu r=0.65*.  Korelasi 
antara BKB dan BKD untuk kedua kelompok menunjukkan nilai tidak nyata.
Kata kunci: biomasa, bobot kering batang (BKB), bobot kering daun (BKD), genotipe, sorgum
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PENDAHULUAN
Pengembangan varietas sorgum (Sorghum bicolor (L) Moench) telah berkontribusi dengan adanya 

berbagai tipe yang bisa dimanfaatkan seperti: sorgum biji (grain sorghum), sorgum manis (sweet sorghum), 
sorgum untuk pakan (forage sorghum), dan sorgum untuk biomasa (biomass sorghum). Saat ini yang 
sedang dikembangkan oleh para pemulia sorgum adalah tipe untuk pakan dan biomasa yang berfokus 
pada bioenergi. Pengembangan varietas sorgum dengan produksi biomasa tinggi tidak hanya dikhususkan 
untuk peningkatan kadar gula dan biji namun juga ke arah kandungan selulosa. 

Dengan demikian, sorgum dapat dimanfaatkan sebagai pangan untuk membantu program 
ketahanan pangan nasional, pakan ternak (Purnomohadi 2006) untuk memperkuat pasokan daging 
nasional, dan sebagai bahan sumber bioenergi.  Secara ekonomi, Amosson dkk. (2013) menyatakan 
bahwa penanaman sorgum untuk bioenergi cukup menguntungkan baik itu penanaman dengan irigasi 
maupun tanpa irigasi. Bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan baik sebagai pangan (gula) maupun pakan 
adalah batang (nira) dan biji (tepung). Batang merupakan bagian vegetatif utama dibandingkan akar dan 
daun, karena batang menghasilkan nira.  Menurut Pabendon dkk (2012) tanaman sorghum menghasilkan 
rata-rata biomasa batang sekitar 23 t/ha dengan rata-rata kadar  glukosa sekitar 22%. Selanjutnya, mereka 
menyarankan bahwa pemrosesan nira menjadi etanol lebih mudah jika nira yang diambil berasal dari 
bagian batang. Namun rendemen etanol yang berasal dari bagas dan biji mempunyai kadar yang lebih 
rendah. Oleh karena itu, dalam tulisan ini sistem seleksi genotipe menggunakan intensitas seleksi yang 
dihitung berdasarkan nilai bobot kering batang. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan bioetanol 
atau bioenergi adalah bahan baku tanaman yang mempunyai nilai kompetisi terhadap pemanfaatan 
untuk pangan kecil. Sorgum merupakan salah satu sumber bahan tanaman selain jagung, sago dan padi 
yang mempunyai nilai kompetisi rendah terhadap pangan (Saptoadi 2015).  

Penelitian berbagai genotipe sorgum sudah banyak yang dilaksanakan terutama informasi tentang 
biomasa. Sorgum dengan umur 125 hari setelah tanam, terdapat variasi genetik pada variabel yang diamati 
seperti tinggi tanaman, biomasa segar dan kering serta kandungan lignin (Hoffmann dan Rooney 2014).  
Selanjutnya, variasi fenotipe atau karakter karbohidrat kompleks seperti lignin, selulose, hemiselulose 
dan kandungan abu dipengaruhi juga oleh lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keragaan vegetatif dan generatif 20 genotipe 
sorgum, menyeleksi dengan intensitas seleksi 20% berdasarkan bobot kering batang, dan merekomendasi 
genotipe sorgum yang berpotensi dimanfaatkan sebagai penghasil biomasa batang.

BAHAN DAN METODE
Pelaksanaan penelitian ini mulai April–Juli 2015 di lahan kering Lampung bagian Selatan dengan 

menggunakan 20 genotipe sorgum. Perlakuan disusun secara rancangan acak kelompok (RAK) dengan 
3 ulangan (yang digunakan sebagai kelompok). Pengamatan yang dilakukan adalah bagian bawah 
permukaan tanah, yaitu bobot kering akar (BKA) dan bagian atas permukaan tanah yaitu: bobot kering 
batang (BKB), bobot kering daun (BKD), panjang malai (PM), jumlah daun (JD), tinggi batang (TB), 
diameter batang (DB), panjang malai (PM), bobot kering malai (BKM), dan komponen hasil seperti 
ukuran biji (UB), jumlah biji (JB), bobot biji per malai (BB).  Alokasi fotosintat akan dihitung berdasarkan 
harvest indeks (HI) dan biomasa indeks (BI). Ukuran biji (seed size) dihitung dengan menimbang bobot 
100 biji dengan satuan unit gram (g). HI dihitung berdasarkan rasio antara BB (bobot biji per malai) 
dan total BKA, BKD, BKB, dan BKM. Selanjutnya, BI dihitung berdasarkan rasio antara BKB dan 
total BKA, BKD, BKB, dan BKM. Pengelompokan genotipe sorgum penghasil biomasa dilakukan 
berdasarkan tingkat seleksi 20% pada variabel BKB.  Data dianalisis dengan menggunakan SAS versi 9.0 
termasuk anova dan korelasi sederhana. Uji nilai tengah variabel untuk membandingkan antar genotipe 
menggunakan Duncan pada taraf selang kepercayaan 1% dan 5%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuadrat tengah untuk semua variabel yang diamati menunjukkan bahwa ada variasi dari 20 

genotipe sorgum yang dicobakan. Selanjutnya, dari beberapa variabel yang diamati ternyata tiga variabel, 
yaitu BKA, BKB, dan JB mempunyai nilai koefisien keragaman yang tinggi berturut-turut 28,0, 20,5 
dan 21,8 (Tabel 1). Hal ini secara tidak langsung berarti bahwa masing-masing genotipe sorgum 
mempunyai keragaan yang karakternya bisa dijadikan sebagai karakter terseleksi.  Berdasarkan Tabel 1 
maka karakter BKB bisa dijadikan sebagai karakter seleksi. Sebaliknya, karakter JD dan UB cenderung 
kurang mendukung untuk dijadikan sebagai karakter seleksi karena koefisien keragaman cukup kecil 
yaitu berturut-turut 4,13 dan 4,25.

Tabel 1. Karakter bagian vegetatif dan generatif beberapa genotipe sorgum

Variabel Rata-rata Koefisien 
Keragaman

Kuadrat Tengah 
Genotipe

Kuadrat Tengah 
Galat

Bobot Kering Akar (g) 11,9 28,0 71,295** 11,1618
Bobot Kering Batang (g) 66,6 20,5 3911,45** 185,917
Jumlah Daun (helai) 12,2 4,13 3,6833** 0,25252
Bobot Kering Daun (g) 23,1 12,1 44,9247** 44,9247
Tinggi Batang (cm) 209,6 10,1 12767,4** 445,915
Diameter Batang (cm) 1,80 7,58 0,08024** 0,01869
Panjang Malai (cm) 22,2        4,99 47,4442**    1,22627
Bobot Kering Malai (g) 7,45       14,8 15,0808**     1,22703
Ukuran Biji (g/100) 3,79 4,25 0,95999** 0,02595
Jumlah Biji (butir) 1908,6 21,8 798190,71** 173533,72
Bobot biji (g) 71,1 19,4 908,7349** 190,166
Harvest Indeks 0,43 12,2 0,04599** 0,00279

Ket: ** Berbeda nyata pada taraf selang kepercayaan <1%            

Berdasarkan nilai rata-rata BKB dari 20 genotipe sorgum dengan tingkat intensitas seleksi 20% 
maka ada empat genotipe terbaik sorgum dan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai penghasil 
biomasa, yaitu GH-10, GH-7, P/F5-193, dan GH-2 (Tabel 2). Keempat genotipe sorgum ini mampu 
menghasilkan biomasa batang dengan kisaran antara 107-134 g per tanaman.  Secara umum (20 genotipe 
sorgum) ada korelasi positif antara BKB dan TB (data tidak ditunjukkan), namun berdasarkan empat 
genotipe terbaik sorgum maka tidak ada korelasi antara BKB dan TB, r= -0,09 begitu juga antara BKA 
dan BKB, r= 0,48 (Tabel 3). Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Barbanti dkk. 
(2015). Mereka telah meneliti beberapa genotipe sorgum untuk biomasa pada kondisi lingkungan yang 
berbeda ( cekaman air). Kemudian mereka melaporkan bahwa tinggi tanaman berkorelasi positif dengan 
bobot kering tanaman (r=0,79**).

Hasil penelitian pada percobaan ini berbeda dengan hasil penelitian lainnya karena pengukuran 
tinggi batang dilakukan berdasarkan pengukuran mulai dari permukaan tanah hingga panjang daun 
tertinggi. Sebaiknya tinggi tanaman diukur dengan metode sesuai dengan pengukuran yang dilakukan 
oleh Fujii, Nakamura and Goto (2014). Mereka melaporkan bahwa panjang batang berkorelasi positif 
dengan tinggi leher daun (collar height).  Selanjutnya, produksi biomasa dipengaruhi juga oleh lingkungan 
seperti curah hujan yang digunakan sebagai kebutuhan air tanaman.  Rocateli dkk. (2012) menyampaikan 
hasil penelitiannya bahwa bahan kering tanaman bagian atas permukaan tanah (above ground) cenderung 
menghasilkan bahan kering lebih tinggi (20 ton/ha) dalam kondisi irigasi dibanding dengan yang tanpa 
irigasi yang menghasilkan sekitar 16 ton/ha.  

Pada ke empat genotipe terbaik sorgum, tidak ada korelasi antara BKA dan BKB begitu juga antara 
BKB dab BKD.  Hal ini berarti bahwa genotipe tsb mempunyai keragaman yang kecil pada bagian batang 
dan daun sehingga bisa dijadikan sebagai penghasil biomasa. Selanjutnya, ada korelasi positif antara 
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BKA dan BB, r=0,71** begitu juga antara JB dan BB, r=0,86**. Hasil ini didukung oleh kesimpulan 
(Bakheit, 1990) bahwa ukuran biji (bobot 1000 butir) berkorelasi positif dengan tinggi tanaman, bobot 
malai, bobot biji per tanaman. Namun menariknya, antara BKA dan JB tidak ada korelasi, r=0,57.  
Hal ini berarti bahwa untuk genotipe sorgum penghasil biomasa, akar masih mempunyai peran yang 
cukup penting untuk meningkatkan produksi biji sorghum. Kondisi menarik lainnya adalah 16 genotipe 
sorgum yang tidak terseleksi sebagai penghasil biomasa terbaik, BKA tidak berkorelasi dengan BKB, 
selanjutnya  BKA juga tidak menunjukkan korelasi dengan JB dan BB (Tabel 4). Kondisi tsb mempunyai 
hubungan antara variabel vegetatif dan generatif dengan kesesuaian genotipe untuk penghasil biomasa 
berdasarkan IP dan BI.

Tabel 2. Rata-rata variabel vegetatif dari 20 genotipe sorgum

Genotipe BKB (g) DB (cm) BKD (g) JD (helai) TB (cm) PM (cm) BKM (g)
GH-10 134,0a 1,77cde 30,1a 12,5b-f 276,7abc 24,5c 8,1ab
 GH-7 112,4ab 1,7ed 25a-d 12,7b-e 242,3b-f 24,5c 6,13b-f
P/F5-193 107,63b 1,9bcd 27,6ab 12,9bcd 299,5a 24,3c 7,27a
GH-2 107,47b 1,7bcd 25,2a-d 12,7b-e 281,9ab 26,5b 6,47d-g
GH-1 92,13bc 1,7ed 24,7bcd 13,2b 207,7efg 26,7b 6,23d-g
Mandau 92,13bc 1,67ed 24,3bcd 12,1c-f 250,0bcd 20,8e 4,97c-g
GH-6 91,17bc 1,83bcd 24,0bcd 12,4b-f 259,3bcd 20,6ef 6,43g
P/IWHP 87,57bcd 1,63ed 24,0bcd 11,7fg 233,9def 15,2i 8,93fg
GH-3 71,53cde 1,73ed 24,5bcd 11,8efg 245,7b-e 18,8fgh 9,43d-g
GH-9 63,63def 1,77cde 22,5bcd 12,1def 247,0b-e 22,9cd 5,00b-e
Talaga 
Bodas

63,3def 1,77cde 21,5d 11,6fg 203,1fg 18,7fgh 9,43b-e

Numbu 60,83bc 1,67bcd 21,6d 12,1c-f 239,2c-f 18,3gh 12,4c-g
GH-11 57,8efg 2,07ab 27,3abc 14,1a 108,4h 27,0b 7,33d-g
P/F10-90 49,9efg 1,63ed 16,1ef 10,9gh 246,3b-e 23,0cd 8,83efg
UPCA 44,29fgh 1,72ed 20,7de 10,6h 184,1g 16,8hi 11,6d-g
Pahat 34,12ghi 2,19a 23,4bcd 13,1bc 115,2h 31,1a 8,69a-d
GHP-11 20,72hij 1,85bcd 21,8cd 11,9ef 121,3h 21,7de 4,56b-e
P/I150-2 17,87ij 1,55e 12,2f 9,00i 221,5d-g 18,4gh 5,74g
GHP-1 16,91ij 2,01abc 23,0bcd 13,0b 69,13i 19,9efg 4,13d-g
GHP-3 7,47j 2,02abc 24,2bcd 12,9bcd 140,0h 23,5cd 7,24abc
RGT 115,4 1,70 26,9 12,7 275,1 25,0 7,00
RGB 54,5 1,80 22,2 12,0 193,2 21,5 7,60
RGU 66,6 1,80 23,1 12,2 209,6 22,2 7,40

BKB=bobot kering batang, DB=diameter batang, BKD=bobot kering daun, JD=jumlah daun, TB=tinggi batang, 
PM=panjang malai, BKM=bobot kering malai, RGT=rata-rata genotipe terbaik, RGB=rata-rata genotipe biasa, 
RGU=rata-rata genotipe umum

Angka-angka dalam satu kolom yang disertai dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata dengan 
uji nelai tengah Duncan pada taraf selang kepercayaan 1% dan 5%.

Tabel 3, Nilai korelasi antar vegetatif dan generatif variabel pada empat genotipe terbaik

 BKA          BKB        BKD         JD TB DB UB JB BB
BKA 1 0,48 0,78 0,23 -0,02 0,47 -0,67 0,57 0,71
BKB 0,11 1 0,55 -0,05 -0,09 0,08 -0,09 0,13 0,55
BKD 0,003 0,06 1 0,11 0,01 0,18 -0,34 0,14 0,39
JD 0,48 0,88 0,74 1 0,34 0,42 -0,10 0,36 0,16
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 BKA          BKB        BKD         JD TB DB UB JB BB
TB 0,95 0,77 0,97 0,29 1 0,15 -0,38 0,44 0,33
DB 0,12 0,81 0,74 0,18 0,64 1 -0,61 0,63 0,50
UB 0,02 0,78 0,27 0,75 0,23 0,04 1 -0,85 -0,81
JB 0,05 0,69 0,67 0,25 0,15 0,03 0,004 1 0,86
BB 0,009 0,06 0,21 0,63 0,29 0,09 0,001 0,000 1

Angka-angka disebelah atas angka 1 menunjukkan nilai korelasi sedangkan angka-angka disebelah bawah angka 1 
menunjukkan nilai peluang dimana < 0,01 berarti berbeda sangat nyata,

BKA= bobot kering akar, BKB= bobot kering batang, BKD=bobot kering daun, JD=jumlah daun, TB=tinggi 
batang, DB=diameter batang, UB= ukuran biji, JB= jumlah biji, BB= bobot biji per tanaman

Tabel 4. Nilai korelasi antar vegetatif dan generatif variabel pada 16 genotipe

 BKA          BKB        BKD         JD TB DB UB JB BB
BKA 1 0,65 0,28 0,06 0,52 -0,22 0,53 -0,05 0,12
BKB 0,001 1 0,36 0,15 0,61 -0,32 0,56 -0,13 -0,28
BKD 0,05 0,01 1 0,76 -0,17 0,38 0,23 0,38 0,40
JD 0,71 0,29 0,000 1 -0,41 0,59 -0,08 0,39 0,27
TB 0,000 0,000 0,25 0,004 1 -0,63 0,54 -0,26 0,28
DB 0,13 0,03 0,008 0,000 0,000 1 -0,26 0,52 0,47
UB 0,000 0,000 0,11 0,61 0,000 0,08 1 -0,23 0,11
JB 0,73 0,39 0,008 0,007 0,07 0,000 0,11 1 0,52
BB 0,41 0,05 0,005 0,06 0,03 0,000 0,46 0,000 1

Angka-angka disebelah atas angka 1 menunjukkan nilai korelasi sedangkan angka-angka disebelah bawah angka 1 
menunjukkan nilai peluang dimana < 0,01 berarti berbeda sangat nyata,

BKA= bobot kering akar, BKB= bobot kering batang, BKD=bobot kering daun, JD=jumlah daun, TB=tinggi 
batang, DB=diameter batang, UB= ukuran biji, JB= jumlah biji, BB= bobot biji per tanaman

Tabel 5. Nilai rata-rata variabel generatif dari 20 genotipe sorgum

Genotipe B100 (g) JB (butir) BB (g) IP BI
GH-10 3,67fg 2242,7b-e 100,1ab 0,34d-f 0,45abc
 GH-7 4,10cd 1821,7c-g 74,8b-f 0,31efg 0,47ab
P/F5-193 3,33bc 3086,7a 107,5a 0,40cd 0,39b-e
GH-2 4,30bc 1355,2fg 56,9d-g 0,27g 0,51a
GH-1 4,07cde 1471,0efg 58,2d-g 0,30fg 0,48ab
Mandau 3,90def 1690,5d-g 72,4c-g 0,34d-g 0,44a-d
GH-6 3,80ef 2827,7ab 46,5g 0,26g 0,51a
P/IWHP 4,50ab 1207,2g 51,0fg 0,28g 0,48ab
GH-3 4,50ab 1620,3d-g 70,6d-g 0,37c-f 0,38b-e
GH-9 4,17cd 2053,2b-f 81,1b-e 0,44c 0,34cde
Talaga Bodas 4,60a 1772,3d-g 78,8b-e 0,43cd 0,47cde
Numbu 4,57ab 1560,3d-g 72,2c-g 0,40cde 0,34de
GH-11 2,80j 2109,5b-f 61,2d-g 0,37c-f 0,37b-e
P/F10-90 3,10i 1722,8d-g 54,0efg 0,39c-f 0,36cde
UPCA 4,05cde 1523,0efg 63,2d-g 0,42cd 0,30ef
Pahat 3,41gh 2371,7a-d 83,4a-d 0,53b 0,22fg

Tabel 3. Nilai korelasi antar vegetatif dan generatif variabel pada empat genotipe terbaik (lanjutan)
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Genotipe B100 (g) JB (butir) BB (g) IP BI
GHP-11 3,08i 2075,0b-f 80,4b-e 0,60c-f 0,17g
P/I150-2 3,08i 1207,0g 46,5g 0,54b 0,16g
GHP-1 3,32hi 1865,0c-g 66,1d-g 0,56b 0,13gh
GHP-3 3,47gh 2588,7abc 97,9abc 0,68a 0,05h
RGT 3,80 2126,5 84,8 0,30 0,46
RGB 3,80 1854,0 67,7 0,50 0,33
RGU 3,80 1908,5 71,1 0,40 0,35

B100=bobot 100 biji, JB=jumlah biji, BB=bobot biji, IP= indeks panen, BI=biomasa indeks, RGT=rata-rata 
genotipe terbaik, RGB=rata-rata genotipe biasa, RGU=rata-rata genotipe umum

Angka-angka dalam satu kolom yang disertai dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan 
uji nilai tengah Duncan pada taraf 5%.

Genotipe penghasil biomasa tinggi seperti GH-10, GH-7, P/F5-193, dan GH-2 mempunyai 
nilai IP antara 0,27–0,40 (Tabel 5). Selanjutnya, nilai IP terendah ada pada GH-2 yaitu 0,27 yang 
berarti bahwa genotipe ini mempunyai kecenderungan bisa dimanfaatkan sebagai penghasil biomasa. 
Selanjutnya, genotipe GH-10 menghasilkan nilai IP yang cukup tinggi yaitu 0,34, yang berarti bahwa 
GH-10 berpotensi untuk digunakan sebagai penghasil biji maupun biomasa batang.  Dengan demikian 
ke empat genotipe terbaik sorgum ini bisa digunakan sebagai penghasil biomasa karena menghasilkan 
rata-rata BKB sebesar 115,4 g atau sekitar 2 kali rata-rata umum dari 20 genotipe yang dicobakan.

Berdasarkan BI, ada dua genotipe yang menghasilkan nilai tertinggi, yaitu GH-2 dan GH-6 dengan 
nilai BI= 0,51 (Tabel 5) namun kedua genotipe tersebut mempunyai nilai IP yang relatif sama berturut-
turut 0,27 dan 0,26. Berdasarkan nilai IP maka GH-6 bisa digolongkan ke dalam genotipe penghasil 
biomasa namun genotipe GH-6 mempunyai BKB dan TB yang lebih rendah dibandingkan dengan ke 
empat genotipe terbaik sorgum penghasil biomasa. Hasil ini sesuai dengan pendsapat Behesti dan Fard 
(2010) yang menyatakan bahwa BKB merupakan salah satu faktor tidak bebas terhadap total bahan 
kering tanaman. Sebaliknya, genotipe GHP-3 mempunyai nilai BI yang sangat rendah yaitu 0,05 namun 
dengan IP yang tinggi yaitu 0,68. Hal ini berarti bahwa genotipe GHP-3 cenderung diklasifikasikan 
untuk pengembangan sorgum biji apalagi dengan bobot 100 biji yang cukup besar yaitu 3,47 g.  Menurut 
Setyowati, Hadiatmi, dan Sutoro (2005) bahwa rata-rata bobot 100 butir dari beberapa genotipe sorgum 
yang dicobakan adalah antara 1,4–3,6 g dengan kisaran tinggi tanaman antara 93–220 cm.

Tabel 5. Nilai rata-rata variabel generatif dari 20 genotipe sorgum (lanjutan)
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Gambar  1.  Distribusi bahan kering bagian akar, batang, daun, malai, dan biji pada empat genotipe 

terbaik sorgum (20% intensitas seleksi)

Gambar  2. Distribusi bahan kering bagian akar, batang, daun, malai, dan biji pada 16 genotipe sorgum 
(diluar 20% intensitas seleksi)

Distribusi bahan kering tanaman seperti akar, batang, daun, malai dan bobot biji antara empat 
genotipe terbaik sorgum dan 16 genotipe sorgum “biasa” dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.  Berdasarkan 
dua gambar tersebut terlihat bahwa distribusi fotosintat untuk empat genotipe terbaik sorgum sebagai 
penghasil biomasa lebih untuk BKB dibandingkan biji. Sebaliknya, distribusi fotosintat untuk 16 
genotipe “biasa” sorgum lebih untuk biji dibandingkan BKB. Hal ini secara tidak langsung berarti bahwa 
16 genotipe “biasa” sorgum tersebut cenderung difokuskan untuk penghasil biji.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada variasi genotipe dari 20 genotipe 

sorgum yang dicobakan dan nilai koefisien keragaman tinggi dan kuadrat tengah genotipe untuk BKA, 
BKB, dan JB berturut-turut 28,0; 20,5; dan 21,8 serta 71,295**, 3.911,45**, dan 798.190,71**.  Korelasi 
antara BKA dan BKB untuk empat genotipe terbaik sorgum tidak berbeda nyata (0,48).  Sebaliknya, ada 
korelasi positif antara BKA dan BKB untuk 16 genotipe sorgum lainnya (r=0,65**).  Hasil penelitian ini 
merekomendasikan bahwa ada empat genotipe terbaik sorgum yang menghasilkan biomasa (BKB) > 100 
g per tanaman, yaitu GH-10, GH-7, P/F5-193, dan GH-2.
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ABSTRACT
Cocoa plant (Theobroma cacao L.) is one of the agricultural products that have an important role in 
realizing reliable and agricultural development programs. Cocoa as a commodity crop that economic 
value is high enough, have the potential to continue to be developed in our country, especially in the 
area of   South Sulawesi, which is one of the national cocoa production centers. The purpose of this 
study was to determine the planting materials of superior clones of the best in the cacao plant, from 
morphological characterization of multiple clones of cocoa to increase production and productivity of 
cocoa plants. The research begins December 2014 to April 2015. The samples were taken in cocoa 
plantations owned by the farmers in Bupon and Buntu Batu, Malenggang, Padang Tuju and Tampumia 
Luwu. Characterization carried out on six different cocoa clones are clones M-01, 45, the PBC 123, BB, 
BR 25 and PANTHER. Morphological characterization of cocoa the determine in planting materials of 
superior clones of cocoa for cultivated. Characters canopy shape, leaf size, fruit shape, grooves fruit, thick 
rind, the thickness of the sclerotic, the average dry weight of the seed, the index POD, yield, the intensity 
of pests and diseases that can be used as a code distinction that can be made the basis for determining 
superior planting materials.
Keywords: Cacao, Characterization, Clones Cacao

ABSTRAK
Tanaman kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu produk pertanian yang memiliki peranan 
penting dan dapat diandalkan dalam mewujudkan program pembangunan pertanian. Kakao sebagai 
salah satu komuditas hasil perkebunan yang bernilai ekonomis cukup tinggi, memiliki potensi untuk 
terus di kembangkan di Negara kita ini, khususnya di daerah Sulawesi Selatan yang merupakan salah 
satu sentra produksi kakao nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahan tanam 
klon unggul yang terbaik pada tanaman kakao, dari karakterisasi morfologi beberapa klon kakao untuk 
peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kakao. Penelitian ini berlangsung dari bulan Desember 
2014 sampai April 2015. Pengambilan sampel diambil di kebun kakao milik petani pada Kecamatan 
Bupon Desa Buntu Batu, Malenggang, Padang Tuju dan Tampumia Kabupaten Luwu. Karakterisasi 
dilakukan terhadap enam klon kakao yang berbeda yaitu klon M-01, 45, PBC 123, BB, BR 25 dan 
PANTHER. Karakterisasi morfologi kakao di lakukan untuk mengetahui bahan tanam unggul klon 
kakao yang baik untuk di budidayakan. Karakter bentuk tajuk, luas daun, bentuk buah, alur buah, tebal 
kulit buah, ketebalan sklerotik, rata-rata berat kering biji, indeks POD, rendemen, intensitas serangan 
hama dan penyakit yang dapat dijadikan karakter-karakter pembeda sehingga dapat jadikan dasar dalam 
menentukan bahan tanam unggul.
Kata kunci : Karakterisasi  klon kakao, bahan tanam unggul kakao
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PENDAHULUAN
Kakao (Theobroma cacao L.) adalah salah satu produk pertanian yang memiliki peranan penting dan 

dapat diandalkan dalam mewujudkan program pembangunan pertanian. Kakao merupakan komoditas 
penghasil devisa negara yang cukup penting selama dekade terakhir ini. Produksi tanaman kakao sebesar 
936.266 ton pada tahun 2012 menetapkan Indonesia sebagai negara produsen kakao terbesar ketiga 
dunia setelah Pantai Gading dan Ghana (Ditjenbun 2013). 

Pada tahun 2012, luas areal tanaman kakao di Indonesia mencapai 1.732.954 ha dan sekitar 65% 
dari volume produksi kakao di Indonesia disumbang dari wilayah Sulawesi. Sulawesi khususnya Sulawesi 
Selatan termasuk Kabupaten Luwu yang merupakan salah satu sentra produksi kakao rakyat terbesar, 
memberikan kontribusi tinggi terhadap perkakaoan di Indonesia, sekitar 35% produksi kakao berasal 
dari daerah ini mencapai 269.457 ton (Disbun Sul-Sel, 2013). Tetapi saat ini, secara umum rata-rata 
produktivitas tanaman kakao di Kabupaten Luwu berkisar 938 kg/ha/tahun yang berarti mengalami 
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 19.378 ton (BPS Kabupaten Luwu 2012). Angka ini 
masih jauh di bawah rata-rata potensi yang diharapkan, yakni sebesar 2.000 kg/ha/tahun (Wahyudi dan 
Rahardjo 2008).

Menurut Nany (2013) penurunan produktivitas tanaman kakao di Kabupaten Luwu di dominasi 
oleh gangguan hama dan penyakit, salah satunya yaitu serangan PBK (Penggerek Buah Kakao) dan 
masalah lainnya yaitu pada umumnya petani kakao menggunakan bahan tanam yang tidak unggul atau 
benih asalan sehingga produksinya rendah dan rentan. Menurut (Suhendi et al. 2004) salah satu kendala 
yang di hadapi dalam peningkatan dan pengembangan tanaman kakao yaitu adanya keterbatasan bahan 
tanam unggul yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit sehingga potensi produksi kakao masih 
rendah.

Penggunaan bibit unggul menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam mengatasi masalah 
produktivitas kakao. Hal ini karena, bibit unggul memiliki sifat-sifat utama yaitu memiliki daya hasil 
yang tinggi, biji yang berkualitas tinggi, dan resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Ketersedian 
bahan tanam atau bibit kakao unggul merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produksi dan 
mutu kakao Indonesia (Rubiyo 2009). 

Untuk mendapatkan bibit unggul sangat bergantung pada tersedianya informasi yang akurat 
tentang keragaman varietas tanaman kakao (Rubiyo 2009). Analisis keragaman tanaman dapat dilakukan 
secara morfologi dengan pengamatan langsung terhadap fenotip tanaman (Mohan et al. 1997). Deskripsi 
morfologi sangat bermanfaat karena dapat menjadi acuan untuk mengetahui klon unggul kakao dalam 
pemuliaan tanaman. Menurut Efombagnet et al. (2009) sifat fenotip buah dan biji merupakan hal utama 
yang perlu diperhatikan untuk melihat varietas kakao unggul. Selain itu, morfologi buah kakao dapat 
digunakan sebagai salah satu tolak ukur dalam ketahanan varietas atau klon kakao terhadap serangan 
hama dan penyakit (Limbongan 2011). Maka dari itu pentingnya dalam penelitian ini mengkarakterisasi 
morfologi beberapa klon kakao unggulan yang terbaik di Kecamatan Bupon melalui pendekatan AHP 
(Analytical Hierarchy Process).

Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) adalah salah satu metode yang digunakan untuk 
penyelesaian sistem pengambilan keputusan. Ada 2 mekanisme yang digunakan dalam penghitungan 
AHP di antaranya menggunakan metode konvensional (manual), baik itu menggunakan normalisasi 
ataupun tidak, dan menggunakan perangkat lunak, seperti Expert Choice. Penelitian ini akan membahas 
perhitungan AHP  Expert Choice, untuk mendapatkan hasil keputusan yang konsisten atau (inconsistency). 
Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu hirarki 
kriteria, pihak yang berkepentingan hasil, dan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan 
bobot atau prioritas. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan 
pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok 
dengan perkiraan kita secara intutif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah di buat 
(Saaty 1993).  



383

Karakterisasi Morfologi dan Produksi Beberapa Klon Kakao Unggulan (Theobroma Cacao L)                   
di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai karakterisasi morfologi dan 
produksi beberapa klon kakao unggulan (Theobroma cacao L) di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu 
agar bisa meningkatkan produktivitas tanaman kakao.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria klon kakao unggul yang dapat 
dijadikan sebagai bahan tanam berdasarkan karakter morfologi dari setiap jenis klon, untuk peningkatan 
produktivitas tanaman kakao.

Melalui penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi mengenai karakter-
karakter morfologi klon kakao unggulan yang dapat dijadikan sebagai bahan tanam untuk peningkatan 
produktivitas tanaman kakao.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di kebun kakao milik petani pada Kecamatan Bupon Desa Buntu Batu, 

Malenggang, Padang Tuju dan Tampumia Kabupaten Luwu. Berlangsung dari bulan Desember 2014 
sampai April 2015. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanaman kakao dari setiap jenis klon 
yang di budidayakan oleh petani. Sementara alat yang digunakan adalah jangka sorong digital, timbangan 
analitik, gelas ukur, mistar (meteran), gunting, alat tulis, plastik bening, camera, pisau/cutter, perangkat 
komputer (laptop),  kamera pocket,  dan kertas label. 

Jenis dan Sumber Data
Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder dengan 
penjelasan sebagai berikut: 

Data primer melalui pengambilan informasi langsung dilapangan, pengisian kusioner (daftar a. 
pertanyaan) secara sistematis, wawancara secara langsung dengan petani, penyuluh pertanian, 
pakar pertanian, dan stakeholder lainnya.
Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian dan penelaahan literatur-literatur yang relevan, b. 
publikasi instansi terkait, buku, jurnal. Data sekunder juga diperoleh dari studi pustaka dan hasil 
penelitian terdahulu yang masih relevan dan valid untuk keperluan penelitian. 

Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian antara lain bersumber dari survey dengan objek pengamatan 

pada kebun rakyat, pengamatan dan wawancara langsung di lapangan, wawancara dengan petani setempat 
dan dari instansi-instansi terkait dan data pendukung yang diperoleh dari kantor Dinas Perkebunan 
Kabupaten Luwu, Badan Pusat Statistik, serta instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan menggunakan atau menggabungkan 

beberapa metode antara lain :
Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang populasi.  Menurut a. 
Irawan (2007), metode survei merupakan metode penelitian yang menggunakan kuesioner 
sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data.  
Wawancara dilakukan terhadap responden (petani, penyuluh, pakar kakao, birokrasi dan berbagai b. 
stakeholder) untuk memperoleh data dan informasi yang diinginkan. Menurut Prabowo (1996) 
wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang 
responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.
Observasi atau pengamatan langsung dilakukan pada kondisi kebun-kebun kakao dan cross chek c. 
mengenai jenis-jenis klon kakao yang di budidayakan oleh petani serta hal-hal penting yang 
dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.
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Studi kepustakaan dilakukan dalam bentuk teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi d. 
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan, informasi 
dari dokumen-dokumen resmi instansi yang telah dipublikasikan yang ada hubungannya dengan 
masalah yang diteliti.
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakane.  purposive sampling. Menurut (Sugiyono 
2010) purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 
tertentu seperti (lokasi, responden petani, penyuluh, dan pakar).
Pengambilan sampel tanaman kakao dalam penelitian ini harus memperhatikan kondisi f. 
lingkungan, teknik budidaya yang sama dan tidak ternaungi. Untuk sampel buah yang di amati 
diambil pada bagian batang cabang primer, cabang sekunder dan cabang tersier. Kemudian untuk 
sampel daun kakao diambil pada bagian daun ke tiga dan ke empat dari percabangan tanaman 
kakao. untuk mengetahui karakter dari klon yang di amati.
Untuk semua parameter pengamatan di berikan skor penilaian sesuai karakter-karakter yang g. 
dimiliki setiap klon yang di amati. Untuk skor penilain parameter pengamatan dapat di lihat di 
tabel 1. 
Untuk lokasi desa yang dijadikan sebagai tempat wawancara petani kakao dan penyebaran h. 
kuisioner maka dipilih Kecamatan Bupon karna memiliki banyak jenis klon yang di budidayakan. 
Untuk Kecamatan Bupon dengan jumlah keseluruhan responden adalah 75  responden.

Tabel 1. Skor penilain parameter pengamatan 

Parameter 
Pengamatan Karakter Pengamatan Nilai 

Batang Tipe percabangan Tegak Horizontal (ke samping/plagiotrop) 5
Tegak Vertikal (ke atas/orthotrop) 3

Bentuk Tajuk Tegak Terbuka 5
Tegak Kompak 3

Daun Bentuk daun Obovate (Bentuk bulat telur sungsang) 4
Elliptical (Ellips, bagia terlebar di bagian tengah 
daun)

3

Ujung daun Acute (Runcing) 3
Obtuse (Tumpul) 2

Tangkai daun Acute (Runcing) 4
Cuneate (Bentuk segi tiga sungsang) 2

Tekstur daun Licin 4
Kasar 2

Flush Merah 5
Kuning kemerahan 4
Hijau Kekuningan 3
Kuning 2
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Parameter 
Pengamatan Karakter Pengamatan Nilai 

Buah Bentuk buah Oblong (Ukuran besar) 5
Elips (Ukuran sedang ) 4
Obovate (Bentuk bulat telur) 3

Leher buah Absent (Tidak memiliki leher botol) 4
Slight (Leher buah samar) 3

Ujung buah Attenuate (Sangat runcing) 5
Acute (Runcing) 4
Mammelate (Membulat) 2

Tekstur buah Licin 5
Kasar 2

Alur buah Dangkal 5
Dalam 3

Warna buah muda Merah 5
Hijau 2

Warna buah 
masak

Merah kekuningan 5
Hijau kekuningan 3

Biji Bentuk biji    Oblong (besar) 5
 Oval (sedang) 4
Ellips (Terlebar dibagian tengah biji ) 3

Bunga Warna tangkai 
bunga

Kemerahan 5
Hijau kemerahan 4
Hijau kekuningan 3

Keterangan: Skor Penilaian Berdasarkan Karakter Pengamatan

Analisis Data
Penelitian ini akan terfokus pada pengamatan karakteristik morfologi kakao dari beberapa jenis-

jenis klon kakao yang di budidayakan petani setempat, dengan beberapa aspek pengamatan (seperti: 
batang, daun, bunga, buah dan biji tanaman kakao). Data tersebut diperoleh dengan survey lapangan, 
wawancara, dan pengisian kuisioner .

Setelah dilakukan pengumpulan data kemudian dilakukan wawancara langsung dengan petani, 
penyuluh, para pakar pertanian, dan sejumlah stakeholder lainnya sehingga menghasilkan data yang 
kemudian data tersebut di beri nilai dari setiap parameter pengamatan sesuai bobot yang dimiliki setiap 
jenis klon yang diamati. Penilain parameter pengamatan disesuaikan dengan hasil yang didapatkan di 
lapangan. Penilaian skor dari setiap parameter pengamatan dilengkapi dengan keterangan yang dapat 
dilihat di Tabel 2. Menurut (Suhendi 1999) Penetapan skoring komponen pengamatan mengacu 
pada deskripsi karakterisasi morfologi kakao. Urutan nilai skoring yamg sama besar dalam deskripsi 
menandakan karakter yang di hasilkan semakin baik. 

Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif yang di gunakan pada 
beberapa aspek pengamatan seperti luas daun, tebal kulit buah, kekerasan sklerotik buah, ketebalan 
sklerotik buah basah, ketebalan sklerotik buah kering, jumlah biji dalam satu buah, berat biji basah, berat 
biji kering dan jumlah bunga per bantalan. Kemudian data yang diperoleh dari hasil praktek lapang akan 
memberikan penggambaran terhadap permasalahan yang akan dikaji, sedangkan data yang menggunakan 
angka akan ditabulasi, kemudian dari setiap parameter pengamatan di beri nilai sesuai  karakteristik dari 
jenis klon tersebut.

Tabel 1. Skor penilain parameter pengamatan (lanjutan)
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Untuk mengetahui skala prioritas dalam hal bahan tanam klon unggul, maka dilakukan pendekatan 
Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan program Expert choice. Analisis AHP di gunakan 
pada semua parameter pengamatan. Menurut Saaty (1992) metode AHP membantu memecahkan 
persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, 
hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Dalam hal 
pengukuran, AHP melakukan pengukuran sederhana, yaitu dengan menggunakan perbandingan antar 
elemen

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakterisasi Morfologi Kakao
Hasil karakterisasi morfologi kakao dari semua parameter pengamatan morfologi kakao, produksi 

per klon dan intensitas serangan hama dan penyakit setiap klon kakao di Kecamatan Bupon Kabupaten 
Luwu dapat di lihat di Tabel 2. Hasil tersebut kemudian di sintesis melalui Analytical Hierarchy Process 
dengan menggunakan Expert Choice di sajikan pada Gambar 1. Pada gambar tersebut menunjukkan 
adanya perbedaan tingkat klon yang memiliki nilai paling tinggi.

Tabel 2.  Hasil karakterisasi batang, daun, buah, biji, bunga, produksi per klon dan intensitas hama 
dan penyakit kakao

Hasil Karakterisasi Batang Kakao

Parameter 
Pengamatan

Klon
M-01 45 PBC-123 BB BR 25 PANTHER

Tipe percabangan Tegak 
Vertikal (3)

Tegak 
Vertikal (3)

Tegak 
Horisontal 

(5)

Tegak 
Horisontal 

(5)

Tegak 
Horisontal 

(5)

Tegak 
Vertikal  (3)

Bentuk Tajuk
Tegak 

Kompak 
(3)

Tegak 
Kompak (3)

Tegak 
Terbuka 

(5)

Tegak 
Terbuka (5)

Tegak 
Terbuka (5)

Tegak 
Kompak  (3)

Keterangan: Angka yang berada dalam tanda kurung ( ) menunjukkan nilai skor parameter

Hasil Karakterisasi Daun Kakao

Parameter 
Pengamatan

Klon
M-01 45 PBC-123 BB BR 25 PANTHER

Bentuk daun Elliptical 
(3)

Elliptical (3) Obovate (4) Obovate (4) Elliptical 
(3)

Elliptical (3)

Ujung daun Acute (3) Acute (3) Obtuse (2) Obtuse (2) Acute (3) Acute (3)
Tangkai daun Acute (4) Acute (4) Cuneate (2) Cuneate (2) Acute (4) Acute (4)
Tekstur daun Kasar (2) Kasar (2) Licin (4) Kasar (2) Kasar (2) Kasar (2)
Luas daun 42,4 45,9 35,8 46,8 35,8 33,8 (5)
Flush Kuning 

(2)
Merah (5) Hijau 

Kekuningan 
(3)

Kuning 
Kemerahan 

(4)

Merah (5) Kuning (2)

Keterangan: Angka yang berada dalam tanda kurung ( ) menunjukkan nilai skor parameter
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Hasil Karakterisasi Buah Kakao

Parameter 
pengamatan 

Klon
M-01 45 PBC-123 BB BR 25 PANTHER

Bentuk buah Oblong (5) Obovate 
(3)

Oblong (5) Elips (4) Elips (4) Elips (4)

Leher buah Slight (3) Absent (4) Slight (3) Slight (3) Absent (4) Slight (3)
Ujung buah Acute (4) Acute (4) Mammelate 

(2)
Attenuate 

(5)
Attenuate 

(5)
Acute (4)

Tekstur buah Kasar (2) Kasar (2) Licin (5) Kasar (2) Kasar (2) Licin (5)
Alur buah Dangkal (5) Dalam (3) Dangkal (5) Dalam (3) Dalam (3) Dangkal (5)
Warna buah 
muda

Hijau (2) Merah (5) Merah (5) Hijau (2) Merah (5) Hijau (2)

Warna buah 
masak

Hijau 
kekuningan (3)

Merah 
kekuningan 

(5)

Merah 
kekuningan 

(5)

Hijau 
kekuningan 

(3)

Merah 
kekuningan 

(5)

Hijau 
kekuningan 

(3)
Tebal kulit 
buah

1,21 1,24 1,28 1,78 1,26 1,39

Kekerasan 
sklerotik buah

2,91 1,41 2,28 1,56 1,29 2,31

Ketebalan 
sklerotik buah 
basah

4,259 3,002 5,146 2,354 2,381 3,212

ketebalan 
sklerotik buah 
kering

0,775 0,502 3,047 0,213 0,75 1,159

Keterangan: Angka yang berada dalam tanda kurung ( ) menunjukkan nilai skor parameter

Hasil Karakterisasi Biji Kakao

Parameter 
pengamatan

Klon 

M-01 45 PBC-123 BB BR 25 PANTHER

Bentuk biji Oblong (5) Oblong (5) Ellips (3) Oval (4) Oblong 
(5) Oblong (5)

Rata-rata jumlah 
biji per buah 42,7 45,8 34,5 46,8 37,5 34,6

Rata-rata berat 
biji basah 167,7 216,4 87,5 72,8 105,3 40,3

Rata-rata berat 
biji kering 75,19 82,61 23,95 16,45 36,70 22,85

Rata-rata berat 
kering per biji 1,76 1,80 0,69 0,35 0,98 0,66

Indeks pod 13 12 42 61 27 44
Rendemen (%) 45 38 27 23 35 57

Keterangan: Angka yang berada dalam tanda kurung ( ) menunjukkan nilai skor parameter
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Hasil Karakterisasi Bunga Kakao

Parameter 
Pengamatan

Klon  
M-01 45 PBC-123 BB BR 25 PANTHER

Warna tangkai 
bunga

Hijau 
Kemerahan 

(4)

Kemerahan 
(5)

Hijau 
Kemerahan 

(4)

Hijau 
Kekuningan 

(3)

Hijau 
Kemerahan 

(4)

Hijau 
Kekuningan 

(3)
Jumlah bunga 
perbantalan

6 8 8 9 9 4

Keterangan: Angka yang berada dalam tanda kurung ( ) menunjukkan nilai skor parameter

Hasil Produksi per klon

Parameter 
Pengamatan

Klon
M-01 45 PBC-123 BB BR 25 PANTHER

Rata-rata 
Produksi ton/ha 1,3-1,8 2 1,8–2,5 1,3–1,5 1,8–2,7 1,3–1,6

Intensitas Hama dan Penyakit

Parameter 
Pengamatan

Klon
M-01 45 PBC-123 BB BR 25 PANTHER

Rata-rata jumlah 
terserang 6 1 6 6 3 6

Rata-rata jumlah 
tidak terserang 4 9 4 4 7 4

Intensitas serangan Rentan Tahan Rentan Rentan Agak 
Tahan Rentan

Gambar 1.  Skala prioritas klon terbaik dari hasil sintesa AHP untuk setiap komponen dengan nilai 
inconsistensi 0.02  Nilai inconsistensi tersebut lebih kecil dari 0,25 sehingga data tersebut 
tergolong dalam batas penerimaan.

Gambar 1 menunjukkan bahwa yang memiliki hasil klon yang paling terbaik adalah klon BR 25 
kemudian klon 45, klon PBC 123, klon BB, klon M-01 dan klon PANTHER. Hasil tersebut merupakan 
sintesis dari parameter pengamatan karakterisasi morfologi kakao, tingkat produksi yang di hasilkan 
per klon dan ketahanan klon terhadap serangan hama dan penyakit melalui Analytical Hierarchy Process 
dengan menggunakan Expert Choice.
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2. Pendapat Partisipan Klon Terbaik
Berdasarkan hasil wawancara mengenai klon terbaik pada pendapat partisipan beberapa petani, 

penyuluh dan pakar pertanian untuk setiap klon di Kecamatan Bupon Luwu. Hasil  tersebut kemudian 
di analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) menggunakan Expert Choise di sajikan pada Gambar 2.

Gambar 2.  Skala prioritas klon terbaik dari hasil sintesa AHP untuk setiap komponen dengan nilai 
inconsistensi 0.01. Nilai inconsistensi tersebut lebih kecil dari 0,25 sehingga data tersebut 
tergolong dalam batas penerimaan

Gambar 2 menunjukkan bahwa yang memiliki hasil klon yang paling terbaik adalah klon PBC 123 
kemudian klon BR 25, klon 45, klon M-01, klon BB dan klon PANTHER. Hasil tersebut merupakan 
sintesis dari pendapat semua partisipan petani, penyuluh dan pakar melalui Analytical Hierarchy Process 
dengan menggunakan Expert Choice.  

3. Hasil Sintesis Klon Terbaik
Berdasarkan hasil sintesis pada semua parameter pengamatan karakteristik morfologi kakao dengan 

semua pendapat partisipan setiap jenis klon di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu melalui Analytical 
Hierarchy Process dengan menggunakan Expert Choice di sajikan pada Gambar 3.

Gambar 3.  Skala prioritas klon terbaik dari hasil sintesa AHP untuk setiap komponen dengan nilai 
inconsistensi 0.02. Nilai inconsistensi tersebut lebih kecil dari 0,25 sehingga data tersebut 
tergolong dalam batas penerimaan

Gambar 3 menunjukkan bahwa yang memiliki hasil klon paling terbaik adalah klon BR 25 
kemudian klon 45, klon PBC 123, klon BB, klon M-01, dan klon PANTHER. Hasil tersebut merupakan 
sintesis dari semua parameter pengamatan karakterisasi morfologi kakao dan semua pendapat partisipan 
yang di analisis melalui Analytical Hierarchy Process dengan menggunakan Expert Choice. 

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pada karakter bentuk tajuk, luas daun, bentuk buah, alur buah, tebal kulit buah, ketebalan sklerotik, 1. 
rata-rata berat kering biji, indeks POD, rendemen, intensitas serangan hama dan penyakit yang 
dapat dijadikan karakter-karakter pembeda sehingga dapat jadikan dasar dalam menentukan bahan 
tanam unggul.
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Pada hasil sintesis melalui2.  Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan Expert Choice 
dari parameter pengamatan karakteristik morfologi kakao, intensitas serangan hama penyakit, 
produksi per klon yang memiliki hasil tertinggi yaitu klon BR 25 kemudian 45, PBC 123, BB,  
M-01 dan PANTHER. Sementara hasil sintesis semua parameter pendapat partisipan yang memiliki 
hasil tertinggi yaitu klon PBC 123 kemudian 45, PBC 123, BR 25, M-01, BB, dan PANTHER. 
Kesimpulan terakhir dari hasil sintesis semua parameter pengamatan yang memiliki hasil klon terbaik 
yaitu klon BR 25 kemudian klon 45, klon PBC 123, klon BB, klon M-01, dan klon PANTHER.
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ABSTRACT
Research Analysis of Productivity Harvesters Palm Oil And Factors Affecting The plantation Cikasungka  
in PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) aims to analyze the relationship between the productivity 
of oil palm harvesters working with factors that influence such as nutritional status, age, medical history, 
period of employment and residence within the harvester to harvest location. The data required in this 
research is primary data and secondary data dperoleh of section 5. Primary data is data obtained from 
direct measurements, interviews and questionnaires, ie the data: nutritional status, age harvesting, disease 
history, and the distance between the residence with harvesters work location. Secondary data were 
processed in this study is the work period harvester, harvesters productivity basic yield. 
The results of the study with univariate analysis showed that harvesters oil palm productivity of Cikasungka 
plantations at the time of the study 92% below the average basic yield companies (550 kg FFB per day). 
Based on bivariate analysis (cross tabulation results) between the factors that affect the productivity of 
the harvesters working in this study did not have a significant relationship with labor productivity means 
that other factors not included in this study the influence and has a relationship with labor productivity 
Cikasungka harvesting oil palm plantations .
Key word: productivity, plantation, harvesters, palm oil, nutritional status

ABSTRAK

Analisis penelitian produktivitas kerja Pemanen Kelapa Sawit Dan Faktor yang Mempengaruhi 
Perkebunan Cikasungka di PT Perkebunan Nusantara VIII ( Persero ) bertujuan untuk menganalisis 
hubungan antara produktivitas kerja pemanen kelapa sawit dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
seperti status gizi, umur, riwayat kesehatan, masa kerja dan jarak antara tempat tinggal pemanen dengan 
lokasi panen.
Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu status gizi , umur panen, riwayat 
penyakit, dan jarak antara tempat tinggal pemanen dengan lokasi  kerja serta masa kerja. Hasil penelitian 
dengan analisis univariat menunjukkan bahwa produktivitas kerja pemanen kebun Cikasungka pada saat 
penelitian 92 % di bawah basic yield rata-rata 550 kg TBS per hari. Berdasarkan analisis bivariat antara 
faktor-faktor yang mempengaruhi dengan produktivitas kerja Pemanen tidak memiliki hubungan yang 
signifikan, berarti ada faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini berpengaruh dan memiliki 
hubungan dengan produktivitas tenaga kerja Pemanen kelapa sawit kebun.
Kata Kunci:  produktivitas kerja, pemanen,  kebun sawit, status gizi
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Produktivitas kerja adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk menghasilkan sejumlah output 
dalam satuan waktu tertentu (Gasperz 2000). Produktivitas menyangkut masalah hasil akhir, yakni 
seberapa besar hasil akhir yang diperoleh di dalam proses produksi. Produktivitas kerja pemanen adalah 
kemampuan pemanen untuk mengambil hasil (output) tanaman yang diusahakan, baik berupa buah, 
getah, batang, dan pucuk.  Kemampuan ini ditentukan oleh tenaga dan kekuatan pemanen, semakin 
tinggi tingkat produktivitas kerja berarti semakin banyak hasil panen yang diperoleh. Produktivitas kerja 
pemanen tidak hanya berukuran kuantitas tetapi juga meliputi kualitas (ketepatan mutu). Produktivitas 
merupakan salah satu variabel yang dipakai sebagai alat pengukuran kinerja non finansial Mundel (2008) 
dan Anonim (2009), pada akhirnya juga berpengaruh terhadap kinerja financial, yaitu berupa perolehan 
keuntungan perusahaan.  

Produktivitas kerja ditentukan oleh faktor internal dan eksternal pemanen.  Faktor internal 
merupakan faktor yang bersumber dari diri pemanen itu sendiri, baik yang bersifat fisik, psikologis, 
maupun mental. Faktor eksternal yang mempengaruhi produktivitas kerja pemanen antara lain upah, 
kondisi lapangan atau alam, jarak tempat tinggal dengan lokasi kerja, sarana dan prasarana yang diperlukan 
untuk pemanenan. Faktor internal bersifat fisik yang mempengaruhi produktivitas kerja pemanen antara 
lain status gizi, umur, riiwayat penyakit, masa kerja. Jarak antara tempat tinggal pemanen dengan lokasi 
kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja terutama yang berjarak jauh.  Jarak tempat tinggal yang 
jauh akan mengurangi tenaga dan kekuatan pemanen dalam melakukan pemanenan sehingga dapat 
menurunkan produktivitas kerja. 

Status gizi dapat mempengaruhi produktivitas kerja pemanen karena status gizi berkaitan erat 
dengan kondisi fisik seseorang. Kondisi fisik yang optimal dapat dicapai dengan ditunjang oleh status 
gizi yang baik. Penilaian status gizi dapat dilakukan dengan menghitung Indeks Masa Tubuh (IMT). 
Seseorang dikatakan mempunyai status gizi baik apabila mempunyai nilai IMT antara 18.5 sampai 22.9 
kg/m2 (Supariasa 2002). Status gizi yang baik akan berdampak pada meningkatnya semangat kerja dan 
mendukung pada pencapaian produktivitas  kerja yang tinggi. 

Umur pemanen berpengaruh tidak langsung terhadap tingkat produktivitas kerja. Produktivitas 
kerja menurun setelah umur 45 tahun karena pada umur ini terjadi penurunan fungsi biologis tubuh 
sehingga kurang cocok untuk melakukan pekerjaan manual yang membutuhkan kecepatan dan tenaga. 
Tingkat produktivitas kerja mencapai hasil maksimal pada umur 30–45 tahun (Ours dan Stoeldraijer 
2010). Penelitian lain menunjukkan produktivitas kerja pekerja pabrik menurun setelah umur mencapai 
50 tahun (Gelderblom 2005).

Kondisi fisik juga sangat dipengaruhi oleh riwayat penyakit. Adanya suatu penyakit akan 
berpengaruh pada penurunan kondisi fisik seseorang. Selain itu, riwayat penyakit akan mempengaruhi 
status kesehatan pemanen. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi pemanen pada saat melakukan pemanenan, 
yaitu sakit atau sehat. Penyakit tertentu akan menyebabkan tenaga dan kecepatan pemanen menjadi 
menurun sehingga akan menurunkan produktivitas kerja dan sebaliknya.  

Jarak tempat tinggal dengan lokasi kerja merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi 
produktivitas kerja pemanen. Lokasi tempat tinggal yang jauh bisa jadi menyebabkan penurunan 
produktivitas kerja karena pemanen harus menyiapkan fisik untuk berangkat lebih awal dari pemanen 
yang tinggal di lokasi yang dekat dengan tempat bekerja. Semakin awal pemanen berangkat ke lokasi 
tempat kerja maka semakin awal waktu yang dibutuhkan untuk persiapan sebelum berangkat. Hal ini 
berpengaruh pada berkurangnya waktu untuk istirahat sebelum berangkat ke tempat bekerja. Selain itu, 
jarak yang jauh akan memerlukan waktu tempuh yang jauh pula sehingga pemanen akan merasa lelah 
sebelum mulai bekerja apalagi jika perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki ataupun menggunakan 
sepeda.

Berdasarkan paparan tersebut, maka guna untuk mempertahankan produktivitas kerja pemanen 
bahkan meningkatkannya sesuai dengan potensi yang dimiliki perlu dilakukan analisis hubungan antara 
faktor status gizi dan faktor lainnya dengan produktivitas kerja pemanen.    
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Perumuan Masalah 
Berdasarkan paparan tersebut, maka perumusan masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini 

adalah:
1. Apakah ada hubungan antara produktivitas kerja pemanen baik kuantitas maupun kualitas 

dengan status gizi, umur, riwayat penyakit, masa kerja dan jarak tempat tinggal, di perkebunan 
kelapa sawit?

2. Apakah produktivitas kerja pemanen di perkebunan kelapa sawit masing-masing dipengaruhi 
oleh status gizi, umur, riwayat penyakit, masa kerja dan jarak tempat tinggal pemanen?

3. Apakah status gizi, umur, riwayat penyakit, masa kerja dan jarak tempat tinggal pemanen  saling 
berinteraksi dalam mempengaruhi produktivitas kerja pemanen di perkebunan kelapa sawit.

Tujuan
Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara produktivitas kerja pemanen 

kelapa sawit dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti status gizi, umur, riwayat kesehatan, masa 
kerja dan jarak tempat tinggal pemanen dengan lokasi panen, baik kuantitas maupun kualitas.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Tim peneliti, Diploma IPB, perusahaan 

perkebunan kelapa sawit, dan pemerintah. Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah:
Pengembangan dan  peningkatan pengetahuan  serta wawasan tentang  pengelolaan sumberdaya di 

perusahaan perkebunan kelapa sawit ditinjau dari aspek produktivitas kerja pemanen dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi. 

Penelitian lintas Program Keahlian ini diharapkan bermanfaat dalam penelitian terapan berupa 
kolaborasi antara Program Keahlian Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan (PK TMP), 
Program Keahlian Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi (PK MIJMG) serta Program Keahlian 
Teknik Komputer (PK TEK), sehingga dapat dikembangkan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan 
program perkuliahan, pengajaran, training, dan konsultasi bagi sumberdaya perusahaan perkebunan.   

1.4.3 Perusahaan Perkebunan kelapa sawit
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengelolaan usaha perkebunan terutama dalam 

hubungan antara produktivitas kerja pemanen dengan kondisi fisiknya.  Berdasarkan hasil penelitian 
ini diharapkan perusahaan perkebunan dapat mempertahankan kinerja bahkan dapat meningkatkannya 
sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya manusia. Penelitian ini juga dapat 
digunakan sebagai “problem solver” bagi permasalahan yang terkait dengan aspek-aspek yang diteliti 
tersebut.   

KERANGKA KONSEP, HIPOTESIS
Kerangka Konsep

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara produktivitas kerja pemanen kelapa 
sawit di perusahaan perkebunan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal pemanen, antara lain: status gizi, umur, riwayat penyakit, masa kerja dan jarak tempat 
tinggal pemanen. Kerangka konsep penelitian yang digunakan untuk meneliti hubungan tersebut 
ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar  1.  Kerangka konsep penelitian analisis hubungan antara produktivitas kerja pemanen dengan 
faktor- faktor berpengaruh  di perusahaan perkebunan kelapa sawit

Pemanenan merupakan salah satu kegiatan teknis budidaya tanaman yang memerlukan keahlian, 
tenaga, dan  kecepatan sehingga dibutuhkan kondisi fisik yang baik agar tercapai target produktivitas 
kerja pemanen. Produktivitas kerja pemanen baik kuantitas maupun kualitas akan berdampak pada hasil 
yang diperoleh apakah mencapai target sesuai potensi perusahaan atau tidak.

Kondisi fisik pemanen selain ditentukan oleh status gizi, umur,  dan  riiwayat penyakit, masa 
kerja juga oleh jarak antara tempat tinggal pemanen dengan lokasi kerja. Status gizi yang baik akan 
mendukung terwujudnya kondisi fisik yang optimal yang dapat mendukung tercapainya produktivitas 
kerja yang optimal. Status gizi baik dapat dinilai dari indeks massa tubuh. Seseorang dengan indeks 
massa tubuh (IMT) antara 18.5 sampai 22.9 kg/m2 dikatakan mempunyai status gizi baik/normal. 

Umur pemanen berpengaruh terhadap tenaga dan kecepatan pemanenan. Umur yang lebih muda 
akan memberikan produktivitas kerja yang tinggi dan sebaliknya. Produktivitas kerja menurun setelah 
umur 45 tahun karena pada umur ini terjadi penurunan fungsi biologis tubuh sehingga kurang cocok 
untuk melakukan pekerjaan manual yang membutuhkan kecepatan dan tenaga. Tingkat produktivitas 
kerja mencapai hasil maksimal pada umur 30–45 tahun. 

Riwayat penyakit mempengaruhi kondisi kesehatan  pemanen.  Hal ini ditunjukkan oleh kondisi 
pemanen pada saat melakukan pemanenan, yaitu sakit atau sehat. Penyakit tertentu baik penyakit 
infeksi maupun penyakit degenerative akan menurunkan tenaga dan kecepatan pemanen sehingga akan 
menurunkan produktivitas kerja dan sebaliknya. Penyakit infeksi dapat berupa penyakit terkait saluran 
pernapasan (ISPA) baik akut ataupun kronis, penyakit terkait pencernaan misalnya hepatitis dan tifus 
abdominalis, penyakit terkait saluran pengeluaran (diare akut maupun kronis) dan sebagainya. Sementara 
penyakit degeneratif di antaranya jantung, hipertensi, diabetes mellitus yang muncul sebagai akibat 
status gizi yang tidak baik.

Masa kerja pemanen berkaitan dengan etos kerja pemanen tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan 
bahwa masa kerja-masa kerja tertentu memiliki etos kerja baik yang berhubungan dengan pencapaian 
produktivitas kerja yang tinggi. Pernyataan tersebut akan dibuktikan dalam penelitian ini.

Lokasi kerja yang jauh dari tempat tinggal pemanen selain memerlukan waktu tempuh pemanen 
yang lebih lama juga akan melelahkan pemanen.   Kelelahan ini akan mempengaruhi tenaga dan kecepatan 
pemanen dalam melaksanakan tugasnya, yaitu menurunkan produktivitas kerja.  Lokasi kerja yang dekat 
dengan tempat tinggal pemanen diharapkan lebih mendukung pada produktivitas kerja yang tinggi.  
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Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan bermakna (korelasi nyata dan signifikan) antara 

status gizi, umur, riwayat penyaki, masa kerja, dan tempat tinggal pemanen dengan produktivitas kerja 
pemanen di perkebunan kelapa sawit dengan hasil sebagai berikut:   

1. Status gizi yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja pemanen. Semakin baik status gizi 
pemanen maka semakin tinggi produktivitas kerja  karena status gizi yang baik adalah cerminan 
kondisi fisik yang optimal. 

2. Pemanen yang berumur 30–45 tahun memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan pemanen berumur lebih dari 45 tahun.  

3. Pemanen yang tidak memiliki riwayat penyakit akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih 
tinggi daripada pemanen yang memiliki riwayat penyakit.

4. Pemanen dengan masa kerja tertentu memiliki etos kerja baik berhubungan dengan pencapaian 
produktivitas kerja yang tinggi.

5. Jarak tempat tinggal pemanen dengan lokasi kerja yang dekat memberikan produktivitas kerja 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan tempat tinggal yang lebih jauh.

METODELOGI PENELITIAN

Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian cross 

sectional (potong lintang). Variabel penelitian diamati secara bersamaan dan diambil pada saat penelitian 
sedang berlangsung. Variabel tersebut terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Variabel 
dependen yaitu produktivitas kerja pemanen sedangkan variabel independen adalah status gizi, umur, 
riwayat penyakit, masa kerja, dan tempat tinggal pemanen (jarak tempat kerja dengan tempat tinggal 
Pemanen).  

Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di perkebunan kelapa sawit pada bulan Mei 2014 sampai dengan 

Oktober 2014 untuk pengambilan data, bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 
penyusunan Laporan dan Makalah presentasi penelitian. 

Populasi dan Sampel Penelitian
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemanen tetap di kebun (unit bisnis) perusahaan 

perkebunan, meliputi 5 (lima) afdeling yang merupakan wilayah kerja di kebun tersebut, yaitu: Cindali, 
Cimulang, Cikasungka, Toge, dan Bolang.  Pemanen yang diambil sebagai sampel penelitian ini adalah 
pemanen yang bersedia diwawancarai, bisa membaca dan menulis, memiliki data lengkap sesuai kuesioner, 
tidak berhenti sebagai pemanen selama penelitian berlangsung. 

Berdasarkan kriteria tersebut, pemanen yang menjadi responden pada penelitian ini sejumlah 90 
orang, yaitu 14 orang dari afdeling Cindali, 21 orang dari afdeling Cimulang, 13 orang dari afdeling 
Cikasungka, 17 orang dari afdeling Toge, dan 17 orang dari afdeling Bolang. 

Jenis dan Cara Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

berupa data yang diperoleh dari pengukuran langsung, wawancara dan pengisian kuesioner, yaitu data: 
status gizi, umur pemanen, riwayat penyakit, dan jarak antara tempat tinggal dengan lokasi kerja pemanen. 
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Data yang diperoleh dengan pengukuran langsung adalah berat badan dan tinggi badan. Sedangkan 
data yang lain diambil melalui wawancara dengan pimpinan afdeling dan SDM yang terkait dengan 
faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini adalah standar hasil (basic yield) per Pemanen, Kelas 
Kesesuaian Lahan (KKL) ke-5 Afdeling di Kebun Cikasungka yang harus diperoleh pada saat panen, 
yaitu standar produktivitas pengisian kuesioner. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan 
perusahaan perkebunan berupa laporan manajemen, buku asisten, buku mandor dan sumber-sumber 
pencatatan dan bahan pustaka lainnya, yaitu data perolehan hasil (produksi) pemanen. 

1. Produktivitas Kerja
2. Status gizi
3. Umur, Riwayat penyakit, masa kerja dan jarak tempat tinggal dengan lokasi kerja

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan Data
Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah supaya dapat dianalisis. Menurut Hastono (2007), 

tahap-tahap dalam pengolahan data yaitu: Editing (penyuntingan data), Cleaning (pembersihan data), 
Recoding (mengkode ulang data), dan Processing 

Analisis Data
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis univariat, analisis bivariat dan 

analisis multivariat. Analisis data ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak pengolah statistik.

HASIL PENELITIAN

Produktivitas Kerja Pemanen Kelapa Sawit
Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2014 rata-rata 

produktivitas kerja pemanen berkisar antara 5.63 ton sampai dengan 14.72 ton per pemanen.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas kerja pemanen kelapa sawit terendah 

dicapai afdeling Cikasungka dan afdeling Bolang, masing-masing sebesar 5.63 ton/orang dan 6.48 
ton/orang. Pencapaian produktivitas kerja pemanen kelapa sawit selengkapnya di 5 afdeling kebun 
Cikasungka ditunjukkan Tabel 2.

Tabel  2.   Rata-rata produktivitas kerja pemanen kelapa sawit di kebun cikasungka bulan juni, juli, dan 
agustus 2014 (ton/orang)

Afdeling Terendah Tertinggi
Cindali 8.01 12.58

Cimulang 7.58 13.45
Cikasungka 5.63 9.01

Toge 8.70 11.36
Bolang 6.48 14.72

Sumber: Wawancara dengan Pemanen

Umur dan Masa kerja Pemanen Kelapa Sawit 
Umur Pemanen kelapa sawit kebun Cikasungka berkisar antara 19 tahun sampai dengan 59 tahun.  

Pemanen kelapa sawit berumur > 50 tahun berkisar 31 orang, umur antara 40–49 sejumlah 26 orang, dan 
36 orang berumur antara 19 tahun sampai dengan  39 tahun.  Berdasarkan data tersebut, menunjukkan 
bahwa pemanen kelapa sawit kebun Cikasungka didominasi oleh umur produktif.
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Jarak Rumah dengan Lokasi Kerja
Jarak dari rumah pemanen kelapa sawit dengan kebun Cikasungka tempat pemanen tersebut 

bekerja antara 200 meter sampai dengan 30 km.  

Status gizi dan Status Tekanan Darah
Status gizi pemanen kelapa sawit kebun Cikasungka berdasarkan nilai indeks massa tubuh (IMT) 

yaitu berat badan (kg) dibagi tinggi badan (meter) dikuadratkan 62 orang berstatus normal dengan nilai 
IMT antara 18.5–22.9. Status tekanan darah pemanen kelapa sawit kebun Cikasungka 80% menderita 
hipertensi.

Hasil uji statistik 
Berdasarkan hasil analisis bivariat terhadap variabel penelitian baik variabel dependen (produktifitas 

kerja ) maupun variabel independen (status gizi, umur, frekuensi sakit, tekanan darah, lama kerja dan 
jarak lokasi kerja) diperoleh hasil seperti ditunjukkan Tabel 3.

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa produktivitas kerja pemanen kelapa sawit kebun 

Cikasungka PT Perkebunan Nusantara VIII tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diteliti saat ini, 
yaitu: umur pemanen, kondisi kesehatan (status gizi), masa kerja dan jarak tempat tinggal pemanen 
dengan lokasi kerja tetapi diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti premi, alat dan sarana panen, 
dan juga faktor lainnya. Data menunjukkan bahwa pemanen dengan status gizi baik maupun tidak 
baik memiliki produktifitas yang tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pemanen 
mempunyai status gizi yang seragam yaitu sebagian besar berstatus gizi normal/baik (72,2%) hanya 
sedikit yang berstatus gizi tidak baik (underweight dan overweight).

Tabel 3.  Hasil analisis bivariat terhadap varibel penelitian

Variabel
Produktifitas Kerja

Total
P valueRendah Tinggi

n % n % n %
Status Gizi
Baik
Tidak baik

60
23

92,3
92,0

5
2

7,7
8

65
25

100
100

1,000

Umur
Produktif
Tidak produktif

39
44

86,7
97,8

6
1

13,3
2,2

45
45

100
100

0,0398

Frekuensi Sakit
Jarang Sakit
Sering Sakit

55
28

93,2
90,3

4
3

6,8
9,7

59
31

100
100

0,941

Tekanan Darah
Normal
Tidak Normal

36
47

94,7
90,4

2
5

5,3
9,6

38
52

100
100

0,717

Lama Kerja
Baru (< 10 tahun)
Lama (> 10 tahun)

28
55

96,6
90,2

1
6

3,4
9,8

29
61

100
100

0,525

Jarak rumah ke lokasi kerja
Dekat (< 7 km)
Jauh (> 7 km)

67
16

90,5
100

7
0

9,5
0

74
16

100
100

0,443

Keterangan: *p-value < 0,05 terdapat hubungan bermakna
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ABSTRACT 
Generally, the oil palm planting  material from DXP crossing. In the other hand, the oil palm planting 
material from tissue culture still to be continue to investigated for oil palm breeding program. The 
purpose of this study was to identification of genetic diversity of  oil palm clones based on Random 
Amplified Polymorphism DNA (RAPD) markers. The preliminary study showed that OPD-13 primer  
amplified 7 bands (198–800 bp),  OPC-12 primer amplified 2 bands and OPH-12 primers  amplified 6 
bands. From the results showed that the five oil palm trees( from the same clone) had genetic diversity.
Key words : genetic diversity, oil palm,  clone, RAPD

ABSTRAK
Bahan tanaman kelapa sawit umumnya berasal dari kecambah hasil persilangan DxP. Sementara itu, 
pemanfaatan bahan tanaman asal kultur jaringan masih terus diteliti untuk program pemuliaan tanaman. 
Identifikasi berbasis molekuler pada individu kelapa sawit plasma nutfah asal klon masih sedikit dilakukan. 
Keragaman genetik berbasis molekuler yang mungkin diperoleh pada bahan tanaman asal klon dapat 
dimanfaatkan untuk program pemuliaan di masa mendatang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pola pita genetik dari kelapa sawit  asal klon dengan bantuan marka molekuler RAPD. Lima individu asal 
klon tahun tanam 2014 dari koleksi plasma nutfah (uji lapang) Socfindo telah diambil DNA genomiknya 
dan menggunakan 3 primer yaitu OPD-13, OPC-12 dan OPH-12. Hasil awal menunjukkan pada 
primer OPD-13 menghasilkan 7 pola pita (198-800 bp), primer OPC-12 menghasilkan 2 pola pita 
(310–350 bp), dan primer OPH-12 menghasilkan 6 pola pita (270-800 bp). Lima individu asal klon 
menghasilkan pola pita yang berbeda, hal ini menunjukkan terdapat keragaman genetik pada individu 
asal klon yang sama.
Kata kunci: keragaman genetik, klon, kelapa sawit, RAPD

PENDAHULUAN
Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) saat ini telah menjadi komoditas perkebunan strategis di 

Indonesia dan peningkatan peran kelapa sawit tidak terlepas dari kontribusi pemuliaan tanaman dalam 
mendukung penyediaan bahan tanaman unggul. Usaha merakit bahan tanaman kelapa sawit unggul 
sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan dasar plasma nutfah dan variabilitas genetiknya.  
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Keragaman genetik menempati posisi penting dalam program pemuliaan karena optimalisasi 
dan maksimalisasi sifat-sifat tertentu akan dapat dicapai jika cukup peluang untuk melakukan seleksi 
gen untuk sifat yang diinginkan juga merupakan syarat mutlak untuk pengembangan kultivar. Adanya 
penekanan pada program hibridisasi pemuliaan menimbulkan kepentingan pendugaan keragaman pada 
plasma nutfah kelapa sawit. Keragaman genetik tanaman dapat ditingkatkan baik dengan cara salah 
satunya adalah dengan introduksi tanaman atau dengan peluang terjadinya variasi somaklonal hasil 
kultur jaringan. 

Bahan tanaman asal kultur jaringan berpotensi menyebabkan terjadinya variasi somaklonal 
yang  akan menghasilkan keragaman genetik dari tanaman asalnya. Secara garis besar teknik marka molekuler 
memberikan kontribusi dalam identifikasi plasma nutfah, konservasi, dan pemilihan tetua untuk program 
seleksi, kontruksi peta pautan genetik dan seleksi sifat penting tanaman kelapa sawit. Keunggulan dari 
marka DNA ini yaitu dapat memberikan polimorfisme pita DNA dalam jumlah banyak,  konsisten dan 
tidak dipengaruhi lingkungan (Hayati et al. 2004; Purba et al. 2000). Marka RAPD merupakan salah 
satu penanda DNA yang menggunakan prinsip kerja reaksi polimerisasi berantai dengan menggunakan 
mesin PCR (Polymerase Chain Reaction).  Penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk menganalisis pola 
pita genetik dari aksesi kelapa sawit  asal klon dengan menggunakan 3 marka molekuler RAPD.

BAHAN DAN METODE
Bahan tanaman yang digunakan adalah daun muda kelapa sawit asal klon dari 5 individu yang 

berasal dari plasma nutfah kebun Bandar Bangun PT Socfindo. Pelaksanaan penelitian pada Laboratorium 
Kultur Jaringan dan Bioteknologi Fakultas Pertanian USU.

Isolasi, Penetapan Kemurnian, dan Konsentrasi DNA  Genom Asal Daun 
Ekstraksi DNA dari daun kelapa sawit  dilakukan sesuai dengan prosedur standard Orozco-Castillo 

et al. (1994) dilakukan menurut metode CTAB yang dimodifikasi khususnya penambahan antioksidan 
polyvinilpolypirolidon (PVPP) (Toruan-Matius et al. 1996) dan merkaptoetanol selama melakukan 
penggerusan contoh dan ke dalam buffer ekstrak dan nitrogen cair. Sebanyak 0.3 g daun digerus sampai 
halus di dalam mortar dengan penambahan buffer CTAB 2 %. 

Pemurnian DNA genom dilakukan dengan menggunakan campuran kloroform: isoamilalkohol 
(24 : 1), disentrifusi dengan mesin Eppendorf 5415D  pada kecepatan 11.000 rpm selama 5 menit. 
Pemurnian dilakukan dua kali sampai terbentuk emulsi. Cairan bagian atas ditambahkan dengan 1 ml 
isopropanol dingin dan dikocok perlahan-lahan sampai terbentuk benang-benang halus berwarna putih.  
Pelet DNA yang diperoleh dari hasil sentrifusi dikering-anginkan dengan membalikkan tabung selama 5 
menit, pada suhu kamar. Pelet yang dihasilkan dicuci dengan 5 ml alkohol dingin 70%, disentrifusi dan 
peletnya dilarutkan dalam 5 ml Tris EDTA (TE). Pencucian dilakukan beberapa kali, selanjutnya DNA 
dilarutkan dalam 1 ml larutan TE di tabung Ependorf dan disimpan pada suhu -20 ?C. 

Amplifikasi dengan Teknik PCR
DNA daun kelapa sawit diamplifikasi dengan metode PCR menggunakan primer acak RAPD 

(OPH-12, OPC-12 dan OPD-13). Komposisi master mix yang digunakan adalah Go Green Taq 
(Promega) dan primer acak dan berbagai suhu penempelan (annealing). Hasil amplifikasi dengan metode 
PCR yang mengikuti penelitian Setyo (2001) dapat diketahui dari elektroforesis DNA menggunakan gel 
agarose (Promega) 1.4 % di dalam buffer TAE 1X.

Untuk amplifikasi, 2 μl ekstrak DNA ditambahkan ke 12.5  μl reaction mix, 9.5 μl nuclease free 
water dan 1 μl primer acak. Alat Eppendorf Nexus thermocycler diprogram sebagai berikut: sesudah 2 
menit pemanasan pada 940C, amplifikasi DNA dilakukan pada 45 siklus dari 1 menit denaturasi pada 
940C, 1 menit pada 36–370C, dan 2 menit extensión pada 720C. Empat puluh lima siklus diakhiri 
sesudah 4 menit extensión pada 720C dan didinginkan hingga 40C. Fragmen DNA dari hasil amplifikasi 
dipisahkan dengan menggunakan elektroforesis 1.4 % agarose yang diberi pewarnaan ethidium bromida, 
selama 80 menit dengan voltase 50 V. Hasil elektroforesis divisualisasikan dan didokumentasikan dengan 
Gel Doc.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Total jumlah lokus yang diperoleh dengan 3 primer RAPD  (OPD-13, OPC-12, dan OPH-12) 

adalah 15 pita  diantara 5 individu  kelapa sawit asal klon yang digunakan, dengan jumlah minimum 
2 pita pada primer OPC-12, 6 pita pada primer OPH-12 dan 7 pita primer OPD-13. Jumlah pita 
polimorfik yang terbentuk tercantum pada Tabel 1. Primer OPC-12 persen polimorfik mencapai 100 
%, sementara primer OPH-12 hanya sekitar 17%.  

Tabel 1.  Tingkat keinformatifan dari tiap primer RAPD pada 5 individu asal klon

Primer Kisaran ukuran 
pita  (bp)

Jumlah pita
terbentuk  Pita polimorfik Persen Pita 

Polimorfik

OPD-13 598-1850 7 2 29
OPC-12 378-1848 2 2 100
OPH-12 391-1485 6 1 17

Hal ini menunjukkan bahwa individu asal kultur jaringan pada kelapa sawit yang digunakan 
berbeda materi genetiknya. Perbedaan materi genetik ini dapat disebabkan terjadinya variasi somaklonal 
pada saat dilakukan kultur jaringan.

           Gambar 1. Profil hasil PCR dengan primer OPC-12 dan OPH-12

Keterangan : M = Marker 1 kb, 1= primer OPC-12, 2= primer OPH-12 
A, B, C, D dan E = individu  asal klon yang sama, 
tanda panah menunjukkan pita yang polimorfik
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           Gambar 1. Profil hasil PCR dengan primer OPD-13

Keterangan : M = Marker 1 kb, 1= primer OPD-13
A, B, C, D dan E = individu  asal klon yang sama
Tanda panah menunjukkan pita polimorfik

Pada penelitian ini, persentase lokus yang polimorfik dapat menjadi acuan untuk melihat kekayaan 
diversitas gen. Individu yang memiliki pola pita genetik yang berbeda, diduga akan menunjukkan 
fenotipik yang berbeda juga.

KESIMPULAN 
Tiga primer RAPD (OPD-13, OPC-12, dan OPH-12) yang digunakan menghasilkan 15 lokus, 

5 di antaranya polimorfik pada 5 individu yang digunakan dan dapat  dimanfaatkan untuk menduga 
variasi genetik pada hasil kultur jaringan kelapa sawit. Ada keragaman genetik pada individu kelapa sawit 
asal klon .

UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang memberikan kontribusi  sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan. yaitu kepada PT Socfindo atas sampel daun  dan izin penelitian yang 
diberikan. Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2016 Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Kementerian RISTEK DIKTI atas bantuan dana yang diberikan sehingga pelaksanaan penelitian 
ini dapat dilakukan. 
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ABSTRACT
At this time the oportunity increasing soybean production still open throung optimize the fulfill of the 
nutrient of plants. Phosphorus is one of element nutrient essentiality macro those as very important to 
growth and development of plants. The existence it in land abundance, but the concentration P who 
are get reserve by plant is very low. At acid land P bunching aluminum (AI) and iron ( Fe) meanwhile 
in land Alkhalin P bounded calsium (Ca). The increasing efesiency of supply fosfat at plant can effort 
with exploit microorganism soluble phosphate group. Test potential solubility P by BPF isolated from 
peat soil Biosphere Reserve Giam Siak Kecil Bukit Batu, Riau. Test was conducted and taken in semi-
quantitative which able to dissolve Ca3 (PO4) 2, FePo4 and phosphate rock. However adaptability and 
potential dilution BPF origin peat soils of Riau indigenus inoculated soybean in mineral soil until now 
unknown. This research was conducted in order to determine the effect of inoculation BPF indigenus Riau 
toward growth and yield of soybean. The study was conducted in factorial experiment using completely 
randomized design (RAL Factorial), as the first factor is soil treatment consisting of two levels ie: T0: soil 
without sterilization, T1: sterilized soil. The second factor is the provision isolates BPF which consists 
of 4 levels, namely: B0: without inoculation, B1: 2 isolates BPF (BB_UB6 and BB_K9), B2: 3 isolates 
BPF (BB_UB6, BB_K9 and BB_K2), B3: 4 isolates BPF (BB_UB6, BB_K9, BB_K2, and BB_HS13). 
The results showed soil sterilization decrease the number of primary branch becomes 5.67 and 1.49 g dry 
weight of the plant. The fastest time of harvest occurs in plants without inoculation of sterile soil that is 
78.78. The highest weight of 100 seeds produced by the plant without inoculation of sterile soil that is 
13.17 g.

ABSTRAK
Peluang peningkatan produksi kedelai saat ini masih sangat terbuka melalui upaya optimalisasi pemenuhan 
kebutuhan unsur hara tanaman. Fosfor adalah salah satu unsur hara esensial makro yang berperan sangat 
penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Keberadaanya di tanah melimpah namun 
konsentrasi P yang dapat diserap oleh tanaman justru sangat rendah. Pada tanah masam P terikat dengan 
Aluminium (Al) dan besi (Fe), sedangkan di tanah alkalin P terikat dengan Kalsium (Ca). Peningkatan 
efisiensi ketersediaan fosfat bagi tanaman dapat diupayakan dengan cara memanfaatkan kelompok 
mikroorganisme pelarut fosfat. Uji potensi kelarutan P oleh BPF yang diisolasi dari tanah gambut Cagar 
Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu, Riau telah dilakukan dan diketahui secara semi kuantitatif mampu 
melarutkan Ca3(PO4)2, FePo4 dan batuan fosfat. Namun, kemampuan adaptasi dan potensi pelarutan 
BPF asal tanah gambut indigenus Riau yang diinokulasikan pada tanaman kedelai di tanah mineral 
sampai saat ini belum diketahui. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 
inokulasi BPF indigenus Riau terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. Penelitian dilakukan 
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secara eksperimen faktorial menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL Faktorial), sebagai faktor 1 
adalah perlakuan tanah yang terdiri dari 2 taraf yaitu: T0: tanah tanpa sterilisasi, T1:tanah disterilisasi. 
Faktor kedua yaitu pemberian isolat BPF yang terdiri dari 4 taraf yaitu: B0: tanpa inokulasi, B1: 2 isolat 
BPF (BB_UB6 dan BB_K9), B2: 3 isolat BPF (BB_UB6, BB_K9 dan BB_K2), B3: 4 isolat BPF (BB_
UB6, BB_K9, BB_K2, dan BB_HS13). Hasil penelitian menunjukkan sterilisasi tanah menurunkan 
jumlah cabang primer menjadi 5,67 dan berat kering tanaman 1,49 g. Umur panen tercepat terjadi pada 
tanaman tanpa inokulasi pada tanah steril yakni 78,78 HST. Bobot 100 biji tertinggi dihasilkan oleh 
tanaman tanpa inokulasi pada tanah steril yakni 13,17 g. 
Kata Kunci: inokulasi, bakteri pelarut fosfat, kedelai, pertumbuhan, produksi

PENDAHULUAN
Fosfor adalah salah satu unsur hara esensial makro yang berperan sangat penting dalam pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman. Keberadaanya di tanah melimpah namun konsentrasi P yang dapat diserap 
oleh tanaman justru sangat rendah. Konsentrasi P tersedia dalam tanah dipengaruhi oleh pH dan jenis 
tanah. Pada tanah masam P terikat dengan Aluminium (Al) dan besi (Fe), sedangkan di tanah alkalin 
P terikat dengan Kalsium (Ca). Adanya pengikatan-pengikatan P tersebut menyebabkan pupuk P yang 
diberikan menjadi tidak efisien, karena bahkan sesaat setelah diberikan akan terjadi imobilisasi P hingga  
menjadi tidak tersedia bagi tanaman.

Peningkatan efisiensi ketersediaan fosfat bagi tanaman dapat diupayakan dengan cara memanfaatkan 
kelompok mikroorganisme pelarut fosfat. Bakteri pelarut fosfat (BPF) merupakan kelompok bakteri 
yang dapat melarutkan P yang terjerap permukaan oksida-oksida besi dan almunium sebagai senyawa 
Fe-P dan Al-P (Hartono 2000). Efek pelarutan disebabkan oleh adanya produksi asam organik seperti 
asam asetat, asam format, asam laktat, asam oksalat, asam malat dan asam sitrat yang dihasilkan oleh 
mikroba tersebut (Narsian dan Patel 2000). BPF  juga melarutkan P dengan mekanisme pengeluaran 
enzim. Enzim tanah yang berperan dalam proses mineralisasi senyawa P organik menjadi P anorganik 
adalah kelompok enzim yang dikenal dengan nama fosfatase (Sarapatka 2002). Fosfatase di tanah dapat 
berasal dari akar tanaman dan mikroorganisme, akan tetapi jumlah yang lebih dominan adalah fosfatase 
yang dihasilkan oleh mikroorganisme (Joner dan Johansen 2000). 

Uji potensi kelarutan P oleh BPF yang diisolasi dari tanah gambut Cagar Biosfer Giam Siak Kecil 
Bukit Batu, Riau telah dilakukan dan diketahui secara semi kuantitatif mampu melarutkan Ca3(PO4)2, 
FePo4  dan batuan fosfat.  Kemampuan adaptasi dan potensi pelarutan BPF asal tanah gambut indigenus 
Riau yang diinokulasikan pada tanaman kedelai di tanah mineral sampai saat ini belum diketahui. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh inokulasi BPF indigenus Riau 
terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan secara eksperimen faktorial menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL 

Faktorial), sebagai faktor 1 adalah perlakuan tanah yang terdiri dari 2 taraf yaitu: T0: tanah tanpa sterilisasi, 
T1: tanah disterilisasi, Faktor kedua yaitu pemberian isolat BPF yang terdiri dari 4 taraf yaitu: B0: tanpa 
inokulasi BPF B1 : 2 isolat BPF (BB_UB6 dan BB_K9), B2 :3 isolat BPF (BB_UB6, BB_K9 dan BB_
K2), B3 : 4 isolat BPF (BB_UB6, BB_K9, BB_K2, dan BB_HS13). Data yang diperoleh dianalisis secara 
statistik dengan Analisis Of Variance (ANOVA) menggunakan program SAS 9.1. Hasil sidik ragam diuji 
dengan Duncan pada taraf 5 %. 

Pembuatan Starter BPF
Starter 1 (campuran dari 2 isolat BPF) : Pembuatan starter 1 diawali dengan pembuatan starter dari 

dua isolat (BB_UB6 dan BB_K9 ) dengan cara menginokulasikan 1 ose masing-masing isolat bakteri ke 
dalam 10 ml medium Pikovskaya cair dan dilanjutkan inkubasi pada suhu ruang selama 24 jam dengan 
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agitasi 150 rpm. Setelah masa inkubasi, 10 ml dari setiap inokulum BPF tersebut diinokulasikan ke 
dalam Erlenmeyer yang berisi 40 ml medium Pikovskaya cair. Kultur selanjutnya diinkubasi selama 24 
jam pada suhu ruang dengan agitasi 150 rpm. Setelah masa inkubasi masing-masing inokulum dicampur 
jadi satu sehingga menghasilkan inokulum 1 dengan volume 100 ml yang terdiri atas campuran 2 isolat 
dengan rasio 1:1.

Starter 2 (campuran 3 isolat BPF): Pembuatan starter 2 diawali dengan pembuatan starter dari tiga  
isolat (BB_UB6, BB_K9, dan BB_K2) dengan cara menginokulasikan 1 ose masing-masing isolat bakteri 
ke dalam 10 ml medium Pikovskaya cair dan dilanjutkan inkubasi pada suhu ruang selama 24 jam dengan 
agitasi 150 rpm. Setelah masa inkubasi, 5 ml dari setiap inokulum BPF tersebut diinokulasikan ke dalam 
Erlenmeyer yang berisi 45 ml medium Pikovskaya cair. Kultur selanjutnya diinkubasi selama 24 jam 
pada suhu ruang dengan agitasi 150 rpm. Setelah masa inkubasi masing-masing inokulum dicampur jadi 
satu sehingga menghasilkan starter 2 dengan volume 120 ml yang terdiri atas campuran 3 isolat dengan 
rasio 1:1:1.

Starter 3 (campuran dari 4 isolat BPF): Pembuatan starter 3 diawali dengan pembuatan starter 
dari empat isolat (BB_UB6, BB_K9, BB_K2, dan BB_HS13) dengan cara menginokulasikan 1 ose 
masing-masing isolat bakteri ke dalam 5 ml medium Pikovskaya cair dan dilanjutkan inkubasi pada 
suhu ruang selama 24 jam dengan agitasi 150 rpm. Setelah masa inkubasi, 5 ml dari setiap inokulum 
BPF tersebut diinokulasikan ke dalam Erlenmeyer yang berisi 20 ml medium Pikovskaya cair. Kultur 
selanjutnya diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang dengan agitasi 150 rpm. Setelah masa inkubasi 
masing-masing inokulum dicampur jadi satu sehingga menghasilkan starter 1 dengan volume 100 ml 
yang terdiri atas campuran 4 isolat dengan rasio 1:1:1:1. 

Persiapan media tanam 
Top soil tanah dicangkul sedalam kurang lebih 30 cm lalu dikumpulkan. Tanah yang telah 

terkumpul lalu dihaluskan menggunakan sekop dan diayak. Tanah tanpa sterilisasi dimasukkan ke dalam 
polibek sebanyak 5 kg/polibek. Sterilisasi tanah dilakukan dengan metode tyndalisasi, yaitu tanah secara 
bertahap diuapkan (dikukus) pada suhu 1000 C selama 1 jam, diulang tiga kali berturut-turut dengan 
selang waktu 24 jam. Tanah yang telah disterilisasi dan tanpa sterilisasi kemudian  dibiarkan selama 
kurang lebih 1 hari, setelah itu ditambahkan batuan fosfat dengan dosis 0,75 g/polibek dan pupuk 
kandang yang telah disterilisasi sebanyak 25 gr/polibek. Setelah dibiarkan kembali selama 1 minggu, 
media siap untuk ditanami.

Sterilisasi permukaan benih, pra perkecambahan dan inokulasi
Permukaan benih disterilisasi dengan mengikuti metode sterilisasi Hallmann et al. 1997. Benih 

kedelai dicuci, lalu direndam dalam alkohol 70% selama 1 menit. Kemudian direndam kembali dalam 
NaOCl 2,5% selama 8 menit lalu dibilas dengan air steril sebanyak 3 kali.Benih yang telah disterilisasi 
permukaan kemudian di pra kecambahkan dengan cara meletakkan benih pada tumpukan kapas basah 
hingga kulit biji pecah dan berkecambah. Benih yang telah berkecambah kemudian direndam dengan 
starter BPF sesuai perlakuan selama 2 jam, setelah itu benih siap ditanam. 

Penanaman dan pemeliharaan
Penanaman benih kedelai dilakukan pada media tanam yang  sudah dipersiapkan sebelumnya 

dengan cara membuat lubang dengan kedalaman 3 cm pada media tanam. Kemudian tiap lubang yang 
telah dibuat diisi  dengan 2 biji tanaman kedelai. Setelah benih tumbuh, dilakukan penjarangan pada 
setiap polibek dengan jarak 40 cm x 40. Pemberian pupuk tambahan yakni pupuk urea dengan dosis 
0,125 gram/polibek dan KCl 0,5 gr/polibek dilakukan pada 20-30 hari setelah tanam.Pengamatan yang 
diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah cabang primer, jumlah cabang produktif, berat kering tanaman, 
umur panen, jumlah dan persentase polong bernas, jumlah biji per tanaman, bobot biji per tanaman dan 
bobot 100 biji. 



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

408

Pengaruh Inokulasi Campuran Isolat Bakteri Pelarut Fosfat Indigenus Riau terhadap Pertumbuhan dan 
Produksi Tanaman Kedelai (Glycine Max L. Merr) 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat Kimia Tanah Awal
Sifat kimia tanah alluvial yang digunakan untuk penelitian disajikan pada Tabel 1. Tanah yang 

digunakan bereaksi masam. pH KCl lebih rendah dari pH H2O menunjukkan koloid tanah didominasi 
oleh koloid bermuatan yang tergantung pH (variable charge). Pada pH tinggi koloid bermuatan negatif 
akan lebih tinggi, sedangkan pada pH rendah muatan negatif koloid ikut rendah. Sumber koloid 
tergantung pH tersebut terutama bersumber dari koloid organik. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya 
kandungan C-organik tanah yaitu 4,70% dan nisbah C/N < 20. Tingginya kandungan C-organik dan 
nisbah C/N menunjukkan bahan organik telah mengalami dekomposisi menghasilkan koloid-koloid 
organik. Nisbah C/N tanah < 20 mengindikasikan proses mineralisasi berlangsung lebih besar daripada 
imobilisasi. 

Tabel 1. Sifat kimia tanah alluvial yang digunakan untuk penelitian

Sifat Kimia Tanah Satuan Nilai Kriteria
pH H2O 5,41 Masam
PH KCl 4,54 Masam
C-Organik % 4,70 Tinggi
N Total % 0,26 Sedang 
C/N 18,08 Tinggi
P2O5 (Bray 1) Ppm 4,79 Rendah
K tersedia mg/100 g 20,62 Tinggi
Ca-dd me/100 g 13,25 Tinggi
K-dd me/100 g 0,93 Tinggi
Mg-dd me/100 g 4,85 Sedang
Na-dd me/100 g 0,17 Rendah
KTK me/100 g 57,03 Sangat tinggi
KB % 33,66 Rendah 
Kejenuhan Al % 0,22 Sangat rendah

P-tersedia pada tanah awal tergolong sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa tanah dalam 
kondisi miskin P. Jenis tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah alluvial, yang berada di daerah 
aliran sungai Batang Lubuh Rokan Hulu. Sebagian besar tanah alluvial di Riau adalah endapan dari 
aliran sungai dan tanah ultisol di daerah hulu. Kondisi tanah ini miskin P namun kaya K, Ca, dan Mg. 

Parameter Pertumbuhan Tanaman
Pengaruh utama sterilisasi tanah, inokulasi starter BPF dan interaksi keduanya tidak meningkatkan 

tinggi tanaman kedelai (Tabel 2). Hal ini mengindikasikan bahwa inokulasi BPF dan sterilisasi tanah 
tidak mampu menstimulasi tersedianya hara P yang optimal untuk pertambahan tinggi tanaman kedelai. 
Prastyowati (2008) melaporkan dalam penelitiannya bahwa inokulasi BPF pada kedelai berpengaruh 
tidak nyata terhadap tinggi tanaman yang diukur pada 30 HST. Birnadi (2012) juga menyatakan 
penambahan BPF pada kedelai tidak nyata mempengaruhi tinggi tanaman. Pemupukan P juga diketahui 
tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman kedelai (Rukmi 2009). Namun Schoebitz et al. (2013) 
melaporkan adanya peningkatan tinggi tanaman gandum akibat inokulasi BPF. 

Jumlah cabang primer tanaman kedelai meningkat secara nyata pada medium tanah nonsteril 
dibandingkan pada medium tanah steril, akan tetapi inokulasi BPF tidak meningkatkan jumlah cabang 
primer tanaman kedelai (Tabel 2). Interaksi antara inokulasi BPF dengan tanah nonsteril maupun steril 
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juga tidak mempengaruhi jumlah cabang primer tanaman kedelai, namun terdapat kecenderungan 
inokulasi starter 1 pada tanah nonsteril meningkat 2 kali lipat dibanding pada tanah steril. 

Tabel 2.  Tinggi tanaman, jumlah cabang primer, jumlah cabang produktif dan berat kering tanaman 
kedelai dengan inokulasi 3 campuran isolat BPF pada tanah steril dan nonsteril

Tanah Tanpa 
BPF Starter 1 Starter 2 Starter 3 Rata-rata

Tinggi Tanaman Non steril 51,73 a 58,67 a 52,83 a 59,80 a 55,76 a
Steril 58,80 a 43,80 a 57,90 a 45,97 a 51,62 a
Rata-rata 55,27 a 51,23 a 55,37 a 52,88 a  

Jumlah Cabang 
Primer

Non Steril 8,33 a 10,67 a 6,00 a 8,00 a 8,25 a
Steril 5,67 a 5,67 a 5,33 a 6,00 a 5,67 b
Rata-rata 7,00 a 8,17a 5,67 a 7,00 a  

Jumlah cabang 
Produktif

Non Steril 14,44 a 15,22 a 13,11 a 18,22 a 15,25 a
Steril 10,56 a 11,22 a 19,33 a 12,67 a 13,44 a
Rata-rata 12,50 a 13,22 a 16,22 a 15,44 a  

Berat kering tanaman Non steril 4,53 a 3,51 a 1,81 a 5,45 a 3,83 a
Steril 1,28 a 1,71 a 1,82 a 1,16 a 1,49 b
Rata-rata 2,90 a 2,61 a 1,82 a 3,31 a  

Ket: Angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada baris atau kolom yang sama, berbeda tidak nyata menurut uji 
jarak berganda Duncan 5 %

Tabel 2 menunjukkan inokulasi BPF dan sterilisasi tanah tidak meningkatkan jumlah cabang 
produktif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ataupun tanpa inokulasi BPF dan sterilisasi tanah, tidak 
mempengaruhi jumlah cabang produktif pada tanaman kedelai. Akan tetapi terdapat kecenderungan 
jumlah cabang produktif meningkat bila dibandingkan dengan kontrol. Inokulasi starter 2 menghasilkan 
jumlah cabang produktif tanaman kedelai paling banyak dibandingkan dengan starter lainnya. Sementara 
itu jumlah cabang produktif tanaman kedelai pada medium tanah nonsteril cenderung lebih banyak 
dibandingkan pada medium tanah steril. 

Cabang produktif mempengaruhi jumlah polong yang dihasilkan pada tanaman. Semakin banyak 
jumlah cabang produktif maka semakin banyak pula jumlah polong yang dihasilkan. Inokulasi BPF dan 
sterilisasi tanah tidak nyata mempengaruhi jumlah cabang produktif diduga karena serapan P tanaman 
tidak cukup signifikan dalam meningkatkan jumlah cabang produktif. Akan tetapi Samuli et al. (2012) 
menyatakan bahwa jumlah cabang produktif dapat meningkat akibat penambahan bokashi kotoran sapi.  
Hal ini menunjukkan bahwa jumlah cabang primer tanaman kedelai dapat meningkat akibat adanya 
penambahan bahan organik sehingga memperbaiki kondisi tanah  dan meningkatkan kehidupan biologi 
tanah, yang berakibat pada optimalisasi ketersediaan dan keseimbangan daur hara. 

Berat kering tanaman kedelai mengalami peningkatan pada tanah non steril dibandingkan pada 
tanah steril (Tabel 2). Berat kering tanaman kedelai pada tanah non steril mengalami peningkatan 
dua kali lebih tinggi dibandingkan pada tanah steril. Pengaruh utama inokulasi starter BPF tidak 
meningkatkan berat kering tanaman kedelai. Akan tetapi, terdapat kecenderungan inokulasi starter 
3 menghasilkan berat kering tanaman yang lebih tinggi dibanding kontrol, starter 1 dan 2. Hal ini 
menunjukkan bahwa perlakuan tanpa sterilisasi tanah mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman 
yang ditandai dengan meningkatkan biomassa tajuk dan akar. Peningkatan ini diduga disebabkan 
karena adanya mikroba indigenus tanah yang turut serta dalam penyediaan unsur hara di tanah dan 
memperbaiki sifat biologi tanah. Cahyani (2009) menyatakan bahwa perlakuan sterilisasi tanah diketahui 
sangat nyata mempengaruhi status hara tanah, populasi dan aktifitas mikrobiota, pembentukan nodul 
dan pertumbuhan tanaman kedelai.
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Berat kering tanaman menunjukkan banyaknya unsur hara yang terserap per satuan bobot 
biomassa yang dihasilkan. Tingginya berat kering tanaman yang dihasilkan mengindikasikan banyaknya 
unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman sehingga pertumbuhan tanaman semakin baik. Cahyani 
(2009) melaporkan bahwa berat kering tanaman kedelai pada tanah non steril dengan inokulasi mikoriza 
juga lebih tinggi  dibanding pada tanah yang disterilisasi. Wangiyana et al. (2011) menyatakan bahwa 
tanaman kedelai varietas Wilis lebih peka terhadap sterilisasi tanah dan menghasilkan berat kering yang 
lebih rendah dibanding varietas lainnya. Akan tetapi, inokulasi BPF menunjukkan hasil yang signifikan 
terhadap berat kering tanaman cabe rawit (Permatasari dan Nurhidayati 2014) dan jagung (Tamad et 
al. 2013).

Parameter Produksi Tanaman
Inokulasi BPF dan sterilisasi tanah tidak mempengaruhi umur panen tanaman kedelai (Tabel 3). Akan 

tetapi interaksi antar kedua perlakuan mampu mempercepat umur panen tanaman kedelai. Umur panen 
tercepat adalah tanaman dengan kombinasi perlakuan tanpa BPF pada tanah yang disterilkan yakni 
78,78 hari, sedangkan umur panen terlama adalah pada perlakuan tanah steril yang diinokulasi starter 2 
yakni 89,78 hari. Umur panen yang lebih cepat diduga disebabkan karena pada medium tanah steril dan 
tanpa inokulasi BPF mikroorganisme yang terkandung lebih sedikit, sehingga membatasi pemenuhan 
kebutuhan unsur hara. Tanaman yang berada pada kondisi tercekam akan beradaptasi dengan cara 
mempercepat proses pemasakan biji dan polong, sehingga umur panen dapat menjadi lebih cepat. 
Sumardi (2014) menyatakan umur panen tanaman kedelai tergantung varietas dan faktor genetik dari 
tanaman tersebut. Umur panen tanaman menjadi panjang atau pendek juga disebabkan oleh beberapa 
faktor lingkungan, seperti cahaya matahari, curah hujan, kelembaban dan cuaca. 

Tabel 3.  Tinggi tanaman, jumlah cabang primer, umur panen, bobot biji per tanaman, bobot 100 
biji

Umur Panen
Non Steril 82,11 ab 81,11 b 81,89 ab 86,89 ab 83,00 a

Steril 78,78 b 84,56 ab 89,78 a 80,11 b 83,31 a
Rata-rata 80,45 a 82,83 a 85,84 a 83,50 a  

Bobot Biji Per 
Tanaman

Non steril 4,33 a 4,11 a 3,43 a 3,37 a 3,81 a
Steril 5,13 a 2,00 a 0,59 a 3,18 a 2,73 a

Rata-rata 4,73 a 3,06 a 2,01 a 3,28 a  

Bobot 100 biji
Non steril 13,20 a 12,40 b 11,10 c 12,87 ab 12,39 a

Steril 13,13 ab 12,80 ab 12,54 ab 11,67 c 12,54 a
Rata-rata 13,17 a 12,60 b 11,82 bc 12,27 c  

Ket: Angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada baris atau kolom yang sama, berbeda tidak nyata menurut uji 
jarak berganda Duncan 5 %

Tabel 3 menunjukkan bahwa inokulasi campuran BPF dan sterilisasi tanah tidak meningkatkan 
bobot biji per tanaman. Akan tetapi terdapat kecenderungan bobot biji pada tanaman tanpa inokulasi 
lebih tinggi dibandingkan dengan inokulasi 3 jenis starter BPF. Sementara tanaman dengan medium 
tanah nonsteril menghasilkan bobot biji tanaman yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan 
tanah steril. Inokulasi starter BPF dan interaksi antar perlakuan berpengaruh negatif terhadap bobot 
100 biji kedelai. Tanaman yang tidak diinokulasi justru menghasilkan bobot 100 biji yang lebih besar 
dibandingkan dengan tanaman dengan inokulasi BPF. Tanaman kontrol menghasilkan bobot 100 biji 
tertinggi yakni 13,17 g. Hasil ini lebih tinggi dari deskripsi umum tanaman kedelai varietas Wilis yang 
memiliki bobot 100 biji pada kisaran 10 g. Hal ini mengisyarakatkan bahwa inokulasi BPF mampu 
meningkatkan aktifitas fosfatase namun tidak memberikan pengaruh nyata terhadap produksi tanaman 
kedelai. 
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Inokulasi BPF dan sterilisasi tanah tidak meningkatkan jumlah (Gambar 1) dan persentase polong 
bernas (Gambar 2) per tanaman. Akan tetapi terdapat kecenderungan jumlah dan persentase polong 
bernas tertinggi diperoleh pada tanaman tanpa inokulasi BPF pada tanah non steril. Sementara pada 
perlakuan dengan inokulasi starter BPF,  jumlah dan persentase polong bernas cenderung lebih tinggi 
pada tanah non steril dibanding pada tanah steril. 

Gambar 1. Jumlah polong bernas per tanaman

Gambar 2. Persentase polong bernas per tanaman

Secara umum jumlah dan persentase polong bernas per tanaman sangat rendah, yakni dalam 
kisaran 3,67 sampai 22,69 dengan persentase 10,36% hingga 58,71%. Hasil ini lebih rendah dari Samuli 
et al. (2012), dimana jumlah polong tanaman kedelai yang dihasilkan dari penambahan bokashi kotoran 
sapi mencapai 73,79. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan di Rokan Hulu pada saat penelitian 
berlangsung sedang terkena bencana asap yang sangat parah, sehingga mempengaruhi intensitas cahaya 
matahari dan mempengaruhi laju fotosintesis pada tanaman. Kondisi ini diperparah dengan tingginya  
serangan penyakit pada masa pengisian polong sehingga mempengaruhi jumlah dan persentase polong 
bernas per tanaman. Unsur P pada tanaman diketahui memiliki peran dalam pengisian biji dan polong.. 
Penelitian sebelumnya tentang inokulasi BPF menunjukkan adanya pengaruh nyata inokulasi BPF 
terhadap jumlah polong. Seperti yang dilaporkan oleh Widawati et al. (2015) yang menyatakan bahwa 
Plant Grow Promoting Rhizobacteria (PGPR) dimana di dalamnya terdapat bakteri pelarut fosfat terbukti 
efektif meningkatkan jumlah polong pada tanaman kedelai dibanding tanpa inokulasi. Hal yang sama 
juga dilaporkan oleh Silitonga et al. (2013) bahwa isolat BPF memiliki potensi untuk meningkatkan 
jumlah polong tanaman kedelai pada tanah kuning. 
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sterilisasi tanah mampu meningkatkan 

jumlah cabang primer dan berat kering tanaman, namun sebaliknya inokulasi BPF belum mempengaruhi 
parameter pertumbuhan. Sterilisasi tanah juga mempengaruhi umur panen dan bobot 100 biji kedelai. 
Akan tetapi secara keseluruhan inokulasi BPF belum mampu meningkatkan produksi kedelai.
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ABSTRACT
Evaluation of vegetative and generative of eight sorghum genotypes was conducted towards the end 
of the rainy season of 2015 in the dryland areas of Southern Lampung. The experiment was designed 
in a randomized completely block design (RCBD) with three replications. The results showed that the 
promising lines GH-10 had the highest value compared to other genotypes for the dry weights of root, 
stem, leaf, and seed, namely 20.9 g, 134.0 g, 30.1 g, and 100.1 g, respectively. However, the HI (harvest 
index) value of GH-10 was low (0.34). In contrast, GHP-3 indicates the quite high ability of photosynthate 
translocation (HI = 0.68) surpassed other genotypes in this experiment.
Keywords:  evaluation, vegetative, generative, sorghum, promising lines

ABSTRAK
Evaluasi vegetatif dan generatif delapan genotipe sorgum dilakukan menjelang akhir musim hujan 2015 di 
lahan kering daerah Lampung bagian Selatan. Percobaan ini menggunakan rancangan acak kelompok 
Kelompok (RAK) dengan tiga ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa galur harapan GH-10 
memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan genotipe lainnya untuk bobot kering akar, batang, daun, 
dan biji berturut-turut 20,9 g, 134,0 g, 30,1 g, dan 100,1 g. Namun, nilai IP (indeks panen) galur 
ini termasuk rendah, yaitu rendah (0,34). Sebaliknya, galur GHP-3 memberikan indikasi sebagai galur 
dengan kemampuan translokasi fotosintat cukup tinggi (IP = 0,68) melebihi genotipe lainnya dalam 
percobaan ini.
Kata kunci:  evaluasi, vegetatif, generatif, sorgum, galur harapan.

PENDAHULUAN
Tanaman sorgum telah menjadi tanaman penghasil biji-bijian urutan ke empat di dunia, dan 

menduduki posisi ke lima dalam hal luas pertanaman, setelah gandum, padi, jagung, dan barley.  Bahkan 
tanaman ini menjadi makanan pokok di daerah semi-arid tropika (Rao P. et al. 2014).  Selain dapat 
diandalkan sebagai tanaman pangan, sorgum juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan penyedia 
bahan baku industri, seperti sirup.  Di Asia sorgum banyak ditanam terutama di Asia Selatan (Reddy dan 
Patil 2015).  Di bagian tenggara Amerika Serikat, selain sebagai pakan ternak bahkan sorgum telah lama 
menjadi tradisi sebagai tanaman penghasil sirup dan gula (Teetor et al. 2011).

Tanaman sorgum merupakan tanaman yang dikenal cukup tahan terhadap kekeringan, dan 
menunjukkan kemampuan untuk mentolerir dan bertahan dalam kondisi stress kekeringan berkelanjutan 
atau terputus (Ibrahim et al. 2013). Untuk produksi yang tinggi, kultivar sorgum berumur sedang sampai 
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panjang (mencapai kematangan dalam waktu 110–130 hari) membutuhkan sekitar 450–650 mm air 
selama musim tanam (Assefa et al. 2010). Persyaratan kebutuhan air sejumlah ini sangat sesuai untuk 
mengusahakan tanaman sorghum di lahan kering pada musim di mana curah hujan sudah mulai banyak 
berkurang, seperti menjelang musim kemarau dimana lahan biasanya tidak diusahakan.  

Di Indonesia, sorgum mempunyai potensi dikembangkan di lahan kering dan tadah hujan yang 
luasnya mencapai 52,5 juta ha (Aqil dan Bunyamin Z  2013). Namun demikian, tanaman sorgum belum 
terlalu banyak dikenal di daerah Lampung, bahkan sulit diperoleh data resmi tentang luas pertanaman 
ini.  Luas areal tanaman ini di Lampung masih sangat terbatas, dan tercatat hanya terdapat sekitar 25 
ha di daerah Lampung Selatan (Subagio dan Aqil 2013). Sementara dengan memperhatikan luas lahan 
sawah tidak beririgasi (seringkali tidak termanfaatkan pada saat kemarau) di Lampung terdapat 174.668 
ha, lahan tegal/kebun 743.725 ha, dan ladang/huma 289.549 ha (Pusat Data dan Sistem Informasi 
Pertanian 2014). Dengan memperhatikan luasan lahan kering yang cukup besar, maka Lampung 
merupakan daerah potensial untuk pengembangan tanaman sorgum.

Evaluasi penampilan vegetatif dan generatif dari genotipe sorgum yang tersedia akan bermanfaat 
dalam memberikan sumbangsih kepada para pemulia tanaman dalam rangka mengembangkan genotipe 
yang berdaya hasil tinggi baik ditinjau dari segi biomassa maupun hasil biji.  Beberapa genotipe sorgum 
mempunyai kemampuan sebagai penghasil biji, hijauan, maupun keduanya sekaligus. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi penampilan vegetatif dan generatif beberapa genotipe sorgum, serta 
kesesuaian genotype sorgum sebagai penghasil biomasa dan biji.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di lahan kering yang terletak di Desa Wonodadi, Kecamatan 

Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Delapan genotipe sorgum (4 galur harapan sorgum manis (GH-1, 
GH-2, GH-9, dan GH-10), 2 galur harapan sorgum biji (GHP-1 dan GHP-3), dan 2 varietas Numbu 
dan Pahat) ditanam menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan tiga ulangan.  Data diolah dengan 
menggunakan Program Minitab Ver.17 untuk analisis ragam pada level α = 0.05.

Pelaksanaan penelitian di lapang dimulai April s/d Agustus 2015. Pengolahan tanah dilakukan 
dua kali. Sorgum ditanam dengan jarak tanam 80 cm x 20 cm. Setiap lubang tanam dipertahankan 3 
tanaman. Dosis pupuk yang diaplikasikan adalah urea sebanyak 150 kg/ha, TSP 100 kg/ha, dan KCl 150 
kg/ha. Urea dan KCl diaplikasikan dua kali yaitu 30 HST (1/2 dosis) dan 60 HST (1/2 dosis), sedangkan 
TSP diberikan seluruhnya pada 30 HST.

Variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, bobot kering akar, 
bobot kering batang, bobot kering daun, bobot kering malai, panjang malai, jumlah biji per tanaman, 
bobot 100 butir, bobot biji per tanaman, dan indeks panen (IP).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) antargenotipe 

sorgum untuk semua komponen vegetatif dalam percobaan ini. Perbedaan tinggi tanaman dan diameter 
batang antargenotipe sorgum juga ditemui dari hasil penelitian Ghasemi et al. (2012).  Genotipe GH-10, 
kecuali untuk komponen diameter batang, secara konsisten menghasilkan komponen pertumbuhan lebih 
tinggi dibanding genotipe lainnya (Tabel 1). Genotipe GH-10 adalah merupakan galur yang dirancang 
oleh Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR) BATAN sebagai galur harapan sorgum manis.  
Hasil ini memberikan indikasi bahwa genotipe GH-10 dapat diharapkan untuk dikembangkan di lahan 
kering dengan iklim yang mirip di daerah Lampung bagian Selatan sebagai penghasil biomassa.
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Tabel 1.  Komponen vegetatif beberapa genotipe sorgum di lahan kering

No. Genotipe
Tinggi 

Tanaman 
(cm)

Diameter 
Batang (cm)

Jumlah 
Daun

Bobot Kering (g)

Akar Batang Daun

1. GH-1 207,7 b 1,7 c 13,2 a 11,73 bc   92,14 b 24,76 b
2. GH-2 281,9 a 1,7 c 12,7 ab 14,17 b 107,46 ab 25,17 b
3. GH-9 247,0 ab 1,8 bc 12,1 b 11,22 bc   63,64 c 22,53 b
4. GH-10 276,7 a 1,7 c 12,5 ab 20,88 a 134,00 a 30,10 a
5. GHP-1   69,1 d 2,0 ab 13,1 a   8,69 bc   16,92 e 22,30 b
6. GHP-3 140,0 c 2,0 ab 12,9 a   7,47 c     7,47 e 24,17 b
7. Pahat 115,2 cd 2,2 a 13,1 a   7,91 c   34,12 de 23,36 b
8. Numbu 239,2 ab 1,8 bc 12,1 b 11,63 bc   60,84 cd 21,57 b

* Angka yang diikuti huruf yang sama dalam satu kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf α = 0,05.

Genotipe sorgum manis seperti Numbu,dan beberapa galur harapan GH-1, GH-2, GH-9, dan 
GH-10 memberikan penampilan tanaman yang tinggi. Hal ini sejalan dengan Elangovan et al. (2014) 
menyatakan bahwa sorgum manis selalu menampilkan tanaman yang tinggi dengan biomasa yang tinggi.  
Galur harapan GH-10 memberikan indikasi untuk dapat dijadikan andalan sebagai penghasil biomassa.  
Hal ini terlihat dari konsistensi keunggulan GH-10 dibanding genotipe lainnya dalam hal bobot kering 
akar, batang, dan daun. Sebaliknya, genotipe sorgum biji, seperti Varietas Pahat, galur harapan GHP-1 
dan GHP-3 memiliki penampilan lebih pendek dibanding genotipe lainnya (Gambar 1).  

Perbedaan hasil antargenotipe secara signifikan juga ditemui dalam percobaan ini. Adanya 
perbedaan hasil antargenotipe juga diperoleh dalam penelitian Ghasemi et al. (2012).  Komponen hasil 
dari beberapa genotipe menunjukkan bahwa galur harapan GHP-3 dan GH-10 menghasilkan biji sama 
baiknya dengan sorgum biji Varietas Pahat.  Namun demikian, GH-10 tidak tergolong galur yang efektif 
mentranslokasikan hasil fotosintat ke biji mengingat nilai IPnya yang tergolong rendah (0,34).  Dengan 
memperhatikan hasil biji dan nilai IP, maka galur harapan GHP-3 (IP = 0,68) muncul sebagai galur yang 
menjanjikan untuk dikembangkan sebagai sorgum biji.

Gambar 1.  Tinggi tanaman beberapa genotipe sorgum yang ditanam di lahan kering



417

Evaluasi Vegetatif dan Generatif beberapa Genotipe Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench]                   
di Lahan Kering

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Tabel 2.  Komponen generatif beberapa genotipe sorgum di lahan kering

No. Genotipe
Panjang 

Malai 
(cm)

Jumlah Biji 
per Tanaman

Bobot Kering (g)
Indeks 
PanenMalai per 

Tanaman
100 Butir 

Biji
Biji per 

Tanaman
1. GH-1 26,64 b 1471,0 d   6,22 cd 4,06 bc   58,23 c 0,30 de
2. GH-2 26,53 b 1355,2 d   6,48 cd 4,27 ab   56,90 c 0,27 e
3. GH-9 22,92 c 2053,2 abcd   5,01 de 4,18 b   81,04 ab 0,44 c
4. GH-10 24,53 c 2242,7 abc   8,08 bc 3,67 cd 100,05 a 0,34 d
5. GHP-1 19,93 d 1864,7 bcd   4,13 e 3,32 d   66,11 bc 0,56 b
6. GHP-3 23,51 c 2588,7 a   7,24 bc 3,47 d   97,91 a 0,68 a
7. Pahat 31,07 a 2371,5 ab   8,69 b 3,40 d   83,42 ab 0,53 b
8. Numbu 18,32 d 1560,3 cd 12,39 a 4,59 a   72,21 bc 0,40 c

* Angka yang diikuti huruf yang sama dalam satu kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf α = 0,05.

Perbedaan nyata antargenotipe ditemui dalam hal distribusi bahan kering.  Kecuali pada galur 
harapan sorgum biji GHP-1 dan GHP-3, secara umum, persentase terbesar dari bobot kering adalah 
pada batang (berkisar antara 45,59%–51,06% untuk galur harapan sorgum manis (Tabel 3).  Hasil ini 
masih dibawah dari yang diperoleh dos Santos et al. (2013) yang memperoleh hasil distribusi bahan 
kering ke batang antara 38,8%–84,6%, dan hasil yang diperoleh Panacci dan Bartolini (2016) yang 
memperoleh partisi bahan kering ke batang antara 63,4%–76,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa sorgum 
manis mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan bahan kering terutama ke batang secara baik.

Tabel 3.  Distribusi bahan kering komponen vegetatif dan generatif beberapa genotipe sorgum

No. Genotipe
Fraksi (%)

Akar Batang Daun Malai Biji
1. GH-1 6,09ab 47,71a 12,96cd 3,20c 30,04de
2. GH-2 6,69ab 51,06a 12,01cd 3,09c 27,14e
3. GH-9 6,00ab 34,43b 12,41cd 2,73c 44,44c
4. GH-10 7,09a 45,59a 10,45d 2,74c 34,13d
5. GHP-1 7,48a 13,52d 19,31a 3,51c 56,18b
6. GHP-3 5,15b   5,15e 16,73ab 5,06b 67,91a
7. Pahat 5,02b 21,52c 14,86bc 5,56b 53,04b
8. Numbu 6,38ab 34,01b 12,13cd 7,10a 40,38c

Korelasi antarkomponen pertumbuhan dan hasil sorgum (Tabel 4) menunjukkan adanya korelasi 
positif antara bobot kering akar, batang, dan daun. Selain itu, terdapat korelasi yang tinggi antara jumlah 
biji dengan bobot biji. Hasil ini sejalan dengan diperoleh El Naim et al. (2012) dan Mishra et al. (2015) 
tentang adanya korelasi positif yang tinggi antara hasil per hektar dengan jumlah biji.  Hal ini memberikan 
indikasi bahwa jumlah biji adalah merupakan komponen hasil yang penting dalam peningkatan hasil biji 
sorgum.

Tabel 4. Korelasi antara beberapa komponen vegetatif dan generatif beberapa genotipe sorgum

BKA BKB BKD BKM JD TT DB PM BK100 Jbiji Bbiji
BKB 0,86**
BKD 0,79** 0,67**
BKM 0,21 0,16 0,02

JD -0,20 -0,23 0,18 -0,29
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BKA BKB BKD BKM JD TT DB PM BK100 Jbiji Bbiji
TT 0,58** 0,76** 0,38 0,22 -0,40
DB -0,39 -0,59** -0,21 0,13  0,28 -0,73**
PM 0,03 0,21 0,28 -0,06  0,35 -0,02  0,15

BK100 0,27 0,43* -0,07 0,34 -0,47*  0,67** -0,52* -0,29
Jbiji -0,06 -0,30 0,20 0,05  0,03 -0,33 0,45* 0,23 -0,54*
Bbiji 0,33 0,02 0,46* 0,29 -0,15 -0,05 0,35 0,08 -0,27 0,75**
IP -0,61** -0,88** -0,38 -0,05  0,18 -0,73** 0,70** -0,15 -0,58** 0,58** 0,43*

*: Nyata pada taraf α = 0,01; **:  Nyata pada taraf α = 0,01; BKA = bobot kering akar; BKB = bobot kering; BKD 
= bobot kering daun; BKM = bobot kering malai; JD = jumlah daun; TT = tinggi tanaman; DB = diameter batang; 
PM = panjang malai; BK100 = bobot 100 butir; Jbiji = jumlah biji per tanaman; Bbiji = bobot biji per tanaman.

Akar berperan penting dalam peningkatan bobot kering batang dan daun. Hubungan antara bobot 
kering akar dengan bobot kering batang dan daun terlihat pada Gambar 2. Pertumbuhan akar yang 
baik akan sangat membantu dalam meningkatkan biomassa tajuk, yaitu batang dan daun, dalam rangka 
menghasilkan hijauan ternak.

Gambar 2. Hubungan antara bobot kering akar dengan bobot kering batang dan bobot kering daun 
tanaman sorgum (y1 = bobot kering batang; y2 = bobot kering daun)

Meningkatnya bobot kering batang dalam satu sisi bagus untuk menyediakan biomassa sebagai 
pakan ternak atau kepentingan lain (seperti penghasil etanol), namun demikian hal ini justru akan 
menurunkan translokasi fotosintat ke biji. Hal ini terlihat dari menurunnya indeks panen dengan 
meningkatnya bobot kering batang (Gambar 3).  Yu et al. (2015) menjelaskan lemahnya kekuatan 
wadah (sink strength), dalam hal ini biji, menyebabkan terjadinya akumulasi karbohidrat di organ sumber 
(source), dalam hal ini batang.

Tabel 4. Korelasi antara beberapa komponen vegetatif dan generatif beberapa genotipe sorgum. 
(lanjutan)
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Gambar 3.  Hubungan antara bobot kering batang dengan indeks panen tanaman sorgum

Dalam penelitian ini, seperti terlihat pada Gambar 4, terdapat indikasi bahwa hasil biji dari galur 
harapan sorgum biji (GHP-1 dan GHP-3) dapat diprediksi dari nilai indeks panen, sesuai dengan 
Beheshti dan Fard (2010).

Gambar 4.  Hubungan antara indeks panen galur harapan sorgum biji di lahan kering

KESIMPULAN
Galur harapan sorgum manis GH-10 memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan genotipe 

lainnya untuk bobot kering akar, batang, daun, dan biji berturut-turut 20,9 g, 134,0 g, 30,1 g, dan 100,1 
g. Walaupun GH-10 dan galur harapan sorgum biji GHP-3 dapat menghasilkan biji sama baiknya, galur 
GHP-3 memberikan indikasi sebagai galur dengan kemampuan translokasi fotosintat cukup tinggi (IP = 
0,68) melebihi genotipe lainnya dalam percobaan ini.
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ABSTRAK
Curah hujan yang tinggi pada musim hujan akan menyebabkan volume air meningkat secara cepat pada 
dataran banjir dan tanggul alam. Airnya meluap hingga ke tepi sungai yang mengakibatkan terjadinya 
banjir. Sampel tanah  diambil berdasarkan dataran banjir. Lokasi pengambilan sampel tanah di areal 
kebun jagung petani; lokasi sebelum banjir sandi Bjr-0; lokasi setelah banjir dengan sandi Bjr-1 ; Bjr-2; 
Bjr-3; dan Bjr-4. Contoh tanah diambil secara komposit pada kedalaman 0-30 cm dan analisis sifat-sifat 
kimia tanah dilakukan di laboratorium Balai Besar Penelitian Tanah, Bogor. Analisis tanah: penetapan 
pH  C-org, N total, P–tersedia, kation-kation basa dan asam dan kapasitas tukar kation (KTK) dan 
kejenuhan basa (KB) tanah. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok  dengan 5 pelakuan 
dan 3 ulangan. Selanjutnya diuji lanjut dengan DMRT α = 0.05. Hasil penelitian  menunjukkan lokasi 
Bjr-4  berbeda nyata dengan Bjr-2 terhadap peubah pH, N-total, P-tersedia, C-Organik, Mg-dd, Na-
dd, Al-dd, H-dd dan KB, namun tidak berbeda nyata untuk C/N ratio, Ca-dd, K-dd dan KTK. Di 
lokasi Bjr-3 berbeda nyata dengan Bjr-4 terhadap pH, P-tersedia,  Mg-dd, Na-dd dan KB, namun lokasi 
Bjr-3 tidak berbeda dengan  Bjr-4 terhadap C org, N-total, C/N ratio, Ca-dd, K-dd, Al-dd dan H-dd, 
sedangkan lokasi Bjr-0 tidak berbeda nyata dengan Bjr-1 terhadap N-total, P-tersedia, C/N ratio, kation-
kation basa dan asam terlarut, KB dan KTK. Hasil sedimentasi adalah terbawanya material hasil dari 
pengikisan dan pelapukan oleh air dan angin ke suatu areal studi, yang kemudian diendapkan fraksi 
hilir. Sedimentasi hasil dari pengikisan akan menyebabkan terjadi pengendapan,  lama kelamaan unsur 
hara akan menjadi bertambah. Perbaikan pengelolaan tanah melalui penambahan pupuk kandang, 
pengapuran, dan pemakaian pupuk buatan sesuai dengan sifat dan ciri tanah dan kebutuhan tanaman 
pangan khususnya jagung
Kata kunci: Dataran banjir, sifat kimia tanah;dan unsur hara

PENDAHULUAN
Dampak banjir yang membawa unsur hara dari sungai utama ke dataran banjir adalah kejadian 

penting bagi organisme yang hidup di dataran banjir tersebut. Eskalasi unsur hara merupakan fungsi dari 
konektivitas hidrologi yang terjadi antara sistem dinamis sungai- dekat lokasi datran banjir. Endapannya 
mengisi daerah relatif datar pada sisi luar sungai dan kadang-kadang mengandung sisa tumbuhan serta 
terbioturbasikan oleh organisme-organismenya.
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Dataran banjir merupakan bagian terendah dari floodplain. Ukuran dan bentuk dari dataran 
banjir ini sangat tergantung dari sejarah perkembangan banjir, tetapi umumnya berbentuk memanjang 
(elongate). Endapan dataran banjir (floodplain) biasanya terbentuk selama proses penggenangan 
(inundations). Umumnya Endapan dataran banjir ini didominasi oleh endapan suspensi seperti lanau 
dan lumpur, meskipun kadang-kadang muncul batupasir halus yang terendapkan oleh arus yang lebih 
kuat pada saat puncak banjir. Kecepatan pengendapan pada khususnya sangat rendah, berkisar antara 1 
dan 2 cm lapisan lanau-lempung per periode banjir (RPLS Ditjen 2009).

Dari proses sedimentasi, hanya sebagian material aliran sedimen di sungai yang diangkut keluar 
dari DAS, sedangkan unsur hara yang lain mengendap di lokasi tertentu di sungai selama menempuh 
perjalanannya. Sungai menghasilkan sedimen terangkut yang berbeda sangat nyata (keruh dan jernih) 
diantara keduanya. Bagian anak sungai yang airnya jernih hulunya berasal dari daerah vulkanik dengan 
tekstur tanah berpasir, sedang bagian anak sungai yang airnya keruh hulunya berasal dari perbukitan 
yang terbentuk dari batuan sedimen dengan tekstur tanah berlempung (RPLS Ditjen 2009)

Banjir d i  Kabupaten Sarolangun terjadi secara alami kerena meluapnya sungai Batang hari 
yang disebabkan oleh curah hujan tinggi, fisiografi, erosi dan  sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas  
drainase dan lain. Banjir juga dapat mendatangkan manfaat bagi manusia dan lingkungan dimana luapan 
banjir yang membawa sedimen dan unsur hara yang dapat menyuburkan tanah di dataran banjir. Hal 
ini erat hubungannya  dengan hara tanah yang tinggi ini disebabkan karena bentuk lahan tersebut terdiri 
dari material halus yang diendapkan dari proses banjir dan kondisi drainase yang buruk sehingga daerah 
tersebut mudah terjadi penggenangan air.

Tanah Inceptisol mempunyai karakteristik satu atau lebih horizon pedogenik dengan sedikit 
akumulasi bahan selain karbonat atau silika amorf, tekstur lebih halus dari pasir berlempung dengan 
beberapa mineral lapuk dan kemampuan menahan kation fraksi lempung yang sedang sampai tinggi 
(Munir 1996). Tanah tersebut mempunyai reaksi tanah masam sampai agak masam (pH 4,60–5,50) 
serta kandungan liat cukup tinggi dan kadar kalium relatif rendah berkisar 0,1–0,2 cmol kg-1 serta 
kompleks adsorbsi didominasi oleh Ca dan Mg  (Puslitanak 2000).

Jenis tanah Inceptisol menempati lahan yang cukup produktif dan potensi bagi budi  daya 
tanaman jagung dan tanaman pangan serta holtikultura lainnya. Rencana pengelolaan lahan 
(floodplain management plan) di dataran banjir adalah merupakan masukan teknis yang sangat penting 
didalam penyusunan Perda tentang penataan lahan di dataran banjir sedemikian rupa sehingga telah 
menyesuaikan dengan adanya resiko terjadinya banjir, maka kerugian apabila terjadi banjir akan dapat 
ditekan serendah-rendahnya. Meskipun penyebaran cukup luas dan potensial, tetapi bukan berarti 
Inceptisol dalam pemanfaatannya tidak mengalami permasalahan di lapangan. Menurut Abdurachman 
et al. (2008), umumnya lahan pinggir sungai memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah, kadar 
bahan organik rendah yang tergantung dari bahan endapannya. Kondisi ini makin diperburuk dengan 
terbatasnya penggunaan pupuk organik, terutama pada tanaman pangan semusim terutama jagung.

Pengembangan pertanian di dataran banjir yang  mempunyai harapan yang sangat besar dalam 
mewujudkan pertanian tangguh di masa yang akan mendatang mengingat potensi dan luas lahannya 
selalu terjadi penambahan unsur hara setelah banjir. Usaha meningkatkan pendayagunaan tanah tersebut 
perlu penambahan unsur hara yang cukup seimbang serta perlu juga diperhatikan kesuburan tanah agar 
tanaman pangan dapat tumbuh normal, dan perlu dilakukan penambahan kalium secara proporsional 
melalui pemupukan dan pengapuran serta pemberian pupuk kandang  sebagai bahan organik dan juga  
strategi dan teknologi yang tepat, berbagai masalah tersebut dapat diatasi. Penelitian bertujuan untuk 
mengetahui studi hara tanah didataran banjir pada sifat kimia tanah untuk pengembangan pertanian 
pangan jagung di Kabupaten Sarolangun Jambi

METODE PENELITIAN
Penelitian   ini  dilaksanakan   dari   bulan Agustus 2014 hingga Juni 2015.  Penelitian menggunakan  

pendekatan  lokasi  tunggal (single location) yaitu dengan membuat status kesuburan  tanah Inceptisol 
berdasarkan lokasi tanah dataran banjir, lalu petak dan percobaan tanaman jagung di lahan petani. 
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Penetapan lokasi survai mengacu pada luas areal pertanaman jagung di Kabupaten Sarolangun Jambi, sehingga 
ditetapkan lokasi Kecamatan Pauh  tergantung pada  sebaran  dan  luas tanam jagung.  Penentuan areal   kerja 
efektif, dilakukan melalui overlay peta dasar yang telah dibuat dari beberapa  data yang ada  dengan  Peta 
Rencana Tata Ruang Wilayah daerah kajian. Daerah yang menjadi areal kerja efektif adalah kawasan 
budidaya yang dapat dijadikan sebagai pengembangan/produksi pangan yaitu pertanian tanaman jagung 
(Puslitbangtanak 2001).

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok, lima lokasi dan tiga ulangan. Perlakuan 
pengambilan sampel tanah satu hamparan dalam satu ordo Inceptisol berdasarkan dataran yang terkena 
banjir luapan sungai  terdiri  5 lokasi yaitu :  Lokasi sebelum banjir sandi Bjr-0 (sampel tanah komposit 
400 m–1750 m) ; Lokasi setelah banjir  sandi Bjr-1 (400 m); Bjr-2 (850 m); Bjr-3 (1250 m); dan Bjr-4 
(1750 m) serta semua pengambilan sampel tanah di areal kebun petani setempat. Metode digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode survey. Sampel tanah yang diambil sampel tanah terganggu dan contoh 
tanah diambil secara komposit pada kedalaman 0–30 cm dan analisis sifat-sifat kimia tanah dilakukan di 
laboratorium Balai Penelitian Tanah, Bogor.

Bahan dan alat yang digunakan berupa peta topografi, peta jenis tanah, peta geologi, peta Land Unit 
dengan skala 1 : 50.000, Buku Munsell Soil Color Chart, peroksida  10 %, dan HCl 1 N, kompas, abney 
level, cangkul, sekop dan diskusi masyarakat.  Pengamatan dan pengambilan contoh tanah komposit 
dengan kedalaman 0–30 cm, kemudian diaduk sampai rata dan diambil ± 2 kg serta diberi label.

Metode pengamatan tanah di lapang mengacu pada Soil Survey Manual (Soil Survey Staff 2014)  
dan Petunjuk Teknis Pengamatan Tanah (Balai Penelitian Tanah 2004). Analisis contoh tanah meliputi 
penetapan, pH  tanah (H2O), C-organik (Walkey-Black), N total (Kjeldahl), Kation basa dapat ditukar 
dan KTK tanah (NH4Oac 1N pH 7,0). Metode analisis tanah mengacu pada Soil Survey Laboratory 
Methods and Procedures for Collecting Soil Samples (SCS-USDA,1982) dan Balai Penelitian Tanah (2005). 
Data iklim: curah hujan, suhu dan kelembaban udara rataan bulanan diperoleh dari Badan Meteorologi 
dan Geofisika, selama 10 tahun (2005–2014) pada Stasion Klimatologi Sungai Duren Jambi. Untuk 
mengetahui pengaruh jarak data pengamatan kimia tanah dan hasil tanaman jagung dianalisis statistik 
dengan program SAS versi 9. Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dilakukan analisis dengan  
tingkat ketelitian 5% berdasarkan Duncan Multiple Range Test (DMRT). Penentuan kriteria kimia tanah 
mengacu CSR/FAO (1983). 

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Iklim dan fisiografi
Pertumbuhan dan produksi tanaman jagung adalah tanah dan iklim. Suhu rata-rata selama 10 

tahun  sekitar 26.6 oC. Suhu rata-rata tertinggi pada bulan Mei yaitu 27.2oC dan terendah pada bulan 
Februari yaitu 26.0 oC. Kelembaban udata rata-rata selama 10 tahun  sekitar 85.7%. kelembaban udara 
rata-rata tertinggi bulan Desember yaitu 87.6% dan terendah bulan Agustus 83.2%. Data curah hujan 
ini sangat bermanfaat untuk memperkirakan resiko terjadi banjir kiriman dari hulu misalnya disekitar 
pinggir sungai. Data curah hujan rata-rata wilayah studi dari tahun 2005 sampai dengan 2014 pada 
Tabel 1

Tabel  1. Data curah hujan rata-rata di sekitar wilayah studi tahun 2005–2014

Bulan
Curah hujan (mm)

r-bln
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

JAN 112 196 330 395 516 447 350 323 289 251 320,90
FEB 138 224 124 179 211 403 177 299 182 82 201,90
MAR 336 162 206 384 450 311 364 254 441 166 337,40
APR 276 177 161 324 534 241 479 361 132 236 292,10
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Bulan
Curah hujan (mm)

r-bln
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MEI 234 89 318 224 482 351 195 128 262 354 263,70
JUNI 106 84 133 284 81 235 53 57.5 47 145 122,55
JULI 153 130 179 234 84 418 313 87 208 151 195,70
AGT 144 50 84 91 150 371 151 17 179 137 137,40
SEPT 229 86 168 240 114 353 185 5 249 107 173,60
OKT 244 33 81 515 98 239 282 163 159 189 200,30
NOV 399 127 212 149 386 429 375 200.5 411 203 289.15
DES 229 134 161 429 380 201 243 212 221 334 254,40
r-th 216,7 124,3 180 287 315,5 333,3 263,9 175,6 231,7 196 2789.1

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Simpang  Sungai Duren (2015). 

Berdasarkan pada Tabel 1. terlihat bahwa data curah hujan menunjukkan selama 10 tahun pola 
curah hujan di sekitar wilayah studi yang relatif berbeda. Data nilai curah hujan bulanan tertinggi pada 
bulan Maret sekitar 534.0 mm (tahun 2009) dan terendah bulan Juni sekitar 5 mm (tahun 2012). Curah 
hujan rata-rata  tahunan tertinggi sekitar 333.30 mm  dan terendah sekitar 124.30 mm. Di jelaskan oleh 
Schmidt dan Ferguson (1951), curah hujan dalam satu bulan mencapai > 100 mm di sebut bulan basah, 
bila curah hujan antara 60 – 100 mm disebut bulan lembab, bila curah hujan < 60 mm dalam satu bulan 
disebut bulan kering. Hasil penentuan bulan basah, lembab dan kering dari  data curah hujan rata-rata 
dari tahun 2005 sampai tahun 2014, disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Data hasil penentuan bulan basah dan kering dari curah hujan rata-rata di sekitar wilayah 
studi tahun 2005–2014 

Tahun Bulan basah Bulan lembab Bulan kering
2005 12 0 0
2006 7 3 2
2007 10 2 0
2008 11 1 0
2009 9 3 0
2010 12 0 0
2011 11 0 1
2012 8 1 2
2013 11 0 1
2014 11 1 0

Jumlah 102 11 6
Sumber : Data olahan (2015)

Klasifikasi curah hujan dihitung berdasarkan persamaan Nilai Rasio Q yaitu : Jumlah rata-rata 
bulan kering (10 tahun) dibagi dengan Jumlah rata-rata bulan basah (10 tahun) dengan hasil perhitungan 
nilai Q = 0.06 artinya sangat basah, termasuk golongan A.

Wilayah studi termasuk fisiografi dari grup Aluvial (A), grup ini terbentuk  dari bahan endapan 
sungai dan rawa. Letaknya tersebar antara ketinggian 5–20 m dpl di sepanjang jalur aliran Sungai 
Batanghari. Topografi datar – landai dan lereng  0–5%. Jalur aliran sungai merupakan dataran banjir 
dari sungai meander (A*1.2) pada bagian relatif kering dominan tanah Dystropepts dan yang tergenang 
jenis tanahnya Tropaquepts 

Tabel  1. Data curah hujan rata-rata di sekitar wilayah studi tahun 2005–2014 (lanjutan)
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3.2. Sifat kimia tanah
Hasil analisis pH tanah dan P-tersedia menunjukkan bahwa sebelum banjir (Bjr-0) nilainya  

terendah dibandingkan dengan setelah banjir, sedangkan Al-dd dan H-dd setelah banjir (Bjr-2) nilai 
tertinggi disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil analisis tanah peubah pH, P-tersedia, Al-dd, dan H-dd di wilayah studi

Sampel 
lokasi

pH
Krt

P-ter
Krt

Al-dd
Krt

H-dd
Krt

- ppm cmol kg-1 cmol kg-1

Bjr-0 3,64 d Sm 0,46 c sr   2,23 ab - 0,54 a -
Bjr-1 3,77 c Sm 0,57 c sr 2,68 a - 0,62 a -
Bjr-2 3,83 c Sm    0,80  bc sr 1,92 b - 0,41 b -
Bjr-3 4,01 b Sm 1,67 b sr 1,36 c - 0,27 c -
Bjr-4 4,30 a Sm 1,79 a sr 1,23 c - 0,28 c -

 cv=1,92  cv=30.01 cv=18,84 cv=17,33  
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak 

Duncan α = 0.05 
sm = sangat masam; sr = sangat rendah; r = rendah ; s = sedang ; t = tinggi; 

Dari Tabel 3 terlihat bahwa uji jarak Duncan α = 0.05 tanah Inceptisol terhadap pH di lokasi 
Bjr-4 (tertinggi) yang berbeda nyata secara berurutan dari Bjr-0, (terendah), Bjr-1, Bjr-2 dan Bjr-3, 
namun lokasi Bjr-1 tidak berbeda nyata Bjr-2, dengan kriteria sangat masam. Rendahnya pH terkait 
dengan mineral utama penyusun bahan induk. Untuk nilai P-tersedia di lokasi Bjr-4 (tertinggi) yang 
berbeda nyata Bjr-0 (terendah), Bjr-1, Bjr-2 dan Bjr-3, namun lokasi Bjr-2 tidak berbeda nyata Bjr-3, 
dan lokasi Bjr-0 tidak berbeda nyata Bjr-1, Bjr-2, dengan kriteria sangat rendah.  Nilai Al-dd lokasi Bjr-1 
( tertinggi) yang berbeda nyata dengan  Bjr-2, Bjr-3 dan Bjr-4 (terendah), namun tidak berbeda nyata 
padalokasi Bjr-3 dengan Bjr-4, Bjr-2 dengan Bjr-0, Bjr-1 dengan Bjr-0. Sedangan peubah H-dd hampir 
mirip Al-dd, kecuali berbeda nyata Bjr-2 dengan Bjr-0. 

Pada lokasi Bjr-0, kondisi awal pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman jagung kerdil 
dibandingkan lokasi Bjr-3 dan Bjr-4. Hal ini karena kekurangan P pada tanaman jagung menyebabkan 
pertumbuhan terganggu dan kerdil. Hara P berperan dalam proses fotosintesis, perubahan karbohidrat, 
glikolisis, metabolisme asam amino, meta-bolisme lemak dan proses transfer energi. Hasil analisis 
tanah  C–Organik, N-total dan C/N ratio tanah menunjukkan bahwa sebelum banjir nilainya terendah 
dibandingkan dengan nilai setelah banjir. Meskipun nilai ini berbeda nyata dengan lokasi lainnya pada 
Tabel 4.

Tabel 4. Hasil analisis tanah  peubah C-organik, N-total, dan Ratio C/N di wilayah studi

Sampel lokasi C-Organik (%) Krt N-total (%) Krt Ratio C/N Krt
Bjr-0 0,82 b sr 0,12 c r 6,98 a sr
Bjr-1 0,53 c sr 0,13 c r 4,29 b sr
Bjr-2 0,82 b sr 0,15 b r   5,59 ab sr
Bjr-3 1,19 a r 0,17 a r 6,87 a sr
Bjr-4 1,13 a r 0,18 a r 6,98 a sr

 cv=13,31  cv=5,43  cv=12,91  
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak 

Duncan α = 0.05
sr = sangat rendah; r = rendah; s = sedang; t = tinggi ; st = sangat tinggi.
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Dari Tabel  4 terlihat bahwa bahwa uji jarak Duncan α = 0.05 tanah Inceptisol terhadap C-organik 
di lokasi  Bjr-3 (tertinggi) yang berbeda nyata dengan Bjr-1 (terendah), Bjr-0 dan Bjr-2, namun tidak 
berbeda nyata  Bjr-3 dengan Bjr-4, Bjr-2 dengan Bjr-0. Untuk peubah N-total lokasi Bjr-4 (tertinggi) yang 
berbeda nyata dengan Bjr-0, (terendah), Bjr-1 dan Bjr-2, namun tidak berbeda nyata Bjr-3 dengan Bjr-4, 
Bjr-2 dengan Bjr-0. Namun, tidak berbeda nyata  Bjr-3 dengan Bjr-4, Bjr-1 dengan Bjr-0. Sedangkan 
terhadap ratio C/N di lokasi Bjr-0 (tertinggi) yang berbeda nyata dengan Bjr-1 (terendah), namun tidak 
berbeda nyata  dengan Bjr-2, Bjr-3, dan  Bjr-4.

Kegiatan mikroorganisme tanah endapan (setelah banjir) merupakan faktor penting dalam 
ekosistem tanah, karena berpengaruh terhadap siklus dan ketersediaan hara tanaman serta stabilitas 
struktur tanah. Kondisi ini terkait adanya akumulasi bahan organik yang sangat ideal untuk kehidupan 
biodiversitas mikroorganisme tanah. akan mampu mempengaruhi perkembangan mikroorganisme tanah 
akibat adanya perubahan signifikan pada pH dan toksisitas. Kandungan Al yang tinggi dapat bersifat 
racun bagi akar tanaman rosela, jaringan akar menebal dan terjadi pembengkokan ujung akar sehingga 
serapan hara terganggu (Satrosupadi et al. 1999; Al-Jabri-et al. 1996 dan  Suthipradit  et al. 1990).

Menurut Soepardi (1983) bahwa unsur hara P sebagai penyusun metabolit dan senyawa kompleks, 
aktivator dan kofaktor  atau  penyusun  enzim  serta  berperan  dalam proses fisiologik. Dijelaskan oleh 
Suthipradit et. al (1990) terjadinya peningkatan pH akibat penambahan bahan organik karena proses 
mineralisasi dari anion organik menjadi CO2 dan H2O atau karena sifat alkalin dari bahan organik 
tersebut. Kandungan C-organik tanah pada dataran banjir yang mempunyai pola yang sama, yaitu 
bahan organiknya semakin menurun seiring dengan bertambahnya endapan, hal ini disebabkan proses 
dekomposisi bahan organik oleh mikro-organisme yang hanya berlangsung di  lapisan tanah atas (top 
soil).

Berdasarkan sidik ragam dari kation-kation dapat tukar di lokasi sebelum banjir dan setelah banjir 
tidak berbeda nyata di wilayah studi yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil analisis tanah peubah kation basa-basa dapat tukar di wilayah studi

Sampel  
lokasi 

Ca-dd
Krt

Mg-dd
Krt

Na-dd
Krt

K-dd
Krt

cmol kg-1 cmol kg-1 cmol kg-1 cmol kg-1

Bjr-0 0,19 b sr 0,13 c sr 1,03 c st 0,21 b R
Bjr-1 0,19 b sr 0,13 c sr 1,19 c st 0,26 ab R
Bjr-2 0,24 ab sr 0,14 c sr  1,44  bc st 0,24 ab R
Bjr-3 0,26 a sr 0,18 b sr 1,85 b st 0,30 a R
Bjr-4 0,28 a sr 0,15 a sr 2,48 a st 0,29 a r

 cv=17,24  cv=7,10  cv=21,57  cv=14,95  
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak 

Duncan α = 0.05
sr = sangat rendah; r = rendah; s = sedang; *)

Dari Tabel 5 terlihat bahwa uji jarak Duncan α = 0.05 pada tanah Inceptisol terhadap Ca-dd di 
lokasi Bjr-4  (tertinggi) yang berbeda nyata dengan Bjr-0 dan Bjr-1  (terendah), , namun tidak berbeda 
nyata  Bjr-4 dengan Bjr-3 dan Bjr-2, serta Bjr-0 dengan Bjr-1 dan Bjr-2. Untuk peubah Mg-dd lokasi 
Bjr-3 (tertinggi) yang berbeda nyata dengan Bjr-4, Bjr-2, Bjr-1 dan Bjr-0 (terendah), namun tidak 
berbeda nyata  Bjr-2 dengan Bjr-1 dan Bjr-0. Peubah Na-dd di lokasi Bjr-4 (tertinggi) yang berbeda 
nyata dengan Bjr-0  terendah),  Bjr-1, Bjr-2 dan Bjr-3, namun tidak berbeda nyata  Bjr-3 dengan Bjr-2 
dan Bjr-2 dengan Bjr-1 dan Bjr-0. Sementara K-dd di lokasi Bjr-3 (tertinggi) yang berbeda nyata dengan 
Bjr-0 (terendah),  namun tidak berbeda nyata  Bjr-4 dengan  Bjr-3, Bjr-2 dan Bjr-1, juga tidak berbeda 
nyata lokasi Bjr-2 dengan Bjr-1 dan Bjr-0.
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Berdasarkan penilaian kesuburan tanah bahwa Ca-dd dan  Mg-dd termasuk sangat rendah, K-dd 
dengan kriteria rendah dan Na-dd termasuk sangat tinggi. Tingginya Na-dd kation ini  disebabkan 
oleh rendahnya  pencucian yang terjadi sebagai akibat dari adanya lapisan endapan-endapan bertambah 
setelah banjir, dampaknya  unsur hara lebih tersedia. 

Hasil sidik ragam kejenuhan basa (KB) dan kapasitas tukar kation (KTK) sebagai penentuan 
ketersediaan unsur hara, yang disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Hasil analisis tanah peubah kejenuhan basa (KB) dan kapasitas tukar kation (KTK) di wilayah 
studi

Sampel lokasi KB (%) Krt KTK (cmol kg-1) Krt

Bjr-0 7,46 b sr 15,80 c r
Bjr-1 6,66 b sr 16,31 bc r
Bjr-2 8,41 b sr 17,75 ab s
Bjr-3 9,51 b sr 19,99 a s
Bjr-4 13,59 a sr 18,15 ab s

 cv=22,04  cv=7,90  
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Jarak 

Duncan α = 0.05
sr = sangat rendah; r = rendah; s = sedang; *)

Dari Tabel 6 terlihat bahwa uji jarak Duncan α = 0.05 pada tanah Inceptisol terhadap KB di 
lokasi Bjr-4 (tertinggi) yang berbeda nyata dengan Bjr-0, Bjr-1  (terendah) Bjr-2 dan Bjr-3, namun 
tidak berbeda nyata  Bjr-3 dengan Bjr-2, Bjr-1 dan Bjr-0,  Untuk peubah KTK  lokasi Bjr-3 (tertinggi) 
yang berbeda nyata dengan Bjr-1 dan Bjr-0 (terendah), namun tidak berbeda nyata  Bjr-4 dengan Bjr-3 
dan Bjr-2, di lokasi Bjr-4  tidak berbeda nyata dengan Bjr-2 dan  Bjr-1, dan tidak berbeda nyata pada 
lokasi Bjr-1 dengan  Bjr-0. Kejenuhan basa tanah yang digunakan sangat rendah, hal ini menunjukkan 
bahwa kation yang terkandung dalam tanah didominasi oleh kation yang bersifat masam, seperti ion 
Al3+  dan ion H+. Hal ini berarti tanah pada lokasi percobaan kadar ion basa lebih sedikit dari pada 
ion yang bersifat masam. Kation yang bersifat masam menyebabkan hara lain menjadi tidak tersedia 
oleh tanaman. Dijelaskan oleh Adiningsih  dan Kasno (1999) bahwa KTK tanah juga rendah, hal ini 
menyebabkan hara yang ditambahkan ke dalam tanah mudah hilang tercuci.  

Kejenuhan basa yang rendah disebabkan oleh pengaruh curah hujan yang tinggi, sehingga basa-basa 
terlarut mudah tercuci dan kation masam yang lebih banyak. Dengan demikian berpengaruh terhadap 
efisien penggunaan pupuk yang rendah. KTK dapat ditingkatkan dengan penambahan bahan pembenah 
tanah, seperti pemberian kapur, dolomit, bahan organik. Terdapat hubungan linier antara peningkatan 
kadar C-organik tanah dengan hara N dan KTK tanah (Kasno 2009).  Pemberian jerami padi selama 
empat musim tanam pada lahan sawah tanah Inceptisol dapat meningkatkan kadar hara N, P, K, Mg, 
KTK, dan Si dalam tanah (Adiningsih 1992).

3.3. Pengembangan lahan pertanian pangan di dataran banjir.
Pengelolaan tanah yang rasional salah satunya harus didasarkan pada sifat-sifat inherent tanah 

tersebut. Dengan demikian maka sifat kimia tanah dapat dijadikan acuan  dalam pengeloaan tanahnya.   
Selain itu, kandungan bahan organik di lapisan atas sebelum banjir lebih tinggi dari pada setelah banjir  
yang sangat mempengaruhi kinerja mikroorganisme tanah dalam membantu menyediakan hara bagi 
tanaman. 

Karakteristik kemampuan pengembangan lahan pertanian yang berada dataran banjir  adalah lahan  
dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, tetapi pemanfaatannya memerlukan pengelolaan yang 
hati-hati karena alternatif pemanfaatannya lebih terbatas berupa ketersediaan unsur hara dan prakiraan 
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iklim. Untuk faktor pembatas, perlu adanya perlakuan khusus dengan teknik penanaman dan  pergiliran 
tanaman, dan lain sebagainya.

Tanah endapan sungai menjadi permasalahan yang perlu dicermati, karena tanah ini termasuk 
tanah Inceptisol (baru) mencapai tingkat permulaan perkembangan tanah. Kawasan budidaya pangan 
adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan 
potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan (Subardja dan Sudarsono. 
2005). Kawasan budidaya dibedakan menjadi kawasan budidaya tanaman tahunan dan kawasan budidaya 
tanaman semusim

Perubahan penggunaan lahan (land-use) dan perbedaan pola tanam pada dataran banjir dapat 
mempengaruhi keadaan bahan organik tanah.. Penurunan kadar bahan organik ini akan mempengaruhi 
biomassa mikroorganisme tanah. Fosfat yang tadinya diikat oleh Al akan dilepas kembali setelah hadirnya  
bahan  organik  yang  ditambahkan dalam tanah. Dengan demikian unsur hara P yang diberikan melalui 
pemupukan lebih mudah diserap oleh tanaman jagung.

Kapasitas tukar kation (KTK) merupakan gambaran kemampuan  permukaan  koloid  tanah  
untuk  mengadopsi berbagai  kation dan proses pencucian. Tinggi rendahnya KTK ditentukan oleh tipe 
liat tanah dan kandungan bahan organik yang telah mengalami dekomposisi secara sempurna (Soepardi, 
1983). Peningkatan KTK tanah dapat menyebabkan kenaikan kesuburan tanah dan terkait terhadap 
pemupukan. Selanjut-nya ditambahkan oleh Petrokimia (2005), tanaman dapat tumbuh baik dan 
menghasilkan hasil yang tinggi, diperlukan unsur hara yang cukup dan seimbang, disajikan  pada Tabel 
7.  

Tabel 7. Hasil berat berangkasan kering dan berat biji kering di areal studi 

Urutan jarak Berat berangkasan kering (ton ha-1) Berat biji kering (ton ha-1)
Bjr-0 4.10 4.51
Bjr-1 4.25 4.87
Bjr-2 4.20 4.95
Bjr-3 5.28 6.75
Bjr-4 5.19 5.88

Ketetangan : data berat berangkasan kering dan berat biji kering tidak di analisis statistika.

Berdasarkan Tabel 7 di atas terlihat bahwa berat biji jagung kering dan berat berangkasan kering 
merupakan, produksi jagung tertinggi  yaitu 6.75 ton ha-1dan 5.28 ton ha-1 yang dicapai dengan lokasi 
Bjr-3, sedangkan yang terrendah berat biji kering  yaitu 4.10  ton ha-1 Bjr-0  dan berat berangkasan kering 
yaitu  4.51 ton ha-1 .

Kendala  ini memang relatif lebih mudah diatasi lokasi dataran banjir  dengan teknologi pemupukan, 
pengapuran, serta pengelolaan bahan organik. Dijelaskan Adiningsih dan Sudjadi (1993) bahwa tanah 
masam dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan pemupukan, pengapuran dan pengelolaan bahan 
organik (alley croping). Permasalahan kesuburan tanah Inceptisol yaitu rendah dan mempunyai cukup 
peluang untuk pengembangan pertanian tanaman pangan. Kendala ini dapat diterapkan dengan  
teknologi pengapuran yang dilanjutkan dengan pemupukan, dan pemilihan jenis tanaman pangan 
(jagung) yang cocok pada kondisi tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari pembahasan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari beberapa apek yang 

perlu mendapat perhatian dalam status hara tanah dataran banjir dan pengembangan tanaman jagung. 
Tanah 1. Inceptisol ini dicirikan oleh tekstur pasir berlempung, reaksi tanah sangat masam, kejenuhan 
basa sangat rendah dan kepasitas tukar kation rendah sampai dengan sedang; 
Dataran banjir di lokasi banjir Bjr-4 dengan status unsur hara yang  meningkat jika dibandimgkan 2. 
lokasi Bjr-2 terhadap peubah pH, N-total, P-tersedia, C-Organik;
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Kandungan unsur hara relatif sedang, tergantung pada bahan induknya. Bahan induknya berasal 3. 
dari bahan alluvial dari berbagai macam asalnya. Bahan organiknya sangat rendah sampai dengan 
rendah, sedangkan reaksi tanahnya bervariasi adalah sangat masam.
Dataran banjir di lokasi Bjr-3 yang dapat meningkatkan kesuburan tanah  terutama C organik, 4. 
N-total, ratio C/N,  KTK, dan meningkatkan produksi jagung seperti berat berangkasan kering 
dan berat biji kering.
Upaya perbaikan tanah 5. Inseptisol perlu pengapuran, bahan organik dan pemupukan buatan yang 
mengacu pada  kriteria ketersediaan unsur hara. 
Tanah 6. Inceptisol secara alami tergolong sangat masam dan kesuburan tanah rendah maka perlu 
pengelolaan secara tepat untuk meningkatkan produksi jagung.
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ABSTRACT
Shallots (Allium W. Araki var Lembah Palu ) is horticulture which became the main ingredient of making 
fried onions unique souvenirs of Palu. The Shallots productivity is still low due to the availability of 
quality seeds and seed production technology is still lacking.
The purpose of this study is the development of seed production technology and local knowledge of 
communities in supporting the availability of seeds is six exactly right variety, quality, quantity, time, 
location and price.
This assessment is a summary of some of the research experiments related to the enhancement and 
improvement of the quality of shallots seeds in Central Sulawesi. 
The study showed: 1) the area of seed production and storage are at an altitude of 300 m asl, 2) manure 
10 t/ha, urea : 200 kg/ha, SP - 36: 150 kg/ha, ZA: 200 kg/ha, and KCl: 150 kg/ha, 3)use of seed size of 
± 2.4 g–3.0 g/bulbs and stored laying in the the storage shelves,4) addition of kinetin 0.50 mg/L in the  MS 
medium affect the percentage of mature embryos that budded, respectively 26.91% and 43.31%.%. The 
addition of 2,4-D on the  MS media  to inhibit shoot regeneration from somatic embryos shallots Palu.
Key word: Shallots; seed production; quality, Palu

ABSTRAK
Bawang merah (Allium wakegi Araki var. Lembah Palu) merupakan komoditi hortikultura yang  menjadi 
bahan utama pembuatan bawang goreng buah tangan khas Kota Palu. Produktivitas bawang tersebut 
masih rendah disebabkan oleh ketersediaan benih bermutu dan teknologi produksi benih masih 
kurang.
Tujuan pengkajian ini adalah pengembangan teknologi produksi benih dan kearifan lokal masayarakat 
dalam mendukung ketersediaan benih secara enam tepat yaitu tepat varietas, mutu, jumlah, waktu, 
lokasi dan harga.  
Pengkajian ini merupakan rangkuman hasil dari beberapa penelitian eksperimen yang terkait dengan 
peningkatan dan perbaikan mutu benih bawang merah di Sulawesi Tengah. Pengkajian yang telah 
dilakukan antara lain menemukan tanaman induk bawang merah, wilayah adaptif  produksi dan 
penyimpanan benih, kebutuhan pupuk, pengembangan dan penyediaan benih melalui kultur jaringan, 
serta upaya penyediaan benih organik.
Hasil pengkajian menunjukkan: 1) Wilayah produksi dan penyimpanan benih terdapat pada ketinggian 
300 m dpl. 2) Pemberian pupuk: kandang 10 t/ha, urea: 200 kg/ha, SP-36: 150 kg/ha, ZA: 200 kg/ha, 
dan KCl: 150 kg/ha. 3) Penggunaan benih berukuran ± 2,4 g – 3,0 g/umbi dan disimpan secara hampar 
di para-para.4) penambahan kinetin 0,50 mg/L pada media dasar MS  mempengaruhi persentase embrio 
dewasa yang bertunas, masing-masing 26,913% dan 43,318%).  Penambahan 2,4-D pada media dasar 
cenderung menghambat regenerasi tunas  embrio somatik bawang Palu.  
Kata kunci: Bawang ; produksi benih; mutu ; Palu
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PENDAHULUAN
Bawang merah varietas Lembah Palu (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu produk 

hortikultura yang sejak lama dibudidayakan petani Sulawesi Tengah khususnya di sekitar Lembah Palu.  
Kegunaannya sebagai bahan baku bawang goreng khas Palu yang semakin populer, membuat kebutuhan 
akan produk pertanian ini semakin meningkat. Bawang ini merupakan salah satu jenis bawang merah 
lokal yang dibudidayakan secara tradisional oleh Petani terutama di dataran rendah Lembah Palu, dengan 
ketinggian tempat kurang dari 400 m dpl (Hadid dan Maemunah 2001; Diperta Sulteng 2010; Ansar 
dkk. 2011 dan Rahim dkk. 2012).    

 Hasil rata-rata bawang merah di tingkat Petani baru mencapai 3–5 t/ha (Maskar dan Raharjo 2000), 
sedangkan dengan menggunakan teknologi budidaya yang sesuai, hasilnya  bisa ditingkatkan menjadi 
11,10 t/ha (Kementrian Pertanian 2015). Hasil yang rendah tersebut disebabkan oleh penerapan paket 
teknologi budidaya yang belum memadai, antara lain benih tidak seragam dengan daya tumbuh yang 
rendah, takaran pupuk rendah, pengendalian hama penyakit kurang sempurna, penanganan pascapanen 
belum optimal, serta kualitas SDM yang rendah (Maskar dkk. 1999; Bakhri dkk. 2000; Purnomo 
dkk. 2006; Nuralam 2011; Maemunah dan Nurhayati, 2012). Beragamnya pengetahuan Petani dalam 
memproduksi benih di wilayah Lembah Palu dan umumnya menggunakan benih yang berasal dari umbi 
komsumsi  bermutu rendah (Basuki 2010; Nuralam 2011; Maemunah 2012).

Benih bawang merah belum tertangani dengan baik, sebagai contoh penangkar benih yang khusus 
menangani bawang merah belum ada. Jika saja penangkar benih dapat berkembang di beberapa wilayah 
di Lembah Palu, maka setiap wilayah dapat menyiapkan sendiri benihnya, sehingga  kelangkaan benih 
bermutu dari varietas unggul lokal dapat teratasi (Maemunah dan Saleh 2007 dan Maemunah 2012). 
Selanjutnya Maemunah et al. 2015 mengemukan bahwa untuk memproduksi benih dibutuhkan wilayah 
tertentu berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut. Produsen benih  di sentra-sentra produksi 
biasanya adalah petani yang memiliki skala usaha relatif luas atau petani individual yang menyisihkan 
sebagian hasil panen untuk digunakan sebagai benih musim tanam berikutnya. Pengetahuan petani 
dan teknologi perbenihan yang berkembang beragam menyebabkan mutu benih yang dihasilkan juga 
beragam. 

Pengetahuan Petani dalam menghasilkan benih telah dimiliki melalui kearifan lokalnya, namun 
sebagai upaya dalam menghasilkan benih bermutu sebaiknya mengkombinasikan antara kearifan lokal 
dan teknologi produksi benih. Petani lebih mudah menyerap adopsi teknologi  yang diberikan jika 
berdasar dari budaya setempat (Maemunah 2015). Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku 
hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif (Andi dan 
Syarifuddin 2007; Maemunah 2014).

Rendahnya produksi bawang merah varietas Lembah Palu yang menggunakan umbi sebagai 
benih disebabkan oleh benih umbi tersebut bermutu rendah. Menurut Endang (2004) dalam Setyowati 
dkk (2013), bawang jenis ini dibudidayakan di Indonesia tidak dapat berbunga. Akibatnya, memiliki 
keragaman genetik yang sempit. Apabila ditanam secara terus menerus menggunakan umbinya dapat 
menurunkan produksi. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kurangnya jumlah, rendahnya kualitas dan 
daya tumbuh benih umbi (Limbongan dan Maskar 2003), dilakukan melalui teknologi kultur jaringan 
(Maemunah dan Bustami 2014; Maemunah dan Yusuf 2015). Keunggulan dari penyediaan benih melalui 
kultur in vitro di antaranya bebas penyakit terutama virus dan tidak bergantung pada musim. Upaya 
mendapatkan protokol yang baik melalui embryogenesis telah banyak dilaporkan (Van der Valk 1992; 
Handayani 1998; Ramakrishnan 2013). Kultur jaringan merupakan salah satu teknik dalam perbanyakan 
tanaman secara klonal untuk perbanyakan masal. Keuntungan dari pengadaan benih melalui kultur 
jaringan adalah diperolehnya bahan tanam yang unggul dalam jumlah banyak dan seragam, serta dapat 
diperoleh biakan yang steril (mother stock) (Lestari 2008).  

 Tujuan pengkajian ini adalah pengembangan teknologi produksi benih dan kearifan lokal 
masayarakat, serta teknologi kultur jaringan dalam mendukung ketersediaan benih bebas virus secara 
enam tepat yaitu tepat varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi dan harga.  
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BAHAN DAN METODE
Penelitian perbenihan bawang ini telah berlangsung ± 13 tahun. Tempat penelitian di wilayah 

Lembah Palu, Rumah Kaca dan Laboratorium Ilmu dan Teknologi Benih, serta Laboratorium 
Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, sedangkan untuk analisis/pengamatan komponen 
pertumbuhan dan hasil tanaman dilaksanakan di Laboratorium Analisis dan Laboratorium Pusat 
Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. 

Percobaan dilakukan dengan menggunakan rancangan yang disesuaikan dengan jenis penelitian 
yang dilakukan. Bahan varietas bawang lokal Palu, pupuk (anorganik dan organik), pestisida, 2,4-D, 
aquades steril, gula, agar-agar, alkohol 70% dan spritus.  Bahan untuk sterilisasi eksplan yaitu deterjen, 
fungisida (Dithane), bakterisida (Agrept) dan Bayclin (pemutih pakaian mengandung 5,25%  NaOCl).  
Analisis data menggunakan Analisis covarians (Anova), jika perlakuan memberikan pengaruh maka 
dilanjutkan dengan uji Duncan MRT atau Tukey BNJ (Gomes and Gomes 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dimulai dari usaha mencari linkungan mikro yang sesuai untuk pembentukan 

benih bawang merah dan upaya melindungi dari gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT). 
Dari beberapa hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa ada keterkaitan antara kearifan lokal masyarakat 
dengan ketersedian benih bawang merah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian selanjutnya  merujuk 
dan memadukan antara  kearifan lokal dan teknologi produksi benih serta teknologi kultur jaringan guna 
penyediaan benih bawang merah.

Pertanaman bawang merah di Lembah Palu tersebar di 22 lokasi pada tiga wilayah kabupaten 
yaitu: Kota Madya Palu,  Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, namun dari 22 lokasi tersebut 
hanya enam wilayah yang kontinyu melakukan pertanaman, sehingga penelitian ini dilakukan pada 
enam wilayah tersebut.

Tabel 1.  Pengaruh berbagai wilayah produksi sumber benih terhadap: jumlah anakan, jumlah umbi 
(buah), diameter umbi (cm) dan hasil (t ha-1)

Wilayah Produksi 
Sumber Benih m dpl

Jumlah 
Anakan
(buah)

Jumlah Umbi
(buah)

Diameter     
umbi (cm)

Hasil
(t ha-1)

B. Jaya (172) 7,20 ± 0,17 8,05 ± 0,48 1,53 ± 0,08   3,50 ± 0,54
Guntarano (100) 6,95 ± 0,66 7,60 ± 0,20 1,59 ± 0,06   5,19 ± 0,01
Kayumalue (45) 7,05 ± 0,15 7,25 ± 0,25 1,72 ± 0,02   5,24 ± 0,10
Maku (115) 6,00 ± 0,92 6,60 ± 0,17 1,53 ± 0,06   4,59 ± 0,08
Oloboju (175) 6,70 ± 0,20 7,70 ± 0,09 1,42 ± 0,08   3,64 ± 0,14
Soulove (110) 7,00 ± 0,89 8,55 ± 0,18 1,80 ± 0,01   5,38 ± 0,17

  Keterangan : Nilai angka tersebut adalah rata-rata jumlah anakan,jumlah umbi, diameter umbi hasil dari tiga 
ulangan ± SD

Tabel 1, menunjukkan hasil  per hektar dari enam lokasi tersebut adalah 3,50–5,38 t ha-1, hasil  ini masih 
jauh dari kemampuan produksi bawang merah 10–12 t ha-1. Hal ini sesuai dengan  produksi rata-rata 
bawang merah Lembah Palu di tingkat petani baru mencapai 3–5 tha-1 (Limbongan dan Maskar 2003; 
Diperta 2010). Kondisi ini disebabkan oleh karena umumnya benih yang digunakan adalah umbi benih 
produk umbi komsumsi yang digunakan sebagai benih oleh petani. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Sumiati, Sumarni, dan Hidayat (2004); Erythrina (2011) bahwa penurunan mutu benih mengakibatkan 
terjadinya degradasi produksi dan keragaman produksi serta mutu benih yang dihasilkan. 
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Upaya untuk mengetahui wilayah adaptif, kebutuhan hara kalium dan ukuran umbi calon umbi 
benih telah dilakukan seperti ditujukkan pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2, menunjukkan hasil paling rendah (4,47 t ha-1) diperoleh pada kombinasi perlakuan 
ketinggian tempat tanam 300 m dpl,  ukuran umbi kecil dengan dosis 100 kg KCl ha-1. Hasil per hektar 
tersebut terjadi penurunan 0,91 t ha-1(16,91%) dibanding tanaman induk (Tabel 1). Hasil per hektar 
tertinggi (9,64 tha-1) diperoleh pada  ketinggian 500 m dpl, umbi besar dengan dosis 200 kg KCl ha-1. 
Hasil per hektar tersebut terjadi peningkatan 4,26 t ha-1 (79,18%) dibanding tanaman induk.

Tabel  3 menunjukkan pada  ketinggian 300 m dpl menghasilkan nilai kekerasan yang lebih rendah 
(umbi keras). Nilai kekerasan umbi tertinggi (umbi kurang keras) diperoleh pada ketinggian 500 m 
dpl. Ukuran umbi dan peningkatan dosis kalium tidak memberikan perbedaan terhadap nilai kekerasan 
umbi. Pengaruh Interaksi ketiga faktor tersebut menghasilkan  kekerasan umbi yang semakin baik.

Kombinasi perlakuan pada ketinggian 500 m dpl, umbi kecil dengan dosis 250 kg KCl ha-1 
dan umbi besar pada 150 kg KCl ha-1 memiliki nilai kekerasan umbi tertinggi (67,70 mm N-1). Nilai 
kekerasan umbi terendah (21,92 mm N -1) terdapat pada ketinggian 300 m dpl umbi besar dengan dosis 
150 kg KCl ha-1 dan umbi kecil dengan 250 kg KCl ha-1. Tingkat kekerasan umbi benih semakin keras 
6,28 mm N -1 dibanding tanaman induk. Umbi benih di ketinggian 500 m dpl kurang keras, hal ini 
disebabkan karena umbi  di  ketinggian 500 m dpl memiliki kandungan air yang lebih tinggi. Tingginya 
kadungan air menyebabkan umbi tersebut cepat melunak. Kadar air tinggi disertai kekerasan umbi dan 
total padatan terlarut rendah dapat menyebabkan dormansi umbi lebih singkat, akibatnya umbi mudah 
berkecambah selama penyimpanan. Kondisi ini akan berdampak terhadap peningkatan persentase susut 
umbi, umbi rusak dan umbi mudah terserang penyakit selama penyimpanan. Hal ini menyebabkan 
mutu umbi diketinggian 500 m dpl kurang baik untuk dijadikan sebagai umbi benih. Namun demikian 
umbi yang berasal dari budidaya pada ketinggian 500 m dpl, ukuran umbi besar dengan pemberian 
kalium 200 kg KCl ha-1 sesuai untuk dijadikan sebagai umbi bahan baku indusri bawang goreng.

Tabel 2. Pengaruh ketinggian tempat tanam, ukuran umbi dan dosis kalium terhadap hasil (t ha-1)

Perlakuan

Ketinggian Tempat m dpl
Rata-rata 

K
T1= 100 T2= 300 T3= 500

Ukuran Umbi Ukuran Umbi Ukuran Umbi
U1=Kecil U2=Besar U1=Kecil    U2=Besar U1=Kecil    U2=Besar

Dosis KCl/ha   ..............................    t ha-1 ...........................  
K1=  100 kg 5,57

b

6,36

  de

4,47

   a

  6,85 

     efg

       8,55  

               ij

7,96

    h

6,63

    x

K2= 150 kg 5,46

b

5,66

   bc

 5,79

    bc

7,03

  fg 

        8,69

j

 8,60

    ij

6,87

    y

K3=  200 kg 5,42

b

5,65

   b

5,45

   b

6,16

  cd

8,53

ij

 9,64

     k

6,81

   xy

K4= 250 kg 4,57

a

7,22

  g

5,72

   bc

6,58

 def

8,26

hij

 8,12

    hi

 6,75

   xy

Rata-rata U1 6,37 A  
Rata-rata U2 7,15 B  

 Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama pada masing- masing kombinasi perlakuan berberbeda nyata 
(Duncan’s  multiple range test, P<0,05). U1=  1,7 g/umbi -  2,3 g/umbi, U2= 2,4 g/umbi – 3,0 g/
umbi
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Tabel 3. Pengaruh ketinggian tempat tanam, ukuran umbi dan dosis kalium terhadap kekerasan umbi 
(mm  N-1)

Perlakuan Ketinggian Tempat m dpl (T) Rata-
rata KT1= 100 T2= 300 T3= 500

Ukuran Umbi Ukuran Umbi Ukuran Umbi
U1=Kecil U2=Besar U1=Kecil    U2=Besar U1=Kecil U2=Besar

Dosis KCl/
ha

  ..............................    mm N-1  ...........................  

K1=  100 
kg

31,25bcd 30,69bcd 37,50ef 32,63cde 54,06 i 49,79hi 39,32

K2= 150 kg 44,32gh 33,61def 33,61def 21,92a 39,97fg 64,78j  39,54
K3=  200 
kg

29,22bcd 34,26def 34,09def 32,15cde 44,82h 52,12 i 37,78

K4= 250 kg 31,17bcd 34,58def 26,30ab 27,76bc 67,70j 54,55i 40,34
Rata-rata T  33,64v  30,75u 53,35w  
Rata-rata 
U1

39,42   

Rata-rata 
U2

39,07   

 Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama pada masing- masing kombinasi perlakuan berarti tidak 
berbeda nyata (Duncan’s multiple range test, P<0,05).  U1=  1,7 g/umbi -  2,3 g/umbi, U2= 2,4 g/
umbi – 3,0 g/umbi

Untuk menguji serta mengkaji calon umbi benih yang telah dibudidayakan pada berbagai wilayah 
ketinggian, maka dilanjutkan dengan penyimpanan calon umbi benih tersebut pada ketinggian yang 
sama dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Total padatan terlarut (TPT) umbi benih menunjukkan dari minggu keminggu terjadi peningkatan 
kecuali pada penyimpanan diketinggian 100 m dpl hampir semua perlakuan menunjukkan terjadinya 
penurunan nilai TPT, sedangkan pada ketinggian 300 m dpl dan 500 m dpl, hanya beberapa perlakuan 
(Tabel 4). Hal yang sama terjadi dalam penelitian Benkeblia et al. (2002), di mana terjadi penurunan 
total padatan terlarut pada 50 hari setelah penyimpanan pada suhu 100C. 

Tabel 4.  Pengaruh ketinggian tempat simpan, asal mutu benih dan cara simpan terhadap total padatan 
terlarut (obrix) 8 MSP

Perlakuan Asal Benih
(H)

Cara Simpan (C) Rata- rata
HC1=Gantung C2=Hampar

Ketinggian Tempat (T) ............ obrix   .............  
T1= 100 m dpl H1= U1K2 20,10 hi 19,33fghi H1=

 H2= U1K3 22,00 kl 20,00hi        19,59AB

 H3= U1K4 17,00 ab 19,67ghi  
 H4= U2K1 17,33 abc 19,67ghi H2=
 H5= U2K4 19,00 efgh 23,33m         20,41B

T2= 300 m dpl

H1= U1K1 19,33fghi 20,33ij  
H2= U1K4 20,33ij 23,07 lm H3=
H3= U2K1 22,10kl 21,67k          19,18A

H4= U2K2 22,07kl 23,07lm  
H5= U2K3 19,67ghi 21,33jk H4=
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Perlakuan Asal Benih
(H)

Cara Simpan (C) Rata- rata
HC1=Gantung C2=Hampar

Ketinggian Tempat (T) ............ obrix   .............  

T3= 500 m dpl

H1= U1K2 18,10bcde 20,22ij         19,63AB

H2= U1K3 16,73a 20,33ij  
H3= U2K1 17,67abcd 17,00ab H5=
H4= U2K2 18,33cdef 17,33abc         20,17AB

H5= U2K3 18,67defg 19,00efgh  
Rata-rata T  T1=19,74 v  T2= 21,30 w  T3=18,35 u  
Rata-rata C  C1= 19,23 x C2= 20,36 y  

Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama pada masing- masing kombinasi perlakuan berarti  tidak 
berbeda nyata (Duncan’s multiple range test, P<0,05).  U1= umbi kecil, U2= umbi besar, K1= 100 kg 
KCl/ha, K2= 150 kg KCl/ha, K3= 200 kg KCl/ha, K4= 250 kg KCl/ha

Total padatan terlarut merupakan senyawa organik primer dan skunder yang dihasilkan selama 
metabolisme tanaman termasuk mineral yang berperan sebagai aktivatornya yang terakumulasi di dalam 
cairan sel. Nilai TPT ini menjadi salah satu indikator mutu umbi bawang, karena umbi yang memiliki 
TPT tinggi mengisyaratkan bahwa benih tersebut akan memiliki daya tumbuh tinggi dan kecepatan 
berkecambah cepat dalam pertumbuhan tanaman.

Kandungan total padatan terlarut umbi benih dari minggu ke minggu selama penyimpanan 
memperlihatkan pada ketinggian penyimpanan 100 m dpl pada 6 enam minggu setelah penyimpanan 
(MSP) terjadi peningkatan kandungan total padatan terlarut. Pada ketinggian 300 m dpl dan 500 m dpl  
peningkatan TPT terjadi pada pada 4 MSP.

Umbi benih rusak selama penyimpanan merupakan akumulasi dari umbi kempes, kering dan umbi 
busuk. Tabel 5, memperlihatkan persentase umbi rusak meningkat dengan meningkatnya ketinggian 
lokasi penyimpanan.Terjadi interaksi ketinggian lokasi penyimpanan, asal mutu umbi benih dan cara 
simpan terhadap persentase umbi rusak. Pada ketinggian 100  m dpl dan 300 m dpl dengan kondisi 
ruang penyimpanan berbeda yaitu: rata-rata suhu  ± 3oC dan RH penyimpanan ± 8%  menunjukkan 
semakin tinggi  kalium dari benih tersebut saat dibudidayakan maka persentase umbi rusak juga semakin 
menurun, sebaliknya di ketinggian 500 m dpl dengan  kalium 250 kg KCl ha-1 persentase umbi rusak 
tinggi dengan suhu yang lebih rendah dan RH relatif sama dengan ketinggian 100 m dpl .

Cara penyimpanan dihampar di para-para menghasilkan persentase umbi rusak lebih rendah. 
Kombinasi perlakuan ketinggian 300 m dpl, asal mutu umbi kecil pada dosis 250 kg KCl ha-1 yang 
disimpan secara hampar di para-para menghasilkan umbi rusak terkecil (2,67%). Nilai persentase umbi 
rusak tersebut tidak berbeda nyata dengan asal mutu benih umbi besar 150 kg–200 kg KCl ha-1 di 
ketinggian yang sama. Persentase total umbi rusak juga tidak berbeda nyata dengan benih dari ketinggian 
100 m dpl, asal umbi benih kecil dan besar pada dosis 150 kg –250 kg KCl ha-1 disimpan dihampar di 
para-para. Pada ketinggian 500 m dpl, asal umbi kecil 150 kg–200 kg KCl ha-1, yang disimpan gantung 
di para-para menunjukkan persentase total umbi rusak yang tidak berbeda.

Tabel 4. Pengaruh ketinggian tempat simpan, asal mutu benih dan cara simpan terhadap total padatan 
terlarut (obrix) 8 MSP (lanjutan)
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Tabel  5.  Pengaruh ketinggian tempat simpan, asal mutu benih dan cara simpan terhadap % umbi 
rusak

Perlakuan Asal Benih

(H)

Cara Simpan (C) Rata- rata
HC1=Gantung C2=Hampar

Ketinggian Tempat (T) ............ %   .............
T1= 100 m dpl H1= U1K2 18,46gh 3,64a H1=

 H2= U1K3 25,86i 9,62cd          18,87B

 H3= U1K4 18,28gh 3,82a  
 H4= U2K1 14,58efg 15,11efg H2=
 H5= U2K4   3,44a 3,58a           14,92A

T2= 300 m dpl

H1= U1K1 60,52k 5,77abc  
H2= U1K4 17,39fgh 2,67a H3=
H3= U2K1 12,20de 14,82 efg           11,47 A

H4= U2K2 13,95ef 4,67ab  
H5= U2K3 7,59bc 2,94a H4=

T3= 500 m dpl

H1= U1K2 4,60ab 20,29 h            13,41A

H2= U1K3 7,53bc 26,44i  
H3= U2K1 4,77ab 15,53 efg H5=
H4= U2K2 14,74efg 17,44fghi            14,63A

H5= U2K3 49,54j 20,69h  
Rata-rata T  T1=11,58 u  T2=14,25 v  T3= 18,16 w  
Rata-rata C  C1= 18,23 y C2= 11,09 x  

Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama pada masing- masing kombinasi perlakuan berarti tidak nyata 
(Duncan’s multiple range test, P<0,05).  U1= umbi kecil, U2= umbi besar, K1= 100 kg KCl/ha  K2= 
150 kg KCl/ha, K3= 200 kg KCl/ha, K4= 250 kg KCl/ha

Nilai persentase umbi rusak tertinggi (60,52%) terdapat pada ketinggian 300 m dpl, asal umbi kecil 
100 kg KCl ha-1 dengan cara simpan gantung. Hal ini diakibatkan  tidak terpenuhinya kebutuhan kalium 
pada saat pembentukan umbi benih tersebut. Kekurangan kalium pada tanaman akan menurunkan 
kandungan protein  umbi.  Rendahnya kandungan protein sebagai penyusun dinding sel, menurunkan 
integritas membran. Benih yang memiliki integritas membran rendah lebih  mudah mengalami kerusakan 
atau kebocoran (Comadug  and  Simon 2002;  Roy, Nishizawa, Ali 2007; Hartawan dan Nengsih, 2012). 
Peningkatan pada dosis 250 kg KCl ha-1 mengakibatkan terjadinya kelebihan kalium. Kondisi ini juga 
menyebabkan benih mudah mengalami kerusakan. Sebaliknya pada benih yang kebutuhan kaliumnya 
terpenuhi, maka fungsi kalium dapat optimal sebagai aktifator enzim dalam metabolisme, memperbaiki 
hasil  dan kualitas tanaman (Singh and Verma, 2001; Islam et al. 2008; Nabi et al. 2010; Rajiman 
2010). 

Untuk menguji serta mengkaji calon umbi benih yang telah dibudidayakan dan disimpan pada 
berbagai wilayah ketinggian, maka dilakukan penanaman umbi benih tersebut pada ketinggian 300 m 
dpl dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 6.

Lokasi ketinggian tempat penanaman dan penyimpanan adaptif, penggunaan ukuran umbi benih 
dan pemberian kalium sesuai kebutuhan tanaman. Kombinasi tersebut merupakan suatu kombinasi 
yang tidak dapat terpisahkan dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu umbi benih bawang merah 
Lembah Palu. 

Tabel 6 menunjukkan hasil tertinggi 14,40 tha-1, kadar air rendah 76,53%, berumbi keras 16,87 
mm/N,TPT 19,10 obrix berasal dari umbi benih dengan kombinasi perlakuan pada penanaman dan 
penyimpanan pada lokasi ketinggian 300 m dpl yang disimpan secara dihampar di para-para, pada umbi 
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benih berukuran besar 2,4 g – 3,0 g umbi-1, dengan pemberian 150 kg KCl ha-1. Benih dari kombinasi 
perlakuan tersebut menyebabkan peningkatan 167,66% dibanding umbi benih Petani (Tabel 1). Seperti 
dikemukakan dalam (Limbongan dan Maskar, 2003; Diperta, 2010, BPS, 2013), bahwa hasil rata-rata 
bawang merah Lembah Palu di tingkat petani baru mencapai 3–5 ton ha-1. Sebaliknya umbi benih 
yang berasal dari penanaman dan penyimpanan pada lokasi ketinggian 300 m dpl yang disimpan secara 
dihampar di para-para, pada umbi benih berukuran besar 2,4 g–3,0 g umbi-1, dengan pemberian 150 kg 
KCl ha-1 dapat meningkatkan produksi bawang merah Lembah Palu.

Tabel  6. Pengaruh asal mutu benih terhadap kadar air umbi (%), kekerasan umbi (mmN-1), total padatan 
terlarut (obrix), berat kering tanaman (g), dan hasil (t ha-1)

Asal mutu benih Kadar 
air (%)

Kekerasan umbi
mm N -1

TPT
(0brix)

Berat kering/
tan (g)

Hasil
 (t ha-1)

                  T1U1K4
                T1U2K1
Gantung  T1U2K4
di para-    T2U2K1
 para        T2U2K2
                T3U2K2
T2U1K4
Hampar   T2U2K2
Di para-   T3U1K3
Para         T3U2K3
Petani 1
Petani 2

78,29 b

76,41 a

75,56 a

80,95 e

80,52 de

79,70 cd

80,20 de

76,53a

76,70 a

78,60 bc

81,14 e

81,38 e

24,56 bc

21,37 abc

16,88 ab

17,07 ab

22,11 abc

20,85 abc

18,82 abc

16,87 ab

21,98 abc

14,00 a

24,24 bc

27,04 c

22,43 b

19,50 a

22,47 b

18,47 a

18,57 a

19,40 a

19,47 a

19,10 a

18,90 a

18,60 a

18,13 a

17,77 a

5,61 a

7,46 c

6,53 b

7,03 bc

9,13 de

9,37 e

9,38 e

8,41 d

11,55 f

11,13 f

4,90 a

5,01 a

10,97 b

11,18 b

10,93 b

11,03 b

12,07 bcd

13,88 cd

14,20 cd

14,40 d

14,09 cd

11,87 bc

8,57 a

7,14 a

Duncan MRT (P<0,05)
Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama pada masing- masing kombinasi perlakuan berarti tidak 

berbeda nyata (Duncan’s multiple range test, P<0,05). T1= 100 m dpl, T2= 300 m dpl, T3=500 m 
dpl,  U1= umbi kecil, U2= umbi besar, K1= 100 kg KCl/ha K2= 150 kg KCl/ha, K3= 200 kg KCl/ha, 
K4= 250  kg KCl/ha

Usaha untuk memperoleh benih bebas virus maka dilakukan penelitian peningkatan kualitas benih 
melalui teknologi kultur jaringan, seperti yang terlihat pada Tabel 7, Gambar 1, dan Gambar 2.

Hasil analisis keragaman terhadap persentase embrio dewasa, yaitu embrio yang beregenerasi 
membentuk embrio bipolar menunjukkan bahwa konsentrasi kinetin yang diaplikasikan  sangat nyata 
mempengaruhi persentase embrio dewasa 6 minggu setelah kultur. Hasil uji lanjut DMRT pada taraf 
1% atas perbedaan rata-rata persentase embrio dewasa akibat penambahan kinetin dapat dilihat pada 
Tabel 7. 

Tabel  7.  Persentase embrio dewasa 6 minggu setelah kultur dan embrio dewasa
berkecambah (%)

Perlakuan Rata-rata persentase 
embrio dewasa (%)*

Rata-rata persentase embrio 
dewasa berkecambah (%)*

Kinetin 0,00 ppm 2,960b 0.000 b

Kinetin 0,25 ppm 26,173a 43,220 a

Kinetin 0,50 ppm 26,913a 43,318 a

*Keterangan: Angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama berbeda tidak nyata pada DMRT 1%. 
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Hasil analisis keragaman terhadap persentase embrio dewasa yang berkecambah, yaitu embrio 
dewasa yang membentuk tunas menunjukkan bahwa konsentrasi kinetin yang diaplikasikan  sangat nyata 
mempengaruhi persentase embrio dewasa yang bertunas 8 minggu setelah kultur.  Sementara itu,  2,4-D 
yang diaplikasikan pada kisaran konsentrasi yang sama dan interaksi antara kedua zat pengatur tumbuh 
tersebut, tidak berpengaruh pada persentase embrio dewasa yang bertunas seperti yang ditunjukkan pada 
Tabel 7.

Gambar 1. a. Permukaan umbi yang mulai berubah membentuk struktur seperti kalus.  b. Bentuk seperti 
tunas abnormal dari watery callus. c. Kalus globular yang muncul lebih lambat. d. Kalus 
embrigenik sebagai sumber explan.    

Kalus berbentuk globular, berwarna kekuningan, remah sampai agak kompak, terbentuk lebih 
lambat, sekitar minggu ke 3–4, mula-mula sekitar bagian pangkal umbi yang mulai kehilangan bentuk 
aslinya (Gambar 1c).  Kalus tipe inilah yang bersifat embriogenik, yang kemudian berkembang menjadi 
tunas (Gambar 1d)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan kinetin sampai 0.50 mg/L pada media dasar 
MS, memacu embrio globular untuk beregenerasi membentuk embrio dewasa berbentuk bipolar. Struktur 
bipolar dari embrio tersebut kemudian berkecambah membentuk bakal tunas mikro (Gambar 2). 

Gambar 2. A. Embryo globular sebagai eksplan. B. Embryo bipolar. C. Tunas dariwatery callus.  D. 
Tunas dari kalus embriogenik

Hasil yang berbeda dilaporkan Patena et al. (1991) yang mengevaluasi respon induksi tunas bawang 
putih dan bawang merah melalui organogenesis menyatakan, kombinasi NAA-kinetin tidak efektif 
untuk menginduksi tunas bawang putih,  juga kurang efektif pada bawang merah dibandingkan dengan 
kombinasi NAA-BAP.  Namun, dalam upaya menginduksi tunas dari kalus embriogenik bawang merah, 
Ramakrishnan et al. (2013) menyatakan penambahan BAP bersifat esensil, dan konsentrasi tertinggi 
yang dicobakan (1,5 mg/L) memberikan hasil optimal yakni 28,7% regenerasi tunas dengan 2,9 tunas 
per kalus embriogenik. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa potensi untuk meningkatkan regenerasi 
embrio somatik bawang merah dengan konsentrasi kinetin lebih tinggi dari 0,50 mg/L.  
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KESIMPULAN
1.  Wilayah produksi dan penyimpanan benih terdapat pada ketinggian 300 m dpl. 
2.  Pemberian pupuk: kandang 10 t/ha, urea: 200 kg/ha, SP-36: 150 kg/ha, ZA: 200 kg/ha, dan KCl: 

150 kg/ha.
3.  Penggunaan benih berukuran ± 2,4 g – 3,0 g/umbi dan disimpan secara hampar di para-para.
4.  Penambahan kinetin 0,50 mg/L pada media dasar MS  mempengaruhi persentase embrio dewasa yang 

bertunas, masing-masing 26,913% dan 43,318%.  Penambahan 2,4-D pada media dasar cenderung 
menghambat regenerasi tunas dari embrio somatik bawang Palu.  
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ABSTRACT
Organic farming needs high amount of organic fertilizer because of its low nutrient contents. Combination 
with biological fertilizer may be able to reduce the needs of organic fertilizer. The experiment was 
conducted at the experimental field of IPB in Cikarawang, Bogor, October 2011-March 2012 (since 
fertilizer application until harvest). The experiment used completely randomized block design with 2 
factors and 4 replications. The first factor was rates of fertilizer (6.25 ton chicken manure/ha added 
with 6.25 ton Tithonia diversifolia/ha; and 12.5 ton chicken manure/ha added with 6.25 ton Tithonia 
diversifolia/ha). The second factor was rates of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) (0, 2.5, and 5 g/
planting hole). The results showed that higher rate of fertilizer increased number of trifoliate leaves, but 
decreased content of N and P in soybean seeds. The rate of AMF only affected content of P in seed, i.e. 
0.56%. This highest level of P obtained with the addition of 5 g AMF/planting hole. The interaction 
of AMF and organic fertilizer affected plant height, dry weight of roots, and empty soybean pods. The 
average yield of soybean seeds could be achieved from this experiments was 2.30 ton/ha.
Key words: chicken manure, organic farming, Tithonia diversifolia 

ABSTRAK
 Penggunaan pupuk organik untuk untuk budidaya secara organik masih tinggi karena 
rendahnya kandungan hara dalam pupuk organik. Salah satu upaya untuk mengurangi kebutuhan 
pupuk adalah mengkombinasikan pupuk organik dengan pupuk hayati. Percobaan budidaya kedelai 
organik dilaksanakan di Kebun ‘Organik’ milik IPB di Cikarawang Bogor, Oktober 2011-Maret 2012, 
sejak aplikasi pupuk organik sampai panen. Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 
2 faktor dan empat ulangan. Faktor pertama adalah dosis pupuk organik, yaitu 6.25 ton pupuk kandang 
ayam/ha ditambah 6.25 ton Tithonia diversifolia/ha dan 12.5 ton pupuk kandang ayam per ha ditambah 
6.25 ton Tithonia diversifolia/ha. Faktor ke dua adalah dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) yang 
terdiri atas 0, 2.5, dan 5 g/lubang tanam. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dosis pupuk organik 
yang lebih tinggi nyata meningkatkan jumlah daun trifoliet, namun menurunkan kadar N dan P biji 
kedelai. Dosis FMA hanya berpengaruh nyata terhadap kadar P biji kedelai. Kadar P tertinggi yaitu0.56%. 
diperoleh dengan pemberian 5 g FMA per lubang tanam. Pengaruh interaksi dosis FMA dan pupuk 
organik, nyata terhadap daya tumbuh, tinggi tanaman 3 MST, bobot kering akar, serta jumlah polong 
hampa kedelai. Rata-rata produktivitas kedelai organik yang mampu dicapai dari hasil penelitian ini 
adalah 2.30 ton.ha-1.
Kata kunci: pertanian organik, pupuk kandang ayam, Tithonia diversifolia
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PENDAHULUAN
Kedelai (Glycine max (L.) Merr.) merupakan salah satu komoditas pangan utama di Indonesia. 

Kedelai dapat dibudidayakan secara konvensional maupun organic. Produk pertanian organik juga 
diminati masyarakat yanag menerapkan gaya hidup sehat dengan slogan Back to Nature. 

Pupuk organik yang digunakan dalam budidaya organik menunjukkan pengaruhnya bagi 
pertumbuhan tanaman kedelai. Pemberian pupuk kandang ayam dapat meningkatkan bobot kering 
bintil akar sebanyak 162% dibandingkan tanpa pemberian pupuk. Pemberian pupuk kandang ayam 
dapat meningkatkan ketersediaan P dalam tanah dan kadar P dalam daun, sehingga pemupukan 15 ton 
pupuk kandang ayam per ha dapat menghasilkan biji kedelai kering 4 kali lebih banyak dari tanaman 
yang tidak mendapat pupuk kandang (Melati et al. 2008). Gulma Tithonia diversifolia merupakan 
sumber pupuk alternatif yang dapat dikombinasikan dengan pupuk kandang. Tithonia diversifolia atau 
bunga matahari Meksiko adalah salah satu jenis tanaman legume yang dapat tumbuh baik pada tanah 
yang kesuburannya rendah. T. diversifolia merupakan tanaman semak yang tumbuh di pinggir jalan, 
tebing, dan sekitar lahan pertanian. T. diversifolia merupakan tanaman yang mengandung unsur N 
dan K yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan sumber bahan organik tanah. Daun Tithonia 
kering mengandung 3.5–4.0% N, 0.35–0.38% P, 3.5–4.1% K, 0.59% Ca, dan 0.27% Mg. Pupuk hijau 
dari Tithonia juga dapat mensubstitusi pupuk KCl (Hartatik 2007). Selanjutnya Olabode et al. (2007) 
menambahkan bahwa selain memiliki unsur hara yang tinggi, T. diversifolia memiliki kemampuan 
untuk menyerap hara secara maksimal sehingga penggunaan T. diversifolia sebagai pupuk hijau sangat 
dianjurkan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Penggunaan T. diversifolia sebagai pupuk organik 
dapat meningkatkan berat segar tanaman karena mampu menyediakan nitrogen sebagai bahan dasar 
pembentukkan klorofil dan mudah terdekomposisi (Widiwurjani dan Suhardjono 2006). Hasil penelitian 
Kurniansyah (2010) menunjukkan penggunaan kombinasi 10 ton pupuk kandang ayam/ha ditambah 
pupuk hijau T. diversifolia mampu mencapai produktivitas sebesar 1.48 ton/ha sedangkan 20 ton pupuk 
kandang ayam per hektar hanya mencapai produktivitas 1.16 ton per hektar. Dosis pupuk kandang 
ayam yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 6.25 ton/ha ditambah 6.25 ton T. diversifolia per ha. 
Perlakuan penurunan dosis pupuk dalam penelitian ini sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pupuk 
kandang ayam yang diberikan, dengan harapan kedelai masih dapat berproduksi dengan baik dengan 
bantuan pupuk hayati.

Salah satu pupuk yang dapat diaplikasikan adalah Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA). Mikoriza 
adalah suatu struktur sistem perakaran yang terbentuk sebagai manifestasi adanya simbiosis mutualisme 
antara fungi (Myces) dan perakaran tumbuhan tingkat tinggi (Setiadi 2002). FMA merupakan bagian 
dari mikoriza yang terdiri atas genus Glomus, Schlerocystis, Gigaspora, Scutellispora, Acaulospora, dan 
Entrophospora (Setiadi et al. 1992). Kompatibilitas antara FMA dan tanaman inang adalah kemampuan 
kedua simbion menggunakan fungsi simbiosis secara penuh. Bagi mikoriza, fungsi tersebut ialah 
menembus akar inang dan membentuk arbuskula tempat bahan (fosfat dan karbohidrat) dipertukarkan 
dan mempengaruhi perkembangbiakan FMA. FMA banyak mendapat perhatian karena kemampuannya 
berasosiasi membentuk simbiosis mutualistik dengan hampir 80% spesies tanaman (Steussy 1992). 
Tanaman inang dapat menjalankan fungsi tumbuh dan berkembang secara sempurna (Koide dan 
Schreiner 1992). Peran FMA yang paling utama adalah mampu meningkatkan ketersediaan hara 
terutama fosfor. Peran FMA tersebut dapat dijadikan upaya dalam menghadapi permasalahan pertanian 
organik yang bergantung pada sumber hara yang lambat tersedia bagi tanaman. 

Pemanfaatan FMA dalam sistem budidaya kedelai telah dipelajari dalam beberapa penelitian. 
Nurhayati (2008) menjelaskan bahwa penambahan inokulum mikoriza yang dikombinasikan dengan 
Bradyrhizobium di tanah gambut dapat meningkatkan secara nyata pertumbuhan vegetatif dan 
generatif kedelai. Selanjutnya Herawati (2009) menyatakan bahwa penggunaan inokulum FMA dapat 
meningkatkan jumlah polong biji dua kedelai sebesar 32.45%.  
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Peranan FMA dalam perbaikan tanaman dengan system budidaya organi perlu dipelajari karena 
system ini menggunakan pupuk organik saja, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan 
pupuk anorganik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 
pertumbuhan dan produksi kedelai yang dibudidayakan secara organik akibat perbedaan dosis pupuk 
organik (pupuk kandang ditambah pupuk hijau Tithonia diversifolia) dan pupuk hayati FMA. 

BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan di Kebun Percobaan Organik IPB, Cikarawang, Darmaga, Bogor dan 

Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi, IPB. Percobaan di lapangan 
dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 sampai Maret 2012. Analisis tanah dan hara dilakukan di 
Laboratorium Kimia Tanah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian 
IPB.

Bahan yang digunakan adalah benih kedelai varietas Anjasmoro, inokulum Rhizobium spp, pupuk 
kandang ayam petelur, pupuk hijau Tithonia diversifolia, Tagetes erecta, serai (Andropogon nardus), 
Alkohol 70%, HCl 2%, KOH 2.5%, Larutan Trypan Blue, dan Aquades. Media zeolit digunakan 
sebagai bahan pembawa FMA yang mengandung Glomus manihotis, Gigaspora sp., dan Acaulospora sp. 
Kapur dolomit, abu sekam, dan jerami padi juga ditambahkan pada lahan penelitian. Pengamatan di 
laboratorium menggunakan saringan spora (saringan bertingkat dua yaitu: 715 μm dan 45 μm), pinset 
spora, mikroskop, kaca preparat, cover glass, petridish, pipet, timbangan analitik, dan gunting akar.

Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial, dua faktor dan empat ulangan. 
Faktor pertama adalah dosis pupuk organik yaitu: 6.25 ton kandang ayam ditambah 6.25 ton T. 
diversifolia per ha dan 12.5 ton kandang ayam ditambah 6.25 ton T. diversifolia per ha. Faktor ke dua 
adalah dosis FMA yang terdiri atas 0, 2.5, dan 5 g per lubang tanam. Data dianalisis dengan sidik ragam 
apabila berpengaruh nyata, dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 
kesalahan 5% jika rataan lebih dari dua.

Aplikasi pupuk organik. Petak percobaan berukuran 3.2 m x 2 m. Aplikasi pupuk T. diversifolia 
dilakukan dengan membenamkan potongan-potongan pucuk T. diversifolia ke dalam tanah di sepanjang 
alur tanaman dengan dosis 6.25 ton T. diversifolia per ha; selanjutnya di dalam alur tersebut ditambahkan 
2.5 ton dolomit/ha, 2.5 ton abu sekam/ha, dan pupuk kandang ayam dengan dosis sesuai perlakuan. 
Waktu dekomposisi selama ± 4 minggu.

Penanaman Tanaman Pengendali OPT. Penanaman tanaman Tagetes erecta dilakukan 2 minggu 
sebelum penanaman kedelai. Jarak tanam Tagetes erecta adalah 80 cm antar tanaman. Tanaman tersebut 
ditanam di pinggir petak percobaan, jumlah Tagetes erecta pada masing-masing petak sebanyak 6 tanaman. 
Tanaman serai (Andropogon nardus) terdapat di luar petakan dan mengelilingi blok. Pemangkasan 
tanaman serai ini dilakukan apabila daunnya telah rimbun. 

Penanaman Kedelai. Penanaman kedelai dilakukan setelah kompos pupuk hijau telah matang. 
Benih kedelai diberi perlakuan seed treatment dengan inokulum Rhizobium spp (5 g rhizopus/kg benih). 
Benih tersebut ditanam di sepanjang alur pupuk hijau dengan jarak tanam 40 cm x 10 cm, sebanyak 1 
benih per lubang. Aplikasi FMA bersamaan dengan penanaman benih kedelai. Di atas alur tanam diberi 
mulsa 6.25 ton jerami /ha secara merata untuk menekan serangan lalat bibit. 

Pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap peubah vegetatif dan generatif. Peubah vegetatif 
meliputi bobot basah, kadar air dan kandungan hara tajuk pupuk organik, tinggi tanaman dan jumlah 
daun yang diukur pada 2–7 minggu setelah tanam (MST), bobot basah dan bobot kering tanaman dan 
bintil akar, kadar hara daun, umur berbunga. Pengamatan generatif meliputi umur panen, jumlah dan 
bobot polong isi dan polong hampa per tanaman, bobot polong per petak, bobot basah, dan bobot 
kering 100 butir biji. 



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

446

Produksi Kedelai Organik dengan Perbedaan Dosis Pupuk 
dan Fungi Mikoriza Arbuskula

Pengamatan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA)
Pengambilan contoh. Contoh tanah dari lahan penelitian diambil sebanyak ± 100 g untuk setiap 

perlakuan dan ulangan jadi terdapat 24 contoh tanah. Contoh tanah diambil sebelum dan sesudah 
aplikasi FMA. Contoh akar diambil dari daerah rhizosfer kedelai pada saat kedelai berumur 11 MST. 
Contoh akar yang diambil adalah akar sekunder (serabut) dari masing-masing tanaman contoh kedelai 
saat kedelai berumur 13 MST. 

Pengamatan infeksi akar. Pewarnaan akar dilakukan untuk melihat infeksi akar, dengan 
menggunakan metode Phyllip dan Hyman (1970) yang dimodifikasi. Pengamatan akar dilakukan dengan 
memotong akar yang telah diwarnai dan ditata di atas preparat kemudian ditutup dengan cover glass. 
Jumlah akar tiap preparat sebanyak 10 potong. Preparat diamati di bawah mikroskop dan infeksi akar 
dapat dilihat melalui adanya vesikula, arbuskula, hifa maupun spora yang menginfeksi akar. Perhitungan 
infeksi akar menggunakan rumus Giovannety dan Mosse (1980)

Ekstraksi dan identifikasi spora. Teknik tuang-saring dari Pacioni (1992) adalah teknik 
yang digunakan untuk mengekstraksi spora. Prosedur kerjanya yaitu: contoh tanah sebanyak 100 g 
dicampurkan dengan air dan diaduk sampai butiran-butiran tanahnya hancur. Selanjutnya, disaring 
dalam satu set saringan dengan ukuran 710 μmdan 45 μm, secara berurutan dari atas ke bawah. Saringan 
bagian atas disemprot dengan air kran untuk memudahkan bahan saringan lolos. Kemudian saringan 
paling atas dilepas dan pada saringan kedua tersisa sejumlah tanah yang tertinggal. Selanjutnya cairan 
yang agak bening dipindahkan ke dalam cawan petri dan dihitung jumlah spora yang terkandung dalam 
cairan tersebut di bawah mikroskop cahaya. Kemudian diidentifikasi genusnya.

Perhitungan spora. Perhitungan spora dilakukan untuk mengetahui kepadatan spora. Kepadatan 
spora adalah banyaknya spora tiap contoh tanah yang dianalisis. Kepadatan spora dihitung dengan 
dengan rumus sebagai berikut:

Dengan demikian untuk menghitung kepadatan spora pada analisis contoh tanah sebanyak 100 g 
adalah: Kepadatan spora = jumlah spora / 100 g tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis tanah awal adalah pH 5.50 (masam), kandungan C-organik 1.52 (tinggi), tergolong 

tinggi kada Ca, Mg, dan K tinggi, berturut-turut sebesar 11.21, 2.28, dan 0.70 me/100, namun kandungan 
unsur P dan N-total sangat rendah sebesar 5.70 ppm dan 0.16%. Berdasarkan interpretasi nilai unsur 
hara mikro menurut Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (2004), hasil 
analisis tanah menunjukkan kandungan unsur mikro Fe, Cu, Zn, dan Mn cukup memadai berturut-
turut sebesar 2.74, 1.84, 10.09, dan 42.85 ppm. Nilai kejenuhan basa sebesar 86.32% tergolong sangat 
tinggi dan nilai KTK tanah sebesar 17.11 me/100g masih tergolong sedang. 

Komponen Pertumbuhan dan Produksi Kedelai dengan Perlakuan Dosis Pupuk 
Organik

Peubah pertumbuhan secara umum tidak dipengaruhi oleh perlakuan dosis pupuk (Tabel 1), 
kecuali hanya peubah jumlah daun trifoliate. Jumlah daun trifoliate meningkat dengan penambahan 
dosis pupuk kandang. Terhadap komponen produksi, perbedaan dosis pupuk kandang (ditambah T. 
diversifolia) hanya menyebabkan perbedaan kadar N dan P dalam biji kedelai. Dosis pupuk yang lebih 
rendah justru menyebabkan kadar kedua unsur tersebut lebih tinggi (Tabel 2).
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Tabel 1. Komponen pertumbuhan kedelai pada perlakuan pupuk organik

Peubah
Umur Uji Dosis pupuk kandang ayam (ton/ha)

Rataan
MST F 6.25 12.50

Tinggi tanaman 7 tn 78.55 81.16 79.85
14 tn 83.22 89.36 86.29

Jumlah cabang 3 tn 0.0 0.1 0.1
14 tn 2.7 2.4 2.6

Jumlah daun trifoliet 3 tn 3.9 3.9 3.9
4 * 6.3b 6.6a 6.4
7 tn 18.1 18.4 18.3

Jumlah bintil akar 7 tn 92.9 87.5 90.2
Jumlah buku produktif 14 tn 19.9 18.9 19.4
Jumlah tanaman petak bersih 14 tn 113.9 125.6 119.7
BK daun (g/tanaman) 7 tn 5.01 5.20 5.11
BK bintil akar (g/tanaman) 7 tn 0.52 0.52 0.52
Kandungan N daun (%) 7 tn 4.42 4.66 4.54
Kandungan P daun (%) 7 tn 0.60 0.62 0.61
Kandungan K daun (%) 7 tn 2.06 2.08 2.07

Keterangan: tn= tidak berbeda nyata, *= berbeda nyata pada taraf 5%, BK = bobot kering

Tabel 2. Komponen produksi kedelai pada perlakuan pupuk organik

Peubah
Uji
F

Dosis pupuk kandang 
ayam (ton/ha) Rataan
6.25 12.50 

Produktivitas (ton/ha) tn 2.09 2.53 2.31
Jumlah polong per tanaman tn 60.8 57.5 59.2
Jumlah polong isi per tanaman tn 56.9 54.9 55.9
Jumlah polong hampa per tanaman tn 3.9 2.5 3.2
Jumlah polong terserang OPT per tanaman 
(%)

tn 1.2 1.0 1.1

Bobot kering 100 butir (g) tn 20.67 20.79 20.73
Kandungan N biji(%) ** 5.70 5.35 5.53
Kandungan P biji (%) ** 0.56 0.53 0.55

Keterangan: (tn) tidak berbeda nyata, (*) berbeda nyata pada taraf 5%, (**) berbeda sangat nyata taraf 1%

Dosis pupuk organik secara umum tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
pertumbuhan dan produksi kedelai, meskipun jika dihitung sumbangan hara potensial, dosis pupuk 12.5 
ton kandang ayam per ha memberikan sumbangan hara yang lebih besar daripada dosis 6.25 kandang 
ayam per ha. Ada beberapa dugaan terhadap kondisi tersebut, antara lain: penelitian ini dilakukan 
pada musim tanam III, sebelumnya telah diberikan input sebesar 20 ton kandang ayam per ha (musim 
tanam I) dan 10 ton kandang ayam per ha (musim tanam II) sehingga diduga residu pupuk organik dari 
musim tanam sebelumnya telah mendukung pertumbuhan dan produksi kedelai pada musim tanam 
III. Pupuk organik menyediakan hara secara lambat (slow release), sehingga hara mungkin tersedia pada 
musim tanam berikutnya. Penyebab yang lain adalah lahan pertanaman merupakan lahan yang subur 
terlihat dari kandungan C-organik yang tinggi, yaitu 0.95% (sebelum tanam musim I), 1.83% (sebelum 
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tanam musim II), dan 1.52% (sebelum tanam musim III). Selain itu, analisis tanah pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa salah satu indikator kesuburan tanah yaitu kejenuhan basa tergolong sangat tinggi 
(86.32%) dengan nilai KTK yang sedang sehingga dapat dikatakan bahwa tanah pada lahan penelitian 
ini tergolong subur. Tanah yang subur mengandung hara yang cukup tersedia bagi tanaman untuk 
mendukung pertumbuhan optimum tanaman, kecukupan hara yang diserap oleh kedelai pada penelitian 
ini dapat dilihat dari kandungan N, P, dan K daun kedelai yang tergolong lebih dari cukup (Sanchez, 
1976). Faktor pendukung lain adalah saat tanam kondisi lingkungan seperti suhu dan curah hujan berada 
pada kondisi yang mendukung untuk pertumbuhan maksimum kedelai.

Komponen Pertumbuhan dan Produksi Kedelai dengan Perlakuan Dosis FMA
Peubah pertumbuhan secara umum tidak dipengaruhi oleh perlakuan dosis pupuk (Tabel 3). 

Perbedaan dosis FMA juga tidak berpengaruh pada sebagian besar peubah kecuali pada kadar P biji yang 
meningkat dengan penambahan dosis FMA (Tabel 4).  

Tabel 3. Komponen pertumbuhan kedelai dengan perlakuan FMA

Peubah
Umur Uji Dosis FMA (g/lubang tanam)

Rataan
MST F 0.0 2.5 5.0 

Tinggi tanaman 7 tn 77.96 81.88 79.72 79.85
14 tn 85.13 87.99 85.76 86.29

Jumlah cabang 3 tn 0.1 0.1 0.0 0.1
14 tn 2.5 2.4 2.7 2.6

Jumlah daun trifoliet 3 tn 3.9 3.9 3.8 3.9
4 tn 6.4 6.5 6.5 6.4
7 tn 18.0 18.0 18.9 18.3

Jumlah bintil akar 7 tn 99.9 89.5 81.2 90.2
Jumlah buku produktif 14 tn 19.5 19.4 19.3 19.4
Jumlah tanaman petak bersih 14 tn 110.1 129.5 119.5 119.7
BK daun (g/tanaman) 7 tn 5.11 5.04 5.15 5.10
BK bintil akar (g/tanaman) 7  tn 0.53 0.53 0.50  0.52
Kandungan N daun (%) 7  tn 4.59 4.43 4.61 4.54
Kandungan P daun (%) 7  tn 0.62 0.60 0.61 0.61
Kandungan K daun (%) 7 tn 2.04 2.11 2.08 2.08

Keterangan: (tn) tidak berbeda nyata. BK = bobot kering

Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) secara umum tidak berpengaruh nyata terhadap komponen 
pertumbuhan dan produksi kedelai, namun nyata meningkatkan kandungan P biji kedelai, kelimpahan 
spora dan derajat infeksi akar (Tabel 4, Gambar 1 dan 4). Fungsi FMA memang sangat erat kaitannya 
dengan ketersediaan hara P. Peningkatan serapan P oleh tanaman bermikoriza sebagian besar karena hifa 
eksternal dari fungi mikoriza berperan sebagai sistem perakaran. Hifa eksternal menyediakan permukaan 
akar yang lebih efektif dalam menyerap hara (Gunawan, 1993). FMA juga mampu menghasilkan enzim 
ekstraseluler asam fosfatase yang dapat mengkatalisis pelepasan P dari kompleks organik di dalam 
tanah menjadi bentuk P anorganik (tersedia) bagi tanaman, sehingga hara diserap dengan mudah 
oleh hifa eksternal dari FMA dan ditransfer ke tanaman inang melalui akar yang terinfeksi (Jakobsen 
and Rosendahl 1990; Marshner and Dell 1994). Semakin besar persentase infeksi akar menunjukkan 
kolonisasi akar dengan FMA juga semakin tinggi sehingga memungkinkan hifa yang terbentuk semakin 
luas dan penyerapan hara P semakin tinggi.
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Tabel 4. Komponen produksi kedelai pada perlakuan FMA

Peubah
Uji Dosis FMA (g/lubang)

Rataan
F 0.0 2.5 5.0

Produktivitas (ton/ha) tn 2.31 2.21 2.40 2.31
Jumlah polong per tanaman tn 61.0 56.7 59.9 59.2
Jumlah polong isi per tanaman tn 57.0 53.8 57.0 55.9
Jumlah polong hampa per tanaman tn 3.9 2.9 2.9 3.2
Jumlah polong terserang OPT per tanaman (%) tn 1.7 0.6 1.0 1.1
Bobot kering 100 butir (g) tn 20.38 20.9 20.92 20.73
Kandungan N biji(%) tn 5.41 5.59 5.59 5.53
Kandungan P biji (%) * 0.53 0.54 0.56 0.54

Keterangan: (tn) tidak berbeda nyata, (*) berbeda nyata pada taraf 5%, (**) berbeda sangat nyata taraf 1%

Peningkatan kandungan P biji kedelai diikuti oleh peningkatan bobot kering 100 butir biji (g) 
meskipun tidak berbeda nyata. Bobot kering 100 biji berdasarkan perlakuan 0, 2.5, dan 5.0 g FMA per 
lubang berturut-turut sebesar 20.38, 20.90, dan 20.92. Bobot tersebut melebihi potensi bobot 100 biji 
kering kedelai dalam deskripsi varietas Anjasmoro oleh Balitkabi (2008) yaitu: 14.80–15.3 g.

Pengaruh Interaksi Perlakuan Pupuk Organik dan FMA terhadap Beberapa 
Karakter Agronomi Kedelai

Pengaruh interaksi antara perlakuan dosis pupuk organik dan FMA berbeda nyata terhadap peubah 
umlah polong hampa per tanaman, tinggi tanaman 3 MST, serta bobot kering akar (Tabel 5). Jumlah 
polong hampa akan lebih rendah jika diberikan pupuk kandang yang lebih banyak, namun jika dosis 
pupuk kandang lebih rendah bisa ditambahkan dosis FMA yang lebih tinggi untuk mengurangi jumlah 
polong hampa. Penurunan jumlah polong hampa disebabkan oleh peran FMA dalam meningkatkan 
kapasitas serapan hara P yang berfungsi dalam pembentukan biji. Unsur makro P merupakan hara 
esensial bagi tanaman yang berperan dalam pembentukan bunga, buah, dan biji (Hardjowigeno 2007).

Tabel 5. Pengaruh interaksi perlakuan pupuk organik dan FMA terhadap  beberapa karakter agronomi 
kedelai

Pupuk organik (ton/ha)
Dosis FMA (g/lubang tanam) Rataan 

pupuk0.0 2.5 5.0
Jumlah polong hampa per tanaman*

12.5 kandang ayam 2.4ab 1.3b 3.9ab 2.5
6.25 kandang ayam 5.5a 4.4ab 1.9b 3.9
Rata-rata dosis FMA 3.9 2.9 2.9

Tinggi tanaman 3 MST (cm)*
12.5 kandang ayam 16.94b 17.84ab 17.80ab 17.53
6.25 kandang ayam 18.37a 17.35ab 17.49ab 17.74
Rata-rata dosis FMA 17.66 17.60 17.65

Bobot kering akar (g)*
12.5 kandang ayam 1.60a 1.34ab 1.47ab 1.47
6.25 kandang ayam 1.17b 1.61a 1.27ab 1.35
Rata-rata dosis FMA 1.39 1.48 1.37
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Kelimpahan Spora FMA dan Derajat Infeksi Akar dengan Perlakuan Dosis Pupuk 
dan FMA

Kelimpahan spora FMA meliputi kepadatan spora dan kekayaan spora (keragaman jenis FMA). 
Kelimpahan spora dan derajat infeksi akar lebih dipengaruhi oleh dosis FMA (Tabel 6). 

Tabel 6. Rekapitulasi hasil sidik ragam kelimpahan spora FMA pada perlakuan pupuk dan FMA

Peubah Pupuk (P) FMA (F) P*F KK (%)
Kepadatan spora tn ** tn 11.33
Kekayaan spora tn ** tn 9.12
Derajat infeksi akar (%) * ** tn 7.94

Keterangan : (tn) tidak berbeda nyata, (*) berbeda nyata pada taraf 5%, (**) berbeda sangat nyata pada taraf 1%

Data kekayaan spora menunjukkan bahwa pada petakan kontrol terdapat spora lapangan yang 
berasal dari genus Glomus namun bukan spesies Glomus manihotis (Gambar 1). Spora lapangan tersebut 
adalah Glomus sp. yang tidak termasuk campuran dari pupuk FMA yang diberikan.

Gambar 1. Sebaran FMA setiap petak perlakuan. P6 = 6.25 ton kandang ayam per ha, P12 = 12.5 ton 
kandang ayam per ha, M0 = 0 g FMA per lubang, M2 = 2.5 g FMA per lubang, dan M5 = 
5 g FMA per lubang tanam

 dosis pupuk yang ditambahkan meningkat (Gambar 2), sebaliknya derajat infeksi akar meningkat 
dengan dosis FMA (Gambar 3). Persentase infeksi akar tertinggi terdapat pada perlakuan 5 g FMA per 
lubang yaitu 71.50%. Petakan kontrol tidak diberi pupuk FMA, namun masih terdapat infeksi akar 
meskipun intensitasnya sangat kecil sebesar 3%. 

  
Gambar 2. Rata-rata infeksi akar (%) pada perlakuan pupuk organik     
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 Gambar 3. Rata-rata Infeksi Akar (%) pada perlakuan FMA

Hasil pengamatan infeksi akar menunjukan beberapa struktur FMA yang ditemukan dalam contoh 
akar kedelai antara lain: hifa, vesikula, dan arbuskula (Gambar 4) 

Gambar 4. Bentuk infeksi akar (a) vesikula, (b) hifa, dan (c) arbuskula

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa:

1. Terhadap produksi kedelai, pengaruh dosis pupuk organik tidak berbeda nyata. Produktivitas 
kedelai dengan perlakuan 12.5 ton kandang ayam ditambah 6.25 ton Tithonia per ha dan perlakuan 
6.25 ton kandang ditambah 6.25 ton Tithonia per ha yaitu sebesar 2.53 dan 2.09 ton per ha. 
Perbedaan hanya terjadi pada menyebabkan perbedaan jumlah daun trifoliet 4 MST, kandungan 
N biji, dan kandungan P biji kedelai.

2. FMA memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kandungan P biji kedelai dan tidak 
berpengaruh nyata terhadap komponen pertumbuhan kedelai. Kandungan P tertinggi diperoleh 
dengan pemberian 5 g FMA per lubang tanam sebesar 0.56%. Produktivitas kedelai dengan 
perlakuan 0, 2.5, dan 5 g FMA tidak nyata berturut-turut sebesar 2.31, 2.21, dan 2.40 ton per 
ha. 

3. Interaksi perlakuan FMA dengan pupuk organik memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap tinggi tanaman 3 MST, bobot kering akar, serta jumlah polong hampa kedelai.

SARAN
Jika penelitian ini berlanjut maka seharusnya diberikan barier/pembatas antara petakan yang 

diberikan FMA dan tanpa FMA atau dilakukan isolasi jarak untuk mengurangi peluang kontaminasi 
kontrol.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan produksi benih kentang G0 dengan berbagai konsentrasi 
dan waktu aplikasi giberilin. Penelitian dilaksanakan di rumah plastik di Lembang, Bandung Barat, 
Jawa Barat mulai Juni sampai September 2015. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok 
(RAK) dengan dua faktor perlakuan dan lima ulangan. Faktor perlakuan pertama adalah konsentrasi 
giberlin, yaitu 5; 10; 15; dan 20 ppm. Faktor perlakuan kedua adalah waktu aplikasi giberilin, yaitu 
bersamaan dengan aplikasi paklobutrazol, 5 hari setelah aplikasi paklobutrazol, dan 10 hari setelah 
aplikasi paklobutrazol. Data dianalisis dengan uji F dan dilanjutkan dengan uji Duncan, uji polinomial 
ortogonal, dan uji korelasi pada taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
interaksi antara konsentrasi dan waktu aplikasi giberilin terhadap bobot umbi per tanaman. Pada waktu 
aplikasi 5 hari setelah paklobutrazol, konsentrasi giberilin terbaik adalah 12,7 ppm, sedangkan pada 
waktu aplikasi 10 hari setelah paklobutrazol, konsentrasi giberlin terbaik adalah 13,2 ppm. Konsentrasi 
terbaik terhadap total jumlah umbi per tanaman adalah 14 ppm. Jumlah umbi ukuran sedang pada 
perlakuan waktu aplikasi giberilin 5 hari setelah paklobutrazol lebih tinggi daripada waktu aplikasi 
giberilin bersamaan dengan paklobutrazol. Total jumlah umbi per tanaman dipengaruhi jumlah umbi 
ukuran kecil sebesar 77%. 
Kata kunci : Kentang, benih, konsentrasi, waktu aplikasi, giberilin, paklobutrazol

ABSTRACT
The goal of this research was to increase production of potato seed G0 by several kinds of rate and 
application time of giberilin. This research was conducted at plastic house in Lembang, West Java, from 
June to September 2015. This research used randomized completed block design with two treatment 
factors and five replications. The first factor was kinds of giberlin rate i.e. 5; 10; 15; dan 20 ppm. The 
second factor was kinds of application time of giberilin i.e. the same application time with paclobutrazol 
application, 5 days after paclobutrazol aplication, and 10 days after paclobutrazol application. Data was 
analysed by F test and followed by Duncan test,  polynomial test, and correlation test at 95% confidence 
level. The results showed that there was an interaction between several kinds of rate and application 
time of giberilin on tuber weight of plant. The best rate of 5 days after packlobutrazol application was 
12,7 ppm, while the best rate of 10 days after paclobutrazol application was 13,2 ppm. The best rate 
of number of total tuber was 14 ppm. Number of medium tuber on giberilin aplication after 5 days 
paclobutrazol was higher than on the same aplication between giberilin and paclobutrazol. Number of 
total tuber was effected by number of small-sized tuber by 77%
Key words : Potato, seed, rate, time aplication, giberilin, paclobutrazol
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PENDAHULUAN
Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan salah satu komoditas sayuran bernilai ekonomi 

tinggi dan stabil, sehingga dapat menjadi andalan bagi petani Indonesia. Kentang dapat menjadi sumber 
karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga dapat dikonsumsi  sebagai pengganti makanan pokok beras 
dan jagung dan meningkatkan diversifikasi makanan pokok. Pusdatin (2012) melaporkan bahwa 
konsumsi kentang per kapita per tahun di Indonesia dari tahun 2009 ke 2010 meningkat 6.0%. Namun 
demikian konsumsi kentang nasional per tahun pada tahun 2010 sebesar 1.8 juta ton tidak didukung 
oleh kemampuan produksi kentang yang hanya sebesar 1.1 juta ton (BPS 2012). Produktivitas kentang 
di Indonesia pada tahun 2011 relatif rendah sebesar 15.9 t ha-1 dengan luas areal per tanaman 59.8 ribu 
ha (BPS, 2012) dibandingkan potensi hasil penelitian kentang sebesar 25 t ha-1 (Dianawati et al., 2013).  
Permasalahannya antara lain masih rendahnya ketersediaan benih kentang bersertifikat baik benih G0 
hingga G4 di tingkat petani (Dianawati et al. 2014a; 2014b ). 

G0 merupakan benih yang diproduksi dari stek planlet di rumah ketat serangga pada media 
tanpa bersentuhan langsung dengan tanah (Dirjen Perbenihan dan Alsintan 2008). Benih kentang G0 
kebanyakan dijual dalam satuan jumlah umbi, sehingga prioritas dalam produksi benih kentang G0 adalah 
peningkatan jumlah umbi per tanaman (Dianawati et al. 2014a). Rata-rata produksi G0 di tingkat petani 
adalah sebesar 3–5 umbi (Adiyoga et al. 2004; Correa et al. 2008). Berbagai usaha dilakukan dengan 
menginduksi pengumbian agar terjadi peningkatan jumlah umbi dengan menggunakan zat pengatur 
tumbuh seperti giberilin dan anti giberilin (Li et al. 2005; Zhonggun & Jichun 2006; Chun et al. 2007; 
Dianawati 2013).

Pertumbuhan vegetatif tanaman kentang membutuhkan suhu tinggi dan hari panjang, sedangkan 
pembentukan umbi membutuhkan suhu rendah dan hari pendek (Smith 1976). Aplikasi giberelin 
eksogen dapat memberikan pengaruh hari panjang, sehingga menurunkan alokasi asimilat ke umbi 
dan menghambat pengumbian, tetapi mendukung perpanjangan stolon dan pertumbuhan tajuk (Viola 
2000). Vreugdenhil & Sergeeva (1999) menyatakan bahwa pembentukan umbi tidak diatur secara 
simpel oleh giberilin sebagai sinyal antara pertumbuhan atas dan bawah tanaman, karena ujung stolon 
dapat membentuk giberilin. 

Paklobutrazol (PBZ) merupakan anti giberelin yang dapat menghambat biosintesis asam giberelin 
pada oksidasi asam kaurene, kaurenol, dan kaurenal, sehingga menghambat pertumbuhan vegetatif dan 
beralih ke pertumbuhan umbi (Verma et al. 2010). Wattimena (1995) melaporkan bahwa 10 mg PBZ L-1 
PBZ merupakan konsentrasi terbaik untuk produksi umbi mikro kentang. Gunawan (1998) melaporkan 
bahwa 15 mg PBZ L-1 meningkatkan jumlah umbi mini pada media tanah. Hutabarat (1994) melaporkan 
bahwa 30 mg PBZ L-1 merupakan konsentrasi terbaik untuk produksi umbi mini pada media kompos. 
Sitepu (2007) melaporkan bahwa aplikasi PBZ pada 45 HST terlambat untuk meningkatkan jumlah 
umbi karena umbi telah terbentuk.

Pemberian giberilin dapat memperpanjang stolon (Viola 2000). Dengan demikian pemberian 
giberilin setelah aplikasi paklobutrazol diduga dapat memperpanjang stolon sehingga dapat meningkatkan 
jumlah umbi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji berbagai konsentrasi dan waktu aplikasi giberilin 
pada produksi benih kentang G0.

METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai September 2015 di rumah plastik di Lembang, 

Bandung Barat, Jawa Barat dengan elevasi 1200 m diatas permukaan laut. Percobaan menggunakan 
rancangan acak kelompok dengan dua faktor perlakuan dan lima ulangan. Faktor perlakuan pertama 
adalah konsentrasi giberlin, yaitu 5; 10; 15; dan 20 ppm. Faktor perlakuan kedua adalah waktu aplikasi 
giberilin, yaitu bersamaan dengan aplikasi paklobutrazol, 5 hari setelah aplikasi paklobutrazol, dan 
10 hari setelah aplikasi paklobutrazol. Paklobutrazol diberikan pada 45 hst (Dianawati 2013) dengan 
konsentrasi 15 ppm. Dengan demikian terdapat 60 satuan percobaan dimana setiap satuan percobaan 
terdiri dari lima tanaman, sehingga terdapat 300 tanaman. 
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Stek planlet yang digunakan adalah stek dari tanaman induk planlet ke-2 sehat yang telah memiliki 
5–6 daun. Tanah yang digunakan adalah tanah subsoil bekas sayuran dengan kedalaman antara 20–40 
cm. Pupuk kandang yang digunakan telah difermentasi dan siap digunakan sebagai pupuk organik. Sekam 
bakar yang digunakan adalah produk yang dijual di pasaran. Semua media tanam disterilisisasi dengan 
menggunakan basamid. Penelitian dilaksanakan pada polibag ukuran 25 cm x 30 cm dan ditempatkan 
secara zigzag. Polibag diisi media sebanyak ¾ bagian dan dipenuhi saat dilakukan pembumbunan 
umur 30 hst. Perbandingan volume dalam polibag adalah tanah subsoil : pupuk kandang : sekam bakar 
(1:1:1).

Bibit ditanam dengan tiga stek per lubang. Tanaman disiram setiap hari tergantung kondisi 
kelembaban media. Pupuk AB mix yang digunakan terdiri dari stok A dan stok B yang mengandung 
225 ppm NO3

-, 25 ppm NH4
+, 75 ppm P, 400 ppm K, 175 ppm Ca, 75 ppm Mg, 136 ppm S, 3 ppm 

Fe, 2 ppm Mn, 0,2 ppm Cu, 0,3 ppm Zn, 0,7 ppm B, dan 0,05 ppm Mo  (Dianawati 2013). Daya 
hantar elektrolit (EC) dan kemasaman (pH) pupuk AB mix pada nilai masing-masing 1,5–2 mS m-1 dan 
5.8–6. Pupuk AB mix diberikan seminggu dua kali dengan volume +100 ml pada umur 1–3 MST, + 200 
pada umur 3–4 MST, + 300 ml pada umur 5–6 MST, dan + 400 ml pada umur 7–10 ml. Pengajiran 
dilakukan sebelum pembunbunan. 

Saat panen umur 100 hst, dilakukan pengamatan jumlah umbi per tanaman, jumlah umbi 
berdasarkan bobot per umbi (umbi ukuran kecil < 1 g, umbi ukuran sedang 1–10 g, dan umbi ukuran 
besar >10 g), dan bobot umbi per tanaman. Bobot umbi per tanaman adalah bobot seluruh umbi yang 
dihasilkan per tanaman. Data kemudian dianalisis dengan uji F dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk 
perlakuan waktu aplikasi giberilin dan uji polinamial ortogonal untuk perlakuan konsentrasi giberilin 
serta uji korelasi terhadap peubah jumlah umbi per tanaman pada taraf kepercayaan 95% (Gomez dan 
Gomez 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Terjadi interaksi antara konsentrasi giberilin dengan waktu aplikasi giberilin setelah pemberian 

paklobutrazol terhadap bobot umbi per tanaman (Tabel 1). Pada waktu aplikasi 5 hari setelah 
paklobutrazol, konsentrasi giberilin terbaik adalah 12,7 ppm, sedangkan pada waktu aplikasi 10 hari 
setelah paklobutrazol, konsentrasi giberlin terbaik adalah 13,2 ppm. Aplikasi giberilin bersamaan dengan 
paclobutrazol tidak berbeda nyata terhadap bobot umbi per tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemberian giberilin bersamaan dengan paklobutrazol tidak mempengaruhi bobot umbi per tanaman, 
sedangkan pemberian giberilin setelah aplikasi paklobutrazol dapat meningkatkan bobot umbi per 
tanaman. Perbedaan waktu pemberian giberilin setelah aplikasi paklobutrazol mempengaruhi bobot 
umbi per tanaman, di mana pemberian waktu yang lebih lama setelah aplikasi paklobutrazol (10 hari) 
memerlukan konsnetrasi yang lebih tinggi (5 hari) (13,1 ppm vs 12,7 ppm) (Tabel 1). Setelah terjadi 
penghambatan pertumbuhan stolon dan membentuk umbi akibat aplikasi paklobutrazol, diduga 
pemberian giberilin meningkatkan pertumbuhan stolon kembali untuk kemudian membentuk dan 
memperbesar ukuran umbi, sehingga bobot umbi per tanaman meningkat. Viola (2000) menyatakan 
giberilin meningkatkan pertumbuhan stolon.

Tabel 1 Bobot umbi per tanaman kentang (kg) pada berbagai konsentrasi dan waktu aplikasi giberilin

Perlakuan waktu 
aplikasi giberilin 

Konsentrasi giberilin (ppm) Uji F Respon R2 Konsentrasi 
optimum5 10 15 20

• Bersamaan dengan 
packlobutrazol

0,11 0,18 0,21 0,18 tn - -

• 5 hari setelah 
paklobutrazol

0,15 0,20 0,24 0,16 * kuadratik 85 12,7

• 10 hari setelah 
paklobutrazol

0,15 0,18 0,28 0,16 * kuadratik 78 13,1

tn : tidak berbeda nyata, *: berbeda nyata pada uji polynomial orthogonal beda nyata pada P<0.05
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Perbedaan konsentrasi giberilin mempengaruhi jumlah umbi ukuran besar dan total jumlah umbi 
per tanaman, tetapi tidak mempengaruhi tinggi tanaman, jumlah umbi ukuran sedang dan kecil (Tabel 
2). Jumlah umbi ukuran besar paling tinggi terjadi pada perlakuan konsentrasi 15 ppm dibandingkan 
konsentrasi giberilin 5 dan 10 ppm (Tabel 2). Sementara itu konsentrasi terbaik terhadap total jumlah 
umbi per tanaman adalah 14 ppm. Hasil penelitian Arpiwi (2007) menunjukkan bahwa perendaman 
umbi benih pada giberelin berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah umbi benih ukuran M, L dan 
LL. Jumlah umbi ukuran M meningkat dari 2,2 menjadi 4,7 per tanaman dengan pemberian 10 mg/L 
GA3. Jumlah umbi meningkat lagi menjadi 6,6 dengan pemberian 15 mg/L GA3. Dengan demikian 
konsentrasi 15 mg/L adalah yang terbaik. Sementara Ratnasari (2010) melaporkan bahwa konsentrasi 
giberilin yang terbaik adalah 20 ppm untuk tinggi tanaman kentang. Hal ini berbeda dengan penelitian 
ini dimana tinggi tanaman tidak berbeda nyata terhadap perbedaan konsentrasi giberilin. Hal ini diduga 
karena perlakuan giberilin pada penelitian Ratnasari (2010) dengan perendaman, sedangkan pada 
penelitian ini berupa penyemprotan, sehingga pengaruh penyemprotan diduga kurang berpengaruh 
nyata terhadap tinggi tanaman.

Tabel 2 Hasil panen kentang pada berbagai konsentrasi giberilin

Perlakuan konsentrasi 
giberilin (ppm)

Tinggi 
tanaman (cm)

Jumlah umbi (buah) ukuran Total jumlah umbi 
per tanaman (buah)Sedang besar Kecil

5 44,5 3,8 1,4 b 7,0 12,3
10 36,7 5,1 1,8 b 9,1 15,9
15 41,3 4,5 3,4 a 8,1 16,0
20 35,5 5,0 2,1 ab 7,5 14,7

Uji F tn tn * tn **
Respon - Kuadratik

R2 56,0
Konsentrasi optimum - 14

tn : tidak berbeda nyata, *: berbeda nyata pada uji DMRT P<0.05
** = uji polynomial orthogonal beda nyata pada P<0.05

Waktu aplikasi giberilin tidak berbeda nyata secara tunggal terhadap tinggi tanaman, jumlah umbi 
ukuran besar dan kecil, dan total jumlah umbi per tanaman, tetapi mempengaruhi jumlah umbi ukuran 
sedang (Tabel 3). Waktu aplikasi giberilin 5 hari setelah paklobutrazol memberikan jumlah umbi ukuran 
sedang lebih tinggi daripada aplikasi giberilin bersamaan dengan paklobutrazol. Hal ini menunjukkan 
bahwa waktu aplikasi giberilin yang terbaik adalah 5 hari setelah aplikasi paklobutrazol. Dengan demikian 
diperlukan beberapa waktu agar stolon kembali tumbuh untuk membentuk umbi. Total jumlah umbi 
per tanaman dipengaruhi jumlah umbi ukuran kecil, jumlah umbi  ukuran sedang, dan bobot umbi per 
tanaman, berturut-turut sebesar 77%, 51%, dan 29% (Tabel 4).

Tabel 3 Hasil panen kentang pada berbagai waktu aplikasi giberilin

Perlakuan waktu 
aplikasi giberilin 

Tinggi 
tanaman (cm)

Jumlah umbi (buah) ukuran Total jumlah umbi 
per tanaman (buah)Sedang besar Kecil

• Bersamaan dengan 
packlobutrazol

38,2 1,3 b 4,9 7,6 13,9

• 5 hari setelah 
paklobutrazol

41,8 2,7 a 4,8 7,8 15,3

• 10 hari setelah 
paklobutrazol

41,4 2,5 ab 4,1 8,4 14,9

Uji F tn * tn tn tn
tn : tidak berbeda nyata, *: berbeda nyata pada P<0.05
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Tabel 4 Korelasi peubah hasil panen kentang pada berbagai konsentrasi dan waktu aplikasi giberilin

Peubah JTU TT JUB JUS JUK BUT
JTU - -7 5 51* 77* 29*
TT - 14 -8 -12 37*
JUS - -36 -37* 59*
JUB - 17 8
JUK - -1
BUT -

Keterangan : * beda nyata dengan uji korelasi pada taraf kepercayaan 95%
 JTU = jumlah total umbi per tanaman, TT = tinggi tanaman, JUB = jumlah umbi ukuran besar, JUS 

= jumlah umbi ukuran sedang, JUK = jumlah umbi ukuran kecil, BUT = bobot umbi per tanaman 

SIMPULAN
1. Terjadi interaksi antara konsentrasi dan waktu aplikasi giberilin terhadap bobot umbi per tanaman. 

Pada waktu aplikasi 5 hari setelah paklobutrazol, konsentrasi giberilin terbaik adalah 12,7 ppm, 
sedangkan pada waktu aplikasi 10 hari setelah paklobutrazol, konsentrasi giberlin terbaik adalah 
13,2 ppm. 

2. Konsentrasi terbaik terhadap total jumlah umbi per tanaman adalah 14 ppm. 
3. Jumlah umbi ukuran sedang pada perlakuan waktu aplikasi giberilin 5 hari setelah paklobutrazol 

lebih tinggi daripada waktu aplikasi giberilin bersamaan dengan paklobutrazol. 
4. Total jumlah umbi per tanaman dipengaruhi jumlah umbi ukuran kecil sebesar 77%.
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ABSTRACT
Swamp area is a potential land to extend paddy field area in Indonesia due to limited land used for paddy 
field nowadays.  On the other hand, there are still several barriers encountered such as submergence stress 
due to unpredictable rain caused by global warming.To anticipate this problem, superior specific local 
variety which is tolerant to submergence stress is needed. Development of new variety which is tolerant 
to submergence stress had been done bymarked assisted backcrosswith variety of FR13A which has Sub-
1gene with selected local genotypes of Payak Selimbuk, Pelita Ramak, Siam and Pegagan as local parents.  
The experiment results showed that population of BC1F1 showed the ability to survive from submergence 
stress and showed better growth performances during and after submergence stress. This experiment was 
aimed to select population of BC2F1 which was continuing selection throughbackcrossfrompopulation of 
BC1F1.  The metode being used was conventional backcross. The results showed that generation of BC2F1 
hadSub-1 gene which could tolerant to submergence stress during vegetative growth for 14 days.  They 
were indicated by the capability to survive, to produce better chlorophyll and carbohydrate, number of 
tillers, plant height, number of filled grain, and weight of 1000 seeds compared to local parents which 
did not have theSub-1 gene.
Key words: Swam-area,  Sub-1, BC2F1,Submergence-stress. 

RINGKASAN
Lahan rawa merupakan lahan yang potensial untuk pengembangan perluasan areal tanaman padi di 
Indonesia akibat terbatasnya lahan yang ada.  Namun demikian perluasan areaL pertanaman padi di lahan 
rawa masih menghadapi beberapa kendala antara lain adanya cekaman terendam akibat datangnya hujan 
yang saat ini sulit diprediksi sebagai dampak pemanasan global.  Oleh sebab itu, untuk mengantisipasinya 
diperlukan adanya varietas unggul spesifik lokasi yaitu yang toleran dengan kondisi lahan rawa lebak 
yang sering mengalami cekaman terendam. Perakitan calon varietas unggul tahan rendaman telah 
dilakukan dengan metoda marked assisted backcross dari varietas FR13A yang memiliki gen Sub-1 dengan 
genotif lokal terpilih yaitu Payak Selimbuk, Pelita Ramak, Siam dan Pegagan sebagai tetua lokal. Hasil 
penelitian sebelumnya pada populasi BC1F1 menunjukkan adanya kemampuan tanaman bertahan hidup 
dan menunjukkan pertumbuhan yang baik pada kondisi cekaman terendam.Penelitian ini bertujuan 
untuk menseleksi populasi BC2F1 yang merupakan seleksi lanjut melalui backcrosstanaman pembawa gen 
Sub-1  hasil silang balik dari populasi BC1F1.  Metode yang digunakan yaitu dengan persilangan secara 
konvensional. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa generasi BC2F1 memiliki gen ketahanan terhadap 
cekaman terendam selama pertumbuhan tanaman ditunjukan dengan kemampuan bertahan hidup yang 
baik, kemampuan untuk menghasilkan klorofil dan karbohidrat terbaik, jumlah anakan, tinggi tanaman, 
jumlah gabah isi, gabah hampa dan bobot 1000 bulir terbaik dibanding dengan tetua lokalnya yang tidak 
memiliki gen Sub-1
Kata kunci: Rawa,  Sub-1, BC2F1, cekaman-terendam. 
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PENDAHULUAN
Sumatera Selatan  memiliki lahan rawa yang sangat luas, dan baru dimanfaatkan untuk tanaman 

padi diperkirakan baru mencapai 6,5% (Balai Penelitian Rawa 2008). Pengembangan padi di lahan rawa 
lebak masih mengalami kendala biofisik yaitu fluktuasi genangan air karena sangat dipengaruhi oleh 
pola curah hujan  yang saat ini sulit untuk diprediksi akibat fenomena perubahan iklim global sehingga 
budidaya padi di lahan rawa lebak dapat mengalami kondisi cekaman terendam sewaktu-waktu bahkan 
dalam waktu yang cukup lama yang membatasi pertumbuhan dan produksi tanaman (Achmadi 2006). 

Petani selama ini melakukan metode adaptasi agronomis melalui penundaan waktu tanam dan 
terpaksa melakukan pemindahan bibit lebih dari satu kali, padahal produksi padi di lahan rawa lebak 
optimal dengan satu kali pembibitan dan dengan periode bibit 35–50 hari (Waluyo et al. 1992 dan 
Suwignyo et al. 1998). Akibatnya tanaman padi tidak dapat berproduksi sesuai dengan potensial 
genetiknya, dan petani hanya dapat menanam padi sekali dalam setahun dengan produktivitas antara 1,5 
sampai 2 Ton/ha (Ruskandar dkk 2005). 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan penggunaan 
varietas unggul toleran rendaman untuk rawa lebak. Diharapkan kendala di lahan rawa lebak yang harus 
memindahkan bibit berkali-kali dapat ditekan sehingga memberikan peluang meningkatkan pendapatan 
petani.

Petani padi rawa lebak di Sumatera Selatan pada umumnya lebih menyukai menanam varietas 
unggul nasional. Introduksi varietas-varietas tersebut menyebabkan eksistensi material genetik lokal 
mengalami ketergerusan. Padahal banyak ditemukan sifat-sifat unggul yang dimiliki oleh plasma nutfah 
lokal, karena sudah beradaptasi lama dengan kondisi lingkungan setempat.Varietas lokal umumnya juga 
mempunyai rasa nasi yang disukai petani. Untuk itu perlu dilakukan pelestarian plasma nutfah lokal 
dengan menjadikannya sebagai sumber genetik persilangan untuk merakit varietas andalan di lahan 
rawa. Dengan menjadikan varietas lokal sebagai tetua dalam persilangan, diharapkan dapat dihasilkan 
genotipe yang memiliki sifat sifat lebih baik dari ke kedua tetua yang digunakan. Varietas uggul yang 
dihasilkan diharapkan selain memiliki ketahanan  terhadap kondisi terendam, juga mempunyai rasa nasi 
enak seperti keinginan petani, yaitu seperti Pelita Rampak atau Siputih/Siam. 

Perkembangan di bidang biologi molekuler telah memberikan alternatif dalam proses seleksi dengan  
menggunakan marka molekuler yang dapat meningkatkan efisiensi program pemuliaan tanaman, yang 
berkembang pesat setelah ditemukannya teknologi molekuler berbasais DNA (McCouch dan Tanksley 
1991).

IRRI telah menghasilkan varietas baru tahan rendaman sampai 16 hari dengan bantuan markah 
molekuler atau Marker Assisted Backcrossing (MAB), varietas tersebut merupakan hasil persilangan dari 
tetua tahan rendaman (FR13A) dengan varietas unggul berproduksi tinggi (Xu et al. 2006). Hasil 
pengujian Supartopo et al. (2008) terhadap vaerietas tersebut menunjukkan rata-rata tanaman hidup  
bervariasi antara 76 – 95%. Pengujian multilokasi yang dilakukan Haermansis et al. (2008) pada karakter 
hasil gabah terdapat interaksi antara beberapa genotype pembawa gen Sub1 dengan sejumlah lingkungan 
pasang surut dan lebak. Hasil-hasil penelitian di atas memberi harapan bahwa dengan adanya intrograssi 
Sub1 ke dalam plasma nutfah lokal akan memunculkan genotipe terbaik yang merespon pada lingkungan 
cekaman rendaman di lahan rawa lebak sebagai calon varietas andalan lahan rawa lebak yang diminati 
petani.

Upaya untuk mendapatkan varietas baru padi lebak tahan rendaman seperti yang diuraikan 
terdahulu, pengujian hasil  persilangan sangat dibutuhkan. Hal ini untuk melihat sampai sejauh mana 
keberhasilan hasil persilangan padi lokal rawa lebak dengan varietas yang telah memiliki gen Sub 1.  Hasil 
akhir dari penelitian ini diharapkan dikeluarkannya varietas rawa lebak baru yang memiliki gen Sub 1 
yang benar-benar mampu bertahan hidup dan berproduksi tinggi pada lahan rawa yang notabene selalu 
dalam kondisi terendam.  Outcome yang diharapkan adalah menjadikan padi rawa lebak mampu ditanam 
lebih dari satu kali dalam setahun sehingga produksi dan produktivitas padi rawa lebak dapat memberikan 
sumbangsih yang tinggi dalam swasembada beras dan percepatan pembangunan di sektor pertanian 
khususnya pada lahan-lahan sub optimal.Penelitian bertujuan untuk: 1) meningkatkan ketahanan padi 
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rawa lokal terhadap kondisi rendaman dengan intrograsi gen ketahanan rendaman (Sub1)dalam rangka 
menghasilkan varietas unggul rawa lebak; 2) menyeleksi tanaman pembawa gen Sub-1 dari populasi 
BC2F1 hasil silang balik  dengan genotipe lokal berdasarkan markah RAPD dan 3) mengetahui pengaruh 
intrograsi gen Sub 1 terhadap ketahanan hidup dan kualitas padi rawa lebak pada fase pembibitan,  
vegetative dan generatif.

BAHAN DAN METODE

A. Bahan dan Alat
 Bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain populasiBC1F1, genotif  lokal Payak Selimbuk, 

Pegagan, Siam dan Pelita Rampak, pupuk Urea, TSP, KCl. Paper bag. Sedangkan alat yang digunakan 
adalah alat persilangan yang dibuat lokal.

B. Metoda Penelitian
Metoda Pelaksanaan kegiatan mencakup persilangan balik BC1F1dengan tetua yang memiliki gen 
Sub-1untuk menghasilkan menghasilkan populasi BC2F1.  Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan 
adalah sebagai berikut:

Persilangan Backcross
Tahapan yang dilakukan meliputi  persiapan media semai, media tanam dan persiapan tanam.  

Selanjutnya dilakukan penanaman tetua. Kegiatan persilangan diawali dengan menanam tetua yaitu 
populasi hasil backcross yang pertama yaitu BC1F1dan tetua sebagai sumber polen yaitu FR13A (genotif 
yang memiliki gen Sub-1). Setiap genotype ditanam sebanyak 10 ember, dan setiap ember ditanam 
1 bibit. Penanaman ini dilakukan pada umur bibit 14 hari dipersemaian dalam tiga ulangan waktu 
tanam dengan selang waktu 2 minggu setiap ulangan agar waktu pembungaannya menjadi lebih lama. 
Tanaman dipupuk urea 200 kg, SP36 100 kg, dan KCl 100 kg/ha. Pupuk urea diberikan tiga kali yaitu 
pada umur 0, 4, dan 7 minggu setelah tanam. 

Kastrasi atau Emaskulasi
Kegiatan kastrasi atau emaskulasi dilakukan pada saat bunga telah siap untuk diserbuki, yaitu dengan 

membuang seluruh benang sari yang berjumlah enam (pengebiran). Kastrasi dilakukan sehari sebelum 
melakukan penyerbukan, hal ini dimaksudkan agar putik menjadi masak sempurna saatpenyerbukan 
sehingga keberhasilan penyilangan lebih tinggi. Dua kepala putik yang menyerupai rambut tidak boleh 
rusak, dijarangkan hingga tinggal 15–50 bunga. Sepertiga bagian bunga dipotong miring menggunakan 
gunting kemudian benang sari diambil dengan menggunakan pinset/alat vakum penyedot serbuk sari. 
Bunga yang telah bersih dari benang sari ditutup dengan glacine bag agar tidak terserbuki oleh tepung sari 
yang tidak dikehendaki. Kastrasi dilakukan pada sore hari (setelah pukul 3.00 sore). Stadia bunga yang 
baik untuk dikastrasi adalah pada saat ujung benang sari berada pada pertengahan bunga. Pada stadia 
demikian, benang sari akan mekar dalam 1–2 hari. 

Penyerbukan
Penyerbukan dilakukan saat tanaman telah memasuki fase berbunga setelah kastrasi dan emaskulasi 

dilakukan.Penyerbukan dilakukan pada pukul 10.00–13.00.Bunga betina (populasi BC1F1) yang sudah 
dikastrasi dibuka tutupnya kemudian bunga jantan yang diambil dari tetua terpilih (Pyak Selimbuk, 
Pelita Rampak, Siam, dan Pegagan) diletakkan di atasnya. Dengan bantuan jari tangan, bunga digoyang-
goyang hingga tepung sari jatuh dan menempel pada kepala putik. 
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Isolasi dan Pemeliharaan
Bunga yang sudah diserbuki segera ditutup dengan kantong kertas transparan atau glacine bag. 

Pada malai dipasang etiket yang mencantumkan tanggal silang, nama tetua, dan jumlah malai yang 
disilangkan. Tanaman hasil penyerbukan dipelihara sampai biji hasil persilangan masak. Setelah 3–4 
minggu, malai dipanen kemudian dikeringkan dengan cara dijemur. Biji yang sudah kering dirontokkan 
kemudian dimasukkan ke dalam kantong kertas dan disimpan. Benih hasil persilangan ditanam kembali 
sebagai tetua persilangan berikutnya.

Uji Validasi

Pengujian hasil backcross

Pembibitan dan penanaman

Benih padi sebanyak 50 gram per genotipe per ulangan di kecambahkan terlebih dahulu selama 3 
hari didalam cawan petridis di atas kertas tissue yang cukup lembab sebelum disemai di bak pembibitan.
Setelah berumur 21 hari di media pembibitan kemudian dipindahkan ke media tanam dalam ember.
Setiap genotipe ditanam dua bibit per ember.

Perendaman
Uji ketahanan terhadap stres perendaman selama 14 hari dilakukan pada saat tanaman berumur 10 

hari setelah tanam. Pengujian dilakukan terhadap seluruh genotipe tetua lokal  (FR13A, Pegagan, Siam, 
Payak Selimbuk, dan Pelita Rampak) dan tanaman hasil backcross. Sebelum perendaman, dilakukan 
pengukuran tinggi tanaman, diambil sampel untuk dilakukan analisis karbohidrat, serta klorofiltanaman.
Perendaman dilakukan dalam bak-bak hingga seluruh tanaman terendam dengan ketinggian air ± 5 cm 
di atas permukaan tanaman.

Pengangkatan dari rendaman
Setelah 14 hari dalam kondisi terendam, tanaman di angkat dari bak-bak perendaman.Dan 

dibiarkan selama 10 hari untuk pemulihan (recovery).

Pemeliharaan dan pengamatan
Pemeliharaan yang dilakukan antara lain pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta 

penyulaman. Pupuk diberikan sebagai pupuk dasar, yaitu: urea, SP-36, KCl, dan Zn2SO4 dengan takaran 
masing-masing sebanyak 200 kg.ha-1, 100 kg.ha-1, kg.ha-1dan 5 kg.ha-1. Pengendalian serangan hama dan 
penyakit disemprotkan dengan mengguakan fungisida dan insektisida. Penyulaman dilakukan seminggu 
setelah tanam sebelum perlakuan perendaman.

Uji Validasi Hasil Silang Balik (MAB) 
Uji validasi material genetik terpilih hasil MAB pada kondisi terendam dilakukan dengan cara 

menanam  pada bak tanam yang ketinggian airnya dapat dikontrol.  Pada uji validasi ini akan dilakukan 
pengujian terhadap ketahanan hidup serta kualitas hasil dari tanaman yang mengandung gen target  pada 
kondisi terendam pada fase pembibitan. Pengamatan yang dilakukan adalah persentase tanaman bertahan 
hidup, kandungan klorofil daun, kandungan karbohidrat, tinggi tanaman,jumlah anakan produktif dan 
anakan total, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, jumlah gabah total perumpun, serta berat 1000 
biji. 

Data hasil pengamatan yang diperoleh di lapangan diolah dengan menggunakan sidik ragam, 
apabila terdapat perbedaan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Persentase Tanaman Hidup

Tabel 1.  Persentase tanaman bertahan hidup antara tetua lokal dan BC2F1  selama 14 hari perendaman

Genotif Persentase Tanaman Bertahan Hidup  Kriteria
BC2F1  Pegagan 95 Sangat Toleran
BC2F1  Siam 92 Sangat Toleran
BC2F1  Payak Selimbuk 93 Sangat Toleran
BC2F1  Pelita Rampak 95 Sangat Toleran
Pagagan 89 Toleran
Siam 75 Moderat
Payak Selimbuk 76 Moderat
Pelita Rampak 74 Moderat
Keterangan: Sangat Toleran (91-100% hidup); Toleran (81-90% hidup);
Moderat: 70-80% hidup

Kandungan Klorofil daun

Tabel 2  Kandungan klorofil setelah perendaman 14 hari dan kontrol dari keturunan BC2F1 dan tetua 
lokal

Genotif Kandungan Klorofil
 Perendaman 14 hari    (P1) Kontrol (Po)

Klorofil mg/g

BC2F1  Pegagan 3.30 5.10

BC2F1  Siam 3.28 4.85

BC2F1  Payak Selimbuk 3.3 5.03

BC2F1  Pelita Rampak 3.28 5.02
Pagagan 2.8 4.8
Siam 2.41 4.79
Payak Selimbuk 2.38 4.9
Pelita Rampak 3.02 4.91
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Kandungan Karbohidrat

Tabel 3. Kandungan karbohidrat setelah perendaman 14 hari dan kontrol dari keturunan BC2F1 dan 
tetua lokal

Genotif Karbohidrat
 Po P1

……………………%.......................

BC2F1  Pegagan 23.8 16.9
BC2F1  Siam 23.5 16.8

BC2F1  Payak Selimbuk 23.12 16.75

BC2F1  Pelita Rampak 23.75 17.01
Pagagan 22.6 16.21
Siam 21.9 15.9
Payak Selimbuk 22.1 15.25
Pelita Rampak 21.6 15.05

Keterangan: Po= tanpa perendaman, P1= derendam 14 hari

Tinggi Tanaman

Tabel 4.  Pengaruh interaksi antara perendaman dan genotipe terhadap tinggi tanaman

Genotipe Perendaman
 P0   P1

                                           Tinggi Tanaman (cm)

BC2F1  Pegagan 178.50a 162.3a

BC2F1  Siam 171.7a 163.5a

BC2F1  Payak Selimbuk 183.0a 168.4a

BC2F1  Pelita Rampak 179.5a 167.5a
Pagagan 185.5a 158.3a
Siam 182.0a 156.17a
Payak Selimbuk 186.37a 161.3a
Pelita Rampak 185.0a 165.2a
Duncan 50.86
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata
P0= Kontrol/tanpa perendaman; P1= perendaman selama 14 hari
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Tabel 5.   Pengaruh interkasi antara perendaman dan genotipe terhadap jumlah anakan 
produktif  dan anakan total

Genotipe Anakan Produktif Anakan Total
 P0 P1 P0 P1

BC2F1  Pegagan 10a 8a 11a 8a

BC2F1  Siam 9a 8a 9a 8a

BC2F1  Payak Selimbuk 10a 9a 11a 9a

BC2F1  Pelita Rampak 10a 9a 12a 10a
Pagagan 10a 7a 12a 7a
Siam 10a 7a 12a 8a
Payak Selimbuk 10a 8a 11a 9a
Pelita Rampak 10a 8a 12a 10a
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata, P0= 
tanpa perendaman P1=perendaman selama 14 hari

Gabah Isi

Tabel 6.  Pengaruh interaksi antara perendaman dan genotipe terhadap jumlah gabah isi

Genotipe Tanpa Perendaman Perendaman 14 Hari
 (P0) (P1)

BC2F1  Pegagan 135defg 128cdefg

BC2F1  Siam 127cdefg 114bc

BC2F1  Payak Selimbuk 133defgh 119bcd

BC2F1  Pelita Rampak 129cdefg 118bcd
Pagagan 137efgh 123cdef
Siam 139fgh 95a
Payak Selimbuk 145gh 92a
Pelita Rampak 152h 87a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata

Persentase Gabah Hampa

Tabel 7. Pengaruh interaksi antara perendaman dan genotipe terhadap persentase jumlah gabah 
hampa

Genotipe Tanpa Perendaman Perendaman 14 Hari

 (P0) (P1)

BC2F1  Pegagan 8.0ab 11bc

BC2F1  Siam 9.0abc 11bc

BC2F1  Payak Selimbuk 8.0ab 15de

BC2F1  Pelita Rampak 8.0ab 11bc
Pagagan 9.0abc 18e
Siam 7a 17e
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Genotipe Tanpa Perendaman Perendaman 14 Hari

 (P0) (P1)
Payak Selimbuk 8ab 18e
Pelita Rampak 6a 15e
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata

Bobot Gabah Total Per Rumpun dan Bobot 1000 Butir
Tabel 8.  Pengaruh interaksi antara perendaman dan genotipe terhadap jumlah gabah total/rumpun dan 

bobot 1000 butir

Genotipe Perendaman
P0 P1 P0 P1

 Gabah Total Per Rumpun (g) 1000 butir gabah (g)

BC2F1  Pegagan 32.06cfgh 24.01cd 22a 21a

BC2F1  Siam 30.40ef 23.05cd 22a 21a

BC2F1  Payak Selimbuk 34.03fghi 28.0de 23a 23a

BC2F1  Pelita Rampak 34.69fghi 28.0de 22a 22a
Pagagan 36.78hij 17.40b 23a 23a
Siam 36.33ghij 11.14a 24a 23a
Payak Selimbuk 41.47j 20.28bc 24a 23a
Pelita Rampak 39.53ij 20.35bc 23a 22a
BNT 0.05: 3.62 BNT 0.01: 5.53
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda
tidak nyata. P0= tanpa perendaman P1-perendaman selama 14 hari

Berdasarkan hasil penelitian tahapan lanjut dari penelitian sebelumnya terhadap persilangan 
balik generasi BC2F1 tanaman padi rawa lokal terpilih menunjukkan hasil yang cukup baik dilihat dari 
keberhasilan intrigresi gen Sub-1 pada generasi BC2F1.  

Pengujian hasil introgresi gen Sub-1 pada tanaman generasi keturunan BC2F1 dilakukan 
dengan melihat apakah generasi tersebut tahan terhadap cekaman terendam yang dilakukan dengan 
caramelakukan stress perendaman selama 14 hari selama pertumbuhan vegetatif yang dibandingkan 
dengan tanaman tetuanya.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa generasi keturunan BC2F1 mempunyai 
kemampuan bertahan hidup lebih baik dari tetua lokalnya ditunjukkan dengan persentase tanaman 
bertahan hidup lebih tinggi dari tetua lokalnya. Selain itu selama pertumbuhan tanaman dapat dilihat 
bahwa kemampuan tanaman untuk menghasilkan klorofil dan karbohidrat yang lebih baik dari tanaman 
tetua.  Hal ini menunjukkan bahwa generasi keturunan BC2F1 memiliki gen Sub-1 yang berfungsi untuk 
meningkatkan pertumbuhan tanaman selama fase cekaman terendam.

Kemampuan tanaman bertahan hidup walaupun tidak memberikan pengaruh yang nyata namun 
tetap tanaman yang memiliki gen Sub-1 jauh lebih baik daripada tanaman tetua yang tidak memiliki gen 
Sub-1.  Tanaman generasi BC2F1 sangat toleran dibandingkan tetuanya yang hanya termasuk moderat 
sampai toleran saja.  Hal ini menunjukkan bahwa tanaman yang memiliki gen Sub-1 mampu bertahan 
pada kondisi stress dibandingkan dengan tetuanya yang tidak memiliki gen Sub-1.  Kemampuan tanaman 
bertahan hidup ini disebabkan karena tanaman mampu untuk mengatasi kekurangan karbondioksida, 
cahaya dan oksigen selama cekaman terendam selama 14 hari. Secara fisiologi menunjukkan bahwa 
tanaman mengatur system fisiologi selama fase stress sehingga pada saat kondisi kembali normal tanaman 
masih dapat melangsungkan pertumbuhannya dengan baik.

Tabel 7. Pengaruh interaksi antara perendaman dan genotipe terhadap persentase jumlah gabah hampa 
(lanjutan)



467Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Seleksi Genotif Populasi Hasil Silang Balik Bc2f1  Padi Lokal Rawa Lebak Tahan Rendaman

Gen Sub-1 adalah gen yang berada pada kromoson 9 dari varietas toleran rendaman FR13A.  
Sebenarnya ada tiga gen yang mengandung Ethylene Response Factor (ERF) pada lokus Sub-1 yaitu 
Sub 1A, Sub 1B dan Sub 1C (Toojin dan et al. 2003).  Gen Sub 1A merupakan penentu utama toleransi 
yang mampu merespon tanaman terhadap cekaman terendam.  Varietas yang membawa gen Sub 1akan 
mampu bertahan hidup pada kondisi cekaman terendam selama 14 hari pada fase vegetatif pertumbuhan 
tanaman padi (Xu et al. 2006). Fungsi gen Sub 1B dan Sub 1C belum dianalisis yang kemungkinan ada 
hubungan pengaruhnya terhadap cekaman terendam. Oleh sebab itu, diakhir rangkaian penelitian ini 
akan dilakukan analisis genom secara keseluruhan untuk melihat apakah ada pengaruh kedua jenis gen 
Sub 1 lainnya terhadap kemampuan tanaman bertahan hidup selama fase vegetative  terhadap cekaman 
terendam.

Mekanisme gen Sub1 dalam kondisi cekaman terendam antara lain kemampuan tanaman untuk 
mengakumulasi etilen yang akan men transkripsi gen Sub 1A sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi 
protein Sub 1A.  Sub 1A menghambat expansi A (ExpA) dan sukrosa sintase sehingga terjadi penekanan 
pertumbuhan tanaman.  Sub 1A meningkatkan transkripsi gen terkait dengan proses fermentasi sehingga 
terjadi akumulasi mRNA dan peningkatan aktivitas piruvat dekarboksilase dan alcohol dehydrogenase.  
Kondisi fermentasi ini akan membuat glikolisis dapat berlangsung sehingga akan menghasilkan ATP 
sebagai sumber energi untuk tanaman bertahan hidup. Gen Sub 1A juga menghambat gen yang 
responsible terhadap degradasi sel dan katabolisme karbohidrat.  Degradasi karbohidrat terjadi selama 
glikolisis dan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya gen Sub 1C  yang berfungsi mengontrol gen alfa 
amilase dihambat oleh Sub 1A sehingga system kerja enzim alfa amilasi terhambat dalam mendegradasi 
pati selama pertumbuhan tanaman. Akibatnya cadangan karbohidrat pada tanaman yang toleran terhadap 
cekaman terendam masih tetap tinggi walaupun ada pengurangan sedikit mengingat tanaman masih 
melakukan metbolisme (tanaman tidak mati).Gibebrelllin terlibat dalam regulasi ekspresi Sub 1C (Xu 
el al. 2006), sehingga adanya gen Sub 1 memungkinkan tanaman untuk bertahan hidup selama kondisi 
cekaman terendam.

Pada kondisi terendam tanaman akan mengalami pengurangan kandungan klorofil.  Hal ini dapat 
dilihat dari penurunan jumlah klorofil pada tanaman tetua yang tidak memiliki gen Sub 1, namun demikian 
pada generasi BC2F1 juga terjadi penurunan klorofil sebagai respon terhadap cekaman terendam namun 
demikian persentase penurunannya lebih kecil dari tetuanya.  Hal ini sesuai dengan pendapat Sarkar 
et al. 2006, bahwa adaanya perendaman selama pertumbuhan tanaman akan mempercepat degradasi 
kandungan klorofil pada tanaman padi yang tidak toleran terhadap cekaman terendam sedangkan pada 
tanamanpadi yang toleran walaupun terjadi penurunan jumlah klorofil tetapi tidak banyak. Selama 
cekaman terendam juga terjadi hambatan difusi etilen ke tajuk tanaman sehingga mengakibatkan 
terjadinya klorosis dan perpanjangan daun yang berlebihan khususnya pada tanaman yang tidak toleran 
(Mohanty et al. 2000).

Pada generasi keturunan BC2F1 diperoleh kandungan klorofil yang relatif lebih tinggi dari tetuanya.  
Tingginya kandungan klorofil ini menyebabkan tanaman mampu mengatasi kekurangan cahaya selama 
cekaman terendam untuk tetap dapat melakukan proses fotosintesa (Callaku dan Harrison 2005).  
Peningkatan kandungan klorofil a dan klorofil b dapat mempengaruhi kemampuan tanaman untuk 
menangkap cahaya lebih banyak sehingga proses fotosintesa akan berlangsung dengan baik.  Peningkatan 
kandungan klorofil pada generasi keturunan BC2F1 selama cekaman terendam akan meningkatkan proses 
fotosintesa sehingga tanaman masih mampu bertahan hidup dengan tetap menghasilkan karbohidrat.  
Adanya kandungan klorofil yang relatif tinggi pada generasi BC2F1 juga dipengaruhi oleh adanya gen 
Sub 1 yang mempunyai kemampuan untuk menghambat metabolism karbohidrat selama terendam.  Hal 
ini dibuktikan dengan masih tingginya kandungan karbohidrat pada generasi BC2F1 setelah cekaman 
terendam terjadi dibandingkan dengan tanaman tetua.Hal ini diperkuat dengan pendapat Setter et al., 
1997, bahwa faktor yang menentukan kemampuan tanaman bertahan hidup selama cekaman terendam 
adalah kandungan karbohidrat yang masih tinggi setelah terendam. Karbohidrat inilah yang digunakan 
oleh tanaman untuk melangsungkan proses fisiologisnya setelah cekaman terendam berakhir.  Ada beberapa 
respon tanaman terhadap cekaman terendam antara lain: 1) mempertahankan konsentrasi karbohidrat 
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agar tetap tinggi sebelum, pada saat dan sesudah terendam; 2) meningkatkan laju fermentasi alkohol dan 
3) mempertahankan konversi energi dengan cara memperlambat laju pemanjangan batang.  Kandungan 
karbohidrat yang masih tinggi digunakan oleh tanaman generasi BC2F1 untuk tumbuh dan berkembang 
setelah cekaman rendaman berakhir karena selama cekaman terendam beberapa sel mengalami kerusakan 
ditunjukkan dengan kematian daun-daun tua sehingga untuk inisiasi perkembangan sel membutuhkan 
cadangan karbohidrat yang banyak untuk membentuk daun-daun baru. Hal inilah yang mempercepat 
proses pemulihan tanaman setelah mengalami stress selama terjadinya cekaman terendam.

Tanaman yang mengalami pemulihan cepat setelah cekaman terendam ditunjukkan dengan 
peningkatan tinggi tanaman.Tanaman yang toleran menunjukkan adanya penurunan tinggi tanaman 
yang lebih rendah dibandingkan tanaman tetuanya yang tidak toleran. Hal ini sebagai bukti bahwa selama 
cekaman terendam terjadi, tanaman hanya sedikit mengalami proses degradasi karbohidrat ditunjukkan 
dengan kandungan karbohidrat yang relatif tinggi. Tinggi tanaman yang toleran cekaman terendam 
hampir sama dengan tanaman yang tumbuh pada kondisi normal tanpa cekaman terendam.

Selain itu jumlah anakan produktif  yang dihasilkan oleh tanaman generasi BC2F1 yang notabene 
mengandung gen Sub 1 memiliki jumlah anakan produktif yang banyak, hanya terjadi penurunan 
yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan tetuamya. Penemuan ini diperkuat dengan pernyataan 
Sarkar et al. 2006, bahwa tanaman yang toleran adalah tanaman yang mampu beradaptasi dan merespon 
kondisi anaerob yang mampu membuat selnya mengatur dan memelihara keutuhannya sehingga 
tanaman mampu bertahan dalam kondisi hipoksia dengan tidak terjadi kerusakan sel.Jumlah anakan 
produktif yang relatif tinggi pada tanaman yang toleran menunjukkan adanya kemampuan tanaman 
untuk tetap bermetabolisme pada kondisi yang tidak menguntungkan.Tanaman generasi BC2F1 lebih 
mampu mengatasi gangguan fisiologis selama cekaman terendam sehingga tanaman lebih efisien untuk 
memanfaatkan unsur hara yang ada.  Hal ini dibuktikan dengan jumlah anakan total yang dihasilkan 
semuanya membentuk malai.  Jika dibandingkan dengan tanaman tetuanya, banyak anakan yang tidak 
membentuk malai sehingga walaupun tidak ada perbedaan yang significan antara generasi BC2F1 dan 
tetuanya terhadap jumlah anakan, namun yang mampu menghasilkan malai lebih besar hanya terdapat 
pada generasi BC2F1. Hal ini membuktikan bahwa walaupun jumlah anakan banyak tetapi tanaman 
yang tidak toleran cenderung tidak mampu menghasilkan jumlah malai yang banyak juga. Selanjutnya 
pada pengamatan jumlah gabah isi per malai lebih banyak pada generasi BC2F1 dibandingkan dengan 
tetuanya. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah gabah hampa yang relatif sedikit pada tanaman yang 
toleran yaitu generasi BC2F1.  Hal ini membuktikan bahwa dengan kandungan klorofil dan karbohidrat 
yang baik akan mengasilkan sink yang baik juga.

Tanaman yang cepat mengalami pemulihan, kemampuannya menyediaan asimilat untuk pengisian 
gabah juga lebih besar sedangkan sebaliknya tanaman yang tidak toleran dimana kemampuan beradaptasi 
dengan kandungan CO2 dan cahaya yang rendah berakibat juga rendahnya laju fotosintesa, asimilasi 
karbon dalam pembentukan biji juga rendah sehingga banyak dihasilkan gabah hampa dibanding gabah 
isi. Persentase gabah isi permalainya rendah.  Banyaknya gabah hampa disebabkan sink yang banyak tidak 
termanfaatkan oleh source, hal ini terjadi pada saat kondisi pertumbuhan yang tidak optimum (Makarin 
et al. 2004). Selanjutnya semakin banyak gabah isi permalai berkorelasi positif terhadap bobot 1000 
butir biji.Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi keturunan BC2F1 yang lebih toleran terhadap 
cekaman terendam berat 1000 butir biji cenderung lebih besar dibanding tetuanya yang tidak toleran.
Dapat disimpulkan bahwa jumlah anakan produktif berbanding lurus dengan jumlah gabah isi permalai 
dan berat 1000 butir biji.Jika jumlah anakan produktif sedikit, tanaman cenderung menghasilkan jumlah 
gabah isi permalai yang sedikit juga dan cenderung berat 1000 butir biji juga rendah.

Tanaman yang toleran terhadap cekaman terendam cenderung lebih cepat pulih pasca terendam 
yang ditunjukkan dengan mulainya pertumbuhan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
generasi keturunan BC2F1 yang cepat mengalami pemulihan akan menghasilkan pertumbuhan yang 
optimum pasca terendam. Hal ini ditunjukkan dengan berat berangkasan kering lebih baik dibanding 
tanaman yang tidak toleran.Walaupun tanaman mengalami penurunan berat kering, namun pada 
generasi keturunan BC2F1 penurunannya lebih rendah dibanding dengan tetuanya. Hal ini ditunjang 
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dengan pendapat Sarkar et al. 2006, bahwa toleransi terhadap cekaman terendam merupakan adaptasi 
tanaman dalam merespon proses anaerob yang memberikan kesempatan kepada sel untuk mengatur 
dan memelihara keutuhannya sehingga tanaman mampu bertahan hidup dalam kondisi hipoksia tanpa 
terjadi kerusakan sel.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua karakter fisiologi, morfologi dan 
produksi pada generasi keturunan BC2F1 yang mengalami cekaman terendam lebih baik dari tetua 
lokalnya. Hal ini meyakinkan bahwa gen Sub 1 berhasil terintrogresi kedalam genotif lokal melalui 
persilangan balik (backcross). Oleh sebab itu, perlu dilakukan persilangan balik untuk beberapa kali 
untuk menstabilkan gen ketahanan terhadap cekaman terendam serta analisis genom secara keseluruhan 
terhadap keturunan hasil persilangan balik dengan tetua lokal.

KESIMPULAN 
 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa generasi BC2F1 yang memiliki gen ketahanan terhadap 

cekaman terendam (Sub1) menunjukkan toleransinya selama pertumbuhan tanaman ditunjukan dengan 
kemampuan bertahan hidup yang baik, kemampuan untuk menghasilkan klorofil dan karbohidrat 
terbaik, jumlah anakan, tinggi tanaman, jumlah gabah isi, gabah hampa, dan bobot 1000 bulir terbaik 
dibanding dengan tetua lokalnya yang tidak memiliki gen Sub1.
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ABSTRACT
This research aimed to analyze the level of participation members of women’s farmers “Anggrek” 
orchid in utilizing the land of yard MKRPL model and analizing internal and external factor which 
were to related to the participation of members of women’s farmers of orchid in utilizing the land of 
yard M-KRPL model. The research was performed to the members of women’s farmers in Babakan 
Village, District Dramaga, Bogor Regency that was started from March until May 2015. The research 
was performed with survey method, respondent in the research was for 30 people women’s farmers that 
were taken intentionally (purposive). Hypothesis was proposed in the research it was suspected there was 
real connection between internal factor (X1) comprised age, number of family’s members, education, 
motivation, cosmopolitan, income, and spart time. The external factor (X2) comprised that consisted of 
of production facilities and extension activities. The analysis was used that was the analysis of Statistical 
non-parametric which was used correlation test of rank spearman (rs). The results of research showed 
that  participation members of women’s farmers in utilizing the land of yard that was included in high 
category with 57% percentage performing cultivation and 60% of percentage utilizing of corp. However, 
factors that were to participation members of women’s farmers in utilizing the land of yard the was the 
internal factor that comprised motivation and cosmopolitan. The was external factor  that comprised 
consisted of production facilities and extension activities.
Keywords: participation, women’s farmers, the land of yard

PENDAHULUAN
Ketahanan pangan (food security) menjadi permasalahan global saat ini, termasuk di Indonesia. 

Permasalahan ketahanan pangan akan terus berlanjut seiring dengan semakin besarnya jumlah penduduk, 
peningkatan daya beli dan dinamika iklim global. Permasalahan tersebut masih berputar sekitar ancaman 
terhadap ketahanan masyarakat terutama terjadinya kerawanan pangan di berbagai daerah. Selain potensi 
terjadinya kerawanan pangan, permasalahan lain adalah tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia 
masih di bawah anjuran pemenuhan gizi atau Pola Pangan Harapan (PPH). Penelitian Purwantini 
dan Mewa (2009) menunjukkan bahwa persediaan pangan yang cukup secara nasional terbukti belum 
menjamin perwujudan ketahanan pangan pada tingkat wilayah (regional), rumah tangga atau individu. 
Akibatnya ada perhatian yang ditujukan pada lahan pekarangan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu 
strategi dalam membangun ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga.
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Kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dengan berbagai komoditas tanaman sudah lama 
dilaksanakan terutama di perdesaan. Pada tahun anggaran 1991-1992 Kementerian Pertanian 
mengeluarkan program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) untuk meningkatkan mutu gizi makanan dari 
masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis makanan pokok yaitu beras. Selanjutnya 
Menteri Pertanian Indonesia mengeluarkan Peraturan No 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan 
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal. Salah satu implementasi P2KP 
adalah pemanfaatan lahan pekarangan. Saat ini upaya pemanfaatan lahan pekarangan merupakan bagian 
dari komitmen pemerintah melalui program P2KP untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat 
rumah tangga dengan menggerakkan kembali budaya menanam di lahan pekarangan. 

Kegiatan pemanfatan lahan pekarangan di Kabupaten Bogor melalui program Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan (P2KP) telah dilaksanakan sejak tahun 2011-2012 di lima Kecamatan yaitu Dramaga, 
Cibungbulang, Leuwiliang, Rancabungur, dan Cijeruk. Program Percepatan Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan (P2KP) dan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) mempunyai tujuan 
yang sama yaitu menggerakan perempuan dan optimalisasi pekarangan. Kegiatan pemanfaatan lahan 
pekarangan dilakukan dengan adanya pendampingan oleh penyuluh pertanian lapangan kepada kelompok 
wanita tani. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan anggota kelompok wanita tani sebagaimana 
tujuan pemberdayaan pada UU No 19 Tahun 2013, bahwa pemberdayaan wanita tani dilakukan untuk 
memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja dari wanita tani, meningkatkan usaha tani, 
serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu bersaing dan berdaya saing 
tinggi (Kementan 2013). 

Desa Babakan Kecamatan Dramaga merupakan salah satu desa yang telah yang telah melaksanakan 
program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). Program tersebut dilaksanakan dengan 
melibatkan seluruh elemen masyarakat dan instansi baik ditingkat pusat dan daerah yang masing-masing 
bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan, 
partisipasi aktif anggota KWT Anggrek yang dimulai dari tahap proses pengambilan keputusan tentang 
rencana kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap menikmati hasil, dan tahap evaluasi pelaksanaan 
kegiatan sangat penting karena merupakan salah satu faktor dari berhasil atau tidaknya program Model 
Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). Kelompok wanita tani Anggrek di Jalan Bara IV RT 03/
RW 07 Desa Babakan Kecamatan Dramaga terdiri dari 30 anggota. Berdasarkan wawancara selama 
observasi dengan ketua KWT Anggrek yaitu hanya 15 dari 30 anggota kelompok wanita tani yang 
masih aktif berpartisipasi. Penelitian ini diarahkan untuk menggali faktor-faktor yang berhubungan 
dengan partisipasi kelompok wanita tani (KWT) Anggrek dalam pemanfaaatan lahan pekarangan Model 
Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) 
Bagaimana tingkat partisipasi anggota kelompok wanita tani (KWT) dalam pemanfaatan lahan pekarangan 
Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL)?. (2) Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap 
partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan Model Kawasan Rumah 
Pangan Lestari (M-KRPL)? Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Tingkat partisipasi 
anggota kelompok wanita tani (KWT) dalam pemanfaatan lahan pekarangan Model Kawasan Rumah 
Pangan Lestari (M-KRPL). (2) Faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan partisipasi anggota 
kelompok wanita tani (KWT) dalam pemanfaatan lahan pekarangan Model Kawasan Rumah Pangan 
Lestari (M-KRPL). Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menganalisis tingkat partisipasi 
anggota kelompok wanita tani (KWT) Anggrek dalam pemanfaatan lahan pekarangan Model Kawasan 
Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). (2) Menganalisis faktor internal dan eksternal yang berhubungan 
dengan partisipasi anggota kelompok wanita tani (KWT) Anggrek dalam pemanfaatan lahan pekarangan 
Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL).

METEDOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada kelompok wanita tani (KWT) Anggrek di Desa Babakan Kecamatan 

Dramaga.  Penentuan lokasi penelitian ini dan kelompok wanita tani dilakukan secara sengaja (purposive) 
dengan pertimbangan lokasi penelitian merupakan lokasi Model Kawasan Rumah Pangan Lestari 
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(M-KRPL). Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2015. Responden dalam penelitian 
ini adalah anggota kelompok wanita tani (KWT) Anggrek yang berjumlah 30 orang. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini diambil secara sensus sebanyak 30 orang sesuai dengan populasi yang ada.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer 
dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan 
dengan tujuan penelitian, dan memperoleh informasi yang memiliki validitas dan reliabilitas tinggi.  
Pertanyaan yang disajikan di dalam kuisioner adalah pertanyaan yang terkait langsung dengan tujuan dan 
hipotesis penelitian. Variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam analisis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.   Kerangka pikir partisipasi anggota kelompok wanita tani (KWT) dalam pemanfaatan lahan 
pekarangan kegiatan model kawasan rumah pangan lestari (M-KRPL)

Melalui tahapan editing, koding, dan tabulasi dengan interval yang dihasilkan pada masing-masing 
hasil pengukuran. Data yang diperoleh, diolah dan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Pengujian 
hipotesis menggunakan statistik non parametrik untuk mengukur keeratan hubungan antara faktor 
internal dan faktor eksternal kelompok wanita tani dengan partisipasi wanita tani dalam pemanfaatan 
lahan pekarangan untuk keberlanjutan usahatani. Pengujian hipotesis adalah dengan menggunakan 
analisis uji korelasi Rank Spearman pada α = 0,05 atau α = 0,01 dan untuk memudahkan pengolahan 
data digunakan program SPSS (Statistical Package for the Social Science) versi 18.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor internal adalah adalah faktor-faktor yang melekat pada diri wanita tani dalam berusahatani 

yang diduga berhubungan dengan partisipasi wanita tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Faktor 
internal yang diamati dalam penelitian ini meliputi: (1) umur, (2) jumlah anggota keluarga, (3) tingkat 
pendidikan, (4) motivasi, (5) kosmopolitan, (6) pendapatan, dan (7) curahan waktu. Hasil analisis 
diperoleh 57 persen atau 17 orang responden termasuk dalam kategori berumur sedang. Banyaknya 
responden yang berusia sedang sampai dengan lanjut (tua) menunjukkan bahwa responden memiliki 
kemampuan untuk bekerja, menghasilkan sesuatu serta mampu mengembangkan keahlian dalam 
mengelola sumber daya yang dimiliki melalui kegiatan produktif yang dilakukan dalam pemanfaatan 
lahan pekarangan.

Jumlah anggota keluarga berdasarkan hasil analisis diperoleh 43 persen atau 13 orang responden 
termasuk dalam kategori tinggi. Jumlah anggota keluarga yang cukup banyak dapat membantu 
responden untuk melakukan pekerjaan domestik dan produktif yaitu membersihkan rumah, membantu 
dalam perdagangan seperti membantu membuat masakan, menjaga warung dan laini-lain. Selain itu, 
dalam kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan anggota keluarga juga ikut terlibat seperti mengambil 
pupuk kandang, menanam tanaman, menyiram tanaman, sampai pada pengolahan hasil tanaman untuk 
dikonsumsi. Hal ini senada dengan penelitian Metalisa (2014) yaitu Semakin banyak anggota keluarga 
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maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga anggota kelompok wanita 
tani.

Tingkat pendidikan biasanya menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kemampuan untuk 
mencari, menerima, dan menyerap inovasi untuk dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemanfaatan 
lahan pekarangan. Julius (2013) menyatakan bahwa wanita tani yang berpendidikan tinggi seharusnya 
memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengakses layanan penyuluhan pertanian dari pada wanita 
tani yang berpendidikan menengah ke bawah. Hasil analisis dikategori tinggi (Tamat SLTA/Akademi/
PT) sebanyak 13 responden dengan presentase 43 persen. 

Hasil analisis motivasi responden dikategori tinggi tinggi(>23)sebanyak 19 responden dengan 
presentase 63%. Motivasi wanita tani yang tinggi merupakan modal untuk tetap terus berusaha 
meningkatkan produktivitas pemanfaatan lahan pekarangan. Motivasi intrinsik responden berasal dari 
keinginan diri sendiri diantaranya untuk menyalurkan hobi menanam, memanfaatkan waktu luang, 
meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan keluarga, mengisi lahan yang kosong, menambah gizi 
keluarga, keindahan dan kenyamanan bagi keluarga rumah. Menurut Kiesling dan Manning (2010) 
dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk memiliki taman (pekarangan) adalah untuk menciptakan 
keindahan, untuk produksi pangan, menyalurkan hobi yang menyenangkan, dan untuk melatih 
keterampilan menanam.

Usaha anggota kelompok wanita tani untuk mengunjungi sumber informasi di luar daerahnya, 
memanfaatkan media massa dengan tujuan mencari informasi tentang pemanfaatan lahan pekarangan 
masih sangat kurang. Kekosmopolitan yang rendah disebabkan kurangnya akses anggota kelompok 
wanita tani terhadap informasi dari luar dan kurangnya kemampuan bepergian ke luar daerah untuk 
memperoleh informasi yang disebabkan faktor ekonomi. Petani/wanita tani yang kurang aktif dalam 
mencari informasi cenderung untuk kurang inovatif (Putra et al. 2006). Berdasarkan hasil analisis 
kosmopolitan dari kelompok wanita tani tergolong kategori sering (>15) dengan presentase 67 persen.

Pendapatan kelompok tani berdasarkan analisis tergolong kategori sedang dengan presentase 63 
persen. Sumber pendapatan keluarga KWT anggrek umumnya diperoleh dari hasil usaha dagang yaitu 
membuka warung di rumah, kost-kostan, dan berdagang di daerah lingkar kampus IPB. Semakin tinggi 
tingkat pendapatan rumah tangga maka tingkat ketahanan pangan rumah tangga akan semakin tahan 
pangan.

Curahan waktu di kelompok wanita tani tergolong kategori sedang sekitar 57 persen. Curahan 
waktu yang digunakan oleh wanita tani dalam kegiatan pemanfataan lahan pekarangan sehari-hari adalah 
memelihara tanaman seperti menyiram tanaman, memberikan tambahan pupuk, dan membersihkan 
gulma. Curahan waktu responden lebih banyak diberikan ketika proses penyemaian dan penanaman, 
karena wanita tani harus mempersiapkan perlengkapan seperti media tanam (tanah, pupuk kompos/
kandang, arang, sekam). 

Faktor eksternal kelompok wanita tani adalah faktor-faktor yang berada di luar diri wanita tani 
yang dapat mendukung kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan. Faktor eksternal wanita tani yang 
diamati dalam penelitian ini meliputi: (1) ketersediaan sarana produksi, dan(2) kegiatan penyuluhan. 
Ketersediaan sarana produksi dikategori tinggi (>6), dari jawaban responden yang menyatakan bahwa 
sarana cukup tersedia sebanyak 16 responden dengan presentase 54%. Adapun sarana yang tersedia dalam 
kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan adalah rumah bibit dengan ukuran (PxLxT) 4x 3x2,5 meter, 
sedangkan bahan dan alat yang digunakan adalah bibit seledri dan selada, polibag, pupuk kandang, jerami, 
tanah, sprayer. Sarana produksi merupakan modal utama dalam melaksanakaan kegiatan pemanfaatan 
pekarangan. Kemudahan dalam memperoleh sarana produksi dapat mendukung pelaksanaan kegiatan 
pemanfaatan lahan pekarangan. Sarana produksi yang tersedia dalam jumlah, harga, dan mutu yang 
tepat sangat menunjang dalam keberhasilan pemanfaatan lahan pekarangan. Menurut van den Ban dan 
Hawkins (1999) bahwa sarana produksi merupakan sumber daya bagi petani/wanita tani yang dapat 
mengatasi berbagai hambatan dalam melaksanakan kegiatan usaha tani. 

Kegiatan penyuluhan dikategori tinggi (>6), dari jawaban responden yang menyatakan bahwa 
kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat sebanyak 18 responden dengan presentase 60%. Kegiatan 
penyuluhan yang diikuti oleh anggota kelompok adalah kegiatan penyuluhan dilaksanakan dikelompok. 
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Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan tenaga penyuluh yaitu satu kali dalam seminggu. 
Kegiatan penyuluhan memberikan dampak yang positif bagi responden, karena penyuluhan merupakan 
sumber informasi utama yang diterima oleh responden dari penyuluh. Informasi yang sesuai dengan 
kebutuhan dan materi mudah dipahami oleh responden cenderung lebih cepat diterima oleh responden, 
oleh sebab itu responden tidak merasa bosan bila mengikuti kegiatan penyuluhan di kelompok. Waktu 
dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan sekitar dua sampai empat jam dalam satu kali 
pertemuan.

Partisipasi wanita tani yang dikaji berdasarkan keikutsertaan wanita tani dalam tahapan pemanfaatan 
lahan pekarangan adalah pelaksanaan kegiatan yang dianalisis melalui kegiatan persiapan lahan dan 
penanaman kemudian pada tahap pemanfaatan hasil melalui ketertiban anggota kelompok wanita dalam 
mengkonsumsi dan menjual hasil tanaman sebagai tambahan pendapatan kelompok. Partisipasi kelompok 
wanita tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan dalam penelitian ini dibatasi pada: (1) Pelaksanaan 
pembudidayaan tanaman dan (2) pemanfaatan hasil panen dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Hasil 
pengukuran terhadap peubah partisipasi wanita tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan, disajikan 
pada tabel 5 partisipasi wanita tani dalam pelaksanaan pembudidayaan tanaman tergolong ketegori tinggi 
dengan presentase 57 persen. Keterlibatan wanita tani dalam tahap pelaksnaan kegiatan yaitu kontribusi 
anggota kelompok dalam kehadiran, mengungkapkan pendapat, dan menyumbangkan tenaga dalam 
kegiatan meliputi persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. 

Bentuk partisipasi kelompok wanita tani yaitu mempersiapkan media tanam dengan cara 
memasukkan tanah yang telah dicampur dengan pupuk kedalam polybag, selanjutnya melakukan 
penanaman bibit kedalam polybag. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Partisipasi wanita 
tani dalam pemanfaatan hasil panen tergolong ketegori tinggi dengan presentase 60 persen. Dalam 
memanfaatkan hasil panen dari kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, anggota kelompok wanita tani 
lebih memfokuskan untuk konsumsi pangan keluarga dan kelebihan hasil panen dijual untuk menambah 
kas pendapatan kelompok. Terdapat tujuh sub peubah faktor internal kelompok wanita tani dan dua 
sub peubah faktor eksternal kelompok wanita tani yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat 
korelasinya dengan partisipasi kelompok wanita tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Tujuh sub 
peubah faktor internal adalah: umur, jumlah anggota keluarga, pendidikan, motivasi, kosmopolitan, 
pendapatan, dan curahan waktu. Dua sub peubah faktor eksternal adalah: ketersediaan sarana produksi 
dan kegiatan penyuluhan. Hubungan antar peubah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Faktor internal dan faktor eksternal yang berhubungan dengan partisipasi anggota  KWT 
anggrek dalam pemanfaatan lahan pekarangan

No
Faktor Internal dan Faktor 

Eksternal

Pelaksanaan 
Pembudidayaan Tanaman

(koefisien korelasi)

Pemanfaatan Hasil Panen
(koefisien korelasi)

1 Umur -0,236 -0,353
2 Jumlah anggota keluarga -0,531** -0,250
2 Pendidikan 0,010 -0,081
3 Motivasi 0,500**   0,586**
4 Kosmopolitan 0,346 0,439*
5 Pendapatan 0,280 0,351
6 Curahan waktu 0,092 0,018
7 Ketersediaan sarana produksi 0,561** 0,439*
8 Kegiatan penyuluhan 0,388* 0,533**

Keterangan:
n = 30 orang
*   Berhubungan nyata pada α = 0,05
**Berhubungan nyata pada α = 0,01
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Jumlah anggota keluarga responden dalam pemanfaatan lahan pekarangan berhubungan nyata 
negatif dengan partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan baik dalam 
pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil panen. Pada pengamatan dilapangan, anggota keluarga responden 
termasuk kategori tinggi berkisar >9 orang yang terdiri dari suami (kepala keluarga) dan anak-anak. Anak-
anak reponden pada umumnya masih berada pada usia sekolah. Dengan jumlah anggota keluarga yang 
banyak menyebabkan responden tidak hanya sibuk dengan peran domestik sebagai ibu yang mengurus 
pekerjaan rumah, suami dan anak-anak, akan tetapi terlibat aktif dalam peran publik membantu suami 
mencari nafkah seperti menjadi buruh cuci, membuka warung makan, kost-kost mahasiswa dan lain-
lain yang didukung oleh lokasi dekat dengan IPB sehingga sangat strategis untuk aktivitas perdagangan. 
Kondisi ini mendeskripsikan bahwa dengan semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin 
berkurang partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam pemanfaatan pekarangan. Kondisi ini sesuai 
dengan penelitian Manopo (2009) yaitu besarnya jumlah anggota keluarga tidak berhubungan nyata 
dengan partisispasi wanita tani dalam usaha tani kakao.

Motivasi dari kelompok wanita tani berhubungan nyata terhadap partisipasi anggota kelompok 
wanita tani dalam pemanfataan lahan pekarangan. Hal ini dapat dilihat dari Koefisien Korelasi 0.500** 
dengan signifikasi 0.005 pada tahap pelaksanaan kegiatan dan Koefesian Korelasi 0.586** dengan 
signifikansi 0.001 pada pemanfaatan hasil panen. Pada pengamatan dilapangan, motivasi intrinsik 
responden disebabkan oleh dorongan untuk untuk menyalurkan hobi menanam, memanfaatkan waktu 
luang, meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan keluarga, memanfaatkan lahan yang kosong, 
menambah gizi keluarga, keindahan dan kenyamanan bagi rumah dan lingkungan sekitar. Akan tetapi, 
motivasi ekstrinsik responden karena adanya dukungan dari anggota keluarga, anggota kelompok wanita 
tani, dan penyuluh dalam bentuk memberikan semangat, saling memberi sarana produksi, dan saling 
tukar-menukar informasi terkait pemanfaatan lahan pekarangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian 
Zulvera (2014) bahwa motivasi petani dapat meningkatkan adopsi sistem pertanian sayuran organik.

Kosmopolitan dari kelompok wanita tani tidak berhubungan nyata terhadap partisipasi anggota 
kelompok wanita tani dalam pemanfataan lahan pekarangan pada tahap pelaksanaan kegiatan, tetapi 
berhubungan nyata pada tahap pemanfaatan hasil panen dengan Koefesien Korelasi 0.439* dengan 
signifikansi 0.015. Pada pengamatan dilapangan, frekuensi responden dalam ketersediaan informasi 
terbatas, sehingga kegiatan mencari informasi dirasakan oleh responden hanya membuang waktu, tenaga, 
dan uang. Praktisnya, bergantung pada informasi yang diberikan oleh penyuluh. Keterbatasan informasi 
juga disebabkan oleh media televisi yang digunakan responden lebih banyak berisi hiburan dari pada 
informasi tentang pertanian/pekarangan, kurangnya minat responden untuk membeli koran, majalah, 
buku panduan yang berhubungan dengan pertanian/pemanfaatan pekarangan, serta ketidaktahuan 
anggota kelompok wanita tani dalam mengakses informasi melalui HP dan internet. Kondisi ini 
mendeskripsikan bahwa semakin tinggi kekosmopolitan tidak sepenuhnya dapat meningkatkan 
partisipasi dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Hal ini sesuai dengan penelitian Metalisa (2014) bahwa 
kosmopolitan berpengaruh nyata negatif terhadap terhadap lahan pekarangan berkelanjutan.

Ketersediaan saran produksi berhubungan nyata terhadap partisipasi anggota kelompok wanita 
tani dalam pemanfataan lahan pekarangan. Pada pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa 
responden berusaha untuk mencari dan memanfaatkan sarana produksi yang diperoleh dengan cara 
membeli, memanfaatkan sumberdaya yang ada di lingkungan tempat tinggal, serta saling berbagi sarana 
produksi dengan anggota dan ketua kelompok wanita tani sehingga dengan adanya sarana produksi yang 
cukup tersedia baik jumlah dan kualitasnya dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pemanfaatan 
lahan pekarangan. Sarana produksi ini misalnya berupa bibit tanaman, polibag, spayer, pupuk dan lain 
sebagaianya. Secara umum responden masih sangat tergantung pada sarana produksi yang diberikan oleh 
dinas terkait atau pihak swasta, karena kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan merupakan program 
Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). Hal ini sesuai penelitian Falo (2011) menyatakan 
bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dapat membantu petani dalam menerapkan 
teknologi yang berhubungan dengan pupuk, pestisida dan benih yang diperoleh dari pelatihan atau 
kursus serta mempermudah petani dalam pengangkutan sarana dan hasil produksi.
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Kegiatan penyuluhan berhubungan nyata terhadap partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam 
pemanfataan lahan pekarangan. Hal ini dapat dilihat dari Koefisien Korelasi 0.388* dengan signifikasi 
0.034 pada tahap pelaksanaan kegiatan dan Koefesian Korelasi 0.533** dengan signifikansi 0.002 
pada pemanfaatan hasil panen. Pada pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa praktek budidaya 
lahan pekarangan yang dilakukan oleh responden belum mencerminkan praktek budidaya yang baik 
(GAP=Good Agriculture Practices). Hal ini terjadi karena umumnya mereka bukan petani asli yang 
memang terbiasa melakukan praktek budidaya tanaman. Meskipun demikian, tidak mengurangi antusias 
responden untuk mengikuti kegiatan penyuluhan yang rutin dilaksanakakn setiap minggu oleh PPL. 
Ketepatan materi dan kesesuaian materi dengan kebutuhan menjadi faktor penting pada pelaksanaan 
kegiatan penyuluhan karena keberhasilan penyuluhan sangat ditentukan oleh model penyuluhan yang 
sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok wanita tani dalam pemanfataan lahan pekarangan. Hal 
ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Fauziyah (2010) bahwa intensitas penyuluhan pertanian sangat 
dibutuhkan dalam meningkatkan efisiensi usaha tani tembakau.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

Partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam pemanfaatan lahan pekarangan yaitu termasuk 1. 
kategori tinggi dengan presentase 57% pada pelaksanaan budidaya tanaman. Hal ini disebabkan oleh 
kontribusi anggota kelompok dalam kehadiran, mengungkapkan pendapat, dan menyumbangkan 
tenaga dalam kegiatan meliputi persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Pada 
pemanfaatan hasil panen kategori tinggi dengan presentase 60%. Hal ini disebabkan oleh kegiatan 
memanfaatkan hasil tanaman pekarangan lebih memfokuskan pada konsumsi pangan keluarga dan 
kelebihannya dijual untuk menambah kas pendapatan kelompok.
Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi anggota kelompok wanita tani dalam pemanfaatan 2. 
lahan pekarangan yaitu:

Faktor internal yang meliputi motivasi dapat dilihat dari Koefisien Korelasi 0.500** pada taraf a. 
signifikasi 0.005 pada tahap pelaksanaan kegiatan dan dengan Koefesian Korelasi 0.586** pada 
taraf signifikansi 0.001 pada pemanfaatan hasil panen, hal ini disebabkan oleh motivasi intrinsik 
dan motivasi ekstrinsik anggota kelompok wanita tani. Kekosmopolitan pada pemanfaatan 
hasil panen dengan Koefesien Korelasi 0.439* pada taraf signifikansi 0.015, hal ini disebabkan 
oleh ketersediaan informasi terbatas sehingga anggota kelompok wanita tani sangat bergantung 
pada informasi yang diberikan penyuluh.
Faktor eksternal yang meliputi ketersediaan sarana produksi dapat dilihat dari Koefisien Korelasi b. 
0.561** dengan signifikasi 0.001 pada tahap pelaksanaan kegiatan dan Koefesian Korelasi 
0.439* dengan signifikansi 0.015 pada pemanfaatan hasil panen, hal ini disebabkan sarana 
produksi yang lengkap menunjang keterlibatan wanita tani dalam kegiatan persiapan lahan, 
penanaman, pemeliharaan dan pemanenan. Kegiatan penyuluhan dapat dilihat dari Koefisien 
Korelasi 0.388* dengan signifikasi 0.034 pada tahap pelaksanaan kegiatan dan Koefesian 
Korelasi 0.533** dengan signifikansi 0.002 pada pemanfaatan hasil panen, hal ini disebabkan 
oleh anggota kelompok wanita tani aktif dalam kegiatan penyuluhan yang rutin dilakukan 
setiap minggu bersama PPL. 
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ABSTRACT
In the natural condition, light is often fluctuating in some duration of low and high intensity due to cloudy, 
shadowing canopy cover, and change in leaf angle. This condition is leading to occur photosynthetic 
induction response (Pi) under non-steady state. Frequency of the Pifrom low to high light intensity 
will be affecting daily carbon assimilation. The objective of this study was to evaluate photosynthetic 
induction response among four soybean cultivars under fluctuating light intensity. Leaf was subjected 
to low light intensity of 50 µmol·m-2·s-1 for 5 min then the light intensity was changed suddenly to high 
intensity of 2000 µmol·m-2·s-1 for 10 min. Under sudden increase of light intensity for 10 min Pi at 600s 
among four cultivars ranged from 13.1 µmol·m-2·s-1in Tachinagaha (TC) to 23.2 µmol·m-2·s-1 in UA4805 
(UA). The value of Pi had negative correlation with carbon relative accumulativereduction (RAR). High 
Pi was accompanied by low in RAR and vise versa. The high Pi of a cultivar grown under fluctuation light 
intensity is one of advantage physiological traits that could be considered in improvement plant traits 
under dynamic environment.
Keywords: photosynthesis of non-steady state, photosynthetic induction, carbon assimilation, soybean 

ABSTRAK
Secara alami kondisi cahaya di lapangan seringbervariasi baik lama penyinaran ataupun intesitasnya 
disebabkan laju pergerakan awan, intershading kanopi tanaman, serta perubahan sudut tumbuh daun. 
Kondisi seperti ini akan menyebabkan terjadinya respon induksi fotosintesis (Fi) dalam keadaan non-
steady state. Karena intesitas cahaya bervariasi dari rendah ke tinggi maka Fi ini terjadi sangat sering 
sehingga mempengaruhi assimilasi karbon harian tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
respon Fiempat kultivar kedelai pada kondisi fluktuasi intesitas cahaya dari rendah ke tinggi. Daun 
tanaman diberi cahaya rendah sebesar 50 µmol·m-2·s-1 selama 5 min kemudian intensitasnya dinaikkan 
sebesar 2000 µmol·m-2·s-1 selama 10 min. Pada 600s setelah intesitas cahaya dinaikannilai Fiempat kultivar 
kedelai bervariasi dari 13.1 µmol·m-2·s-1 untuk kultivar Tachinagaha (TC)sampai 23.2 µmol·m-2·s-1untuk 
kultivar UA4805 (UA). NilaiFi tersebut berbanding negatif dengan nilai relative pengurangan akumulasi 
karbon (PAK), yakni kultivar yang memiliki nilai Fi tinggi memiliki nilai PAC yang rendah begitu pula 
sebaiknya. Hal tersebut menandakan sifat unggul dalam aspek fisiologis di bawah kondisi cahaya yang 
dinamis. Dengan demikian sifat unggul tersebut dapat dipertimbangkan dalam merakit atau menyeleksi 
kultivar tanaman yang adaptifpada kondisi lingkungan yang dinamis.
Kata kunci: fotosintesis non-steady state, induksi fotosintesis, assimilasi karbon, kedelai
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PENDAHULUAN
Secara alami, kondisi lingkungan sangat dinamis khusunya cahaya matahari yang sering 

berfluktuasi dari intesitas rendah ke intensitas tinggi silih berganti dikarenakan adanya pergerakan awan, 
pertumbuhan kanopi tanaman sehingga saling menaungi, serta adanya perubahan sudut tumbuh daun. 
Pearcy (1990)melaporkan sunfleck yakni cahaya singkat yang mengenai daun berkontribusi sebesar 
40–90% keperluan cahaya harian didalam kanopi tanaman kedelai serta berkontribusi sebesar 30–80% 
pada tanaman dibawah tegakan (understory plant). Dinamisasi cahaya dari intesitas rendah ke tinggi 
ini akan menyebabkan terjadinya respon induksi fotosintesis dalam kondisi non-steady. Ketika intesitas 
cahaya rendah mengenai daun dan kemudian intesitas berubah menjadi lebih tinggi maka fotosintesis 
tidak langsung tinggi melainkan secara bertahap meningkat menuju nilai maksimal, keadaan ini disebut 
induksi fotosintesis (Sassenrath-Coledan Pearcy 1992; Pearcy dan Seemann 1990). Cahaya berperan 
penuh dalam proses fotosintesis tanaman, tinggi rendahnya intesitas cahaya yang berfluktuasi seharian 
akan signifikan terhadap hasil assimilasi karbon tanaman. Seperti yang dilaporkan oleh Jackson et al. 
(1991) fotosintesis selama sunflecktelah mempengaruhi peningkatan nilai assimilasi karbon tanaman 
sebesar 40%. Dengan kata lain peningkatan nilai fotosintesis tanaman dalam kondisi fluktuasi cahaya 
ini berhubungan erat dengan peningkatan produktivitas tanaman. Sayangnya, sebagian besar penelitian 
fotosintesis ini dilakukan dalam kondisi steady state pada keadaan cahaya konstan. Meskipun beberapa 
penelitian induksi fotosintesis ini telah dilakukan pada beberapa spesies tanaman, namun penelitian 
terhadap beberapa kultivar dalam satu spesies bebeda jenis masih belum ada. Sedangkan secara alami 
kondisi cahaya di lapangan sering berfluktuasi. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi 
induksi fotosintesi beberapa kultivar kedelai dalam kondisi intesitas cahaya rendah ke tinggi. Penelitian 
ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berharga bagi para pemulia tanaman dalam usaha 
meningkatkan sifat genetik tanaman kedelai dimasa mendatang.

 BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan satu kultivar kedelai yang berasal dari Jepang yakni TC serta tiga 

kultivar yang berasal dari Amerika yakni UA, Stressland: ST, dan LD003309:LD. Tanaman ditanam 
dalam pot plastik berukuran 60x20x20 cm dua kultivar ditanam dalam satu pot yang masing-masing 
berjumlah empat tanaman, sehingga dalam satu pot terdapat delapan tanaman. Media tanam yang 
dipakai adalah campuran tanah dan vermiculite dengan perbandingan 1:1 dan dipastikan tanaman 
tumbuh subuh tanpa defiesensi unsur hara dengan ditambahkannya pupuk cair. Tanaman ditumbuhkan 
di dalam greenhouse Kyoto University yang suhunya dijaga otomatis sebesar 28°C.

Pengamatan induksi fotosintesis
 Pengamatan fotosintesis dilakukan pada fase vegetatif (V4) sampai mendekati fase reproduktif 

(R1) dengan menggunakan alat LI6400 (Li-Cor Inc., NE, USA). Pengamatan ini dilakukan pada 3–4 
sample daun untuk masing-masing kultivar. Satu hari menjelang pengamatan tanaman dipindahkan ke 
dalam ruangan gelap atau rendah cahaya sepanjang malam, kemudian kesesokan harinya pengamatan 
dilakukan di dalam ruangan tersebut. Pengamatan dilakukan dalam keadaan suhu daun 28°C dengan 
kelembaban sebesar 65%. Pengaturan CO2 pada alat pengukuran sebesar 380 µmol mol-1 dengan laju 
hembus sebesar 500 µmol s-1. Pengaturan intensintas fluktuasi cahaya pada alat LI6400 sebesar 50 µmol 
m-2 s-1 untuk intesitas cahaya rendah selama 5 min kemudian diubah menjadi 2000 µmol m-2 s-1 untuk 
intesitas cahaya tinggi. Selama pengatan response fotosintesis di dapatkan pula secara bersamaan data-
data lain seperti konduktansi stomata (gs), intercellular CO2(Ci) yang direkam setiap 10s. 

Penggunaan model
 Adanya respon Fi ini akan menyebabkan rendahnya nilai fotosintesis dibanding dalam keadaan 

maksimal. Untuk menghitung besaran kehilangan karbon yang disebabkan respinse induksi fotosintesis 
ini, Tomimatsu danTang (2012) mengenalkan istilah relative accumulated reduction (RAR) of the leaf 
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atau dengan kata lain relative pengurangan akumulasi karbon (PAK). Formula yang dikenalkannya 
dengan sedikit modifikasi adalah sebagai berikut:

dimana P600adalah fotosintesispada 600s setelah mulaiinduksi, Fn(t) adalah fotosinteis temporalyang 
direkam setiap 10sselama respon induksi fotosintesis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlakuan fluktuasi cahaya dari intensitas cahaya rendah sebesar 50 µmol·m-2·s-1 selama 5 min 

dan kemudian intensitas diubah menjadi 2000 µmol·m-2·s-1 menyebabkan nilai Fipada 600s dari empat 
kultivar bervariasi mulai dari 13.1 µmol·m-2·s-1 untuk kultivar Tachinagaha (TC) sampai 23.2 µmol·m-

2·s-1untuk kultivar UA4805 (UA) (Gambar 1A). Respon kultivar TC mendekati respon liniear dibanding 
dengan kultivar lainnya yang memiliki respone mendekati logaritma. Konduktansi stomata 4 kultivar 
berkisar antara 0.53 µmol m-2 s-1 untuk ultivar LD sampai 0.15 µmol m-2 s-1 untuk kultivar TC pada 
600s (Gambar 1B). Tambahan pula TC memiliki nilai Ci terendah dan LD memiliki nilai tertinggi 
dibanding kultivar lainya (Gambar 1C). Perbedaan nilai Fi bisa jadi disebabkan oleh perbedaan nilai 
konduktansi stomata seperti yang ditunjukkan oleh kultivar TC yang memiliki nilai Fi dan gs rendah, hal 
ini mungkin selaras seperti yang dilaporkan oleh Tanaka et al. (2013) bahwa nilai fotosintesis tanaman di 
lapangan dalan keadaan steady state berkaitan erat dengan nilai gs. Namun pengaruh gs ini tidak mutlak 
menyebabkan perbedaan Fi dalam kondisi fluktuasi cahaya dalam keadaan non-steady statekarenakultivar 
LD dengan nilai gs dan Ci yang lebih tinggi dari UA namun tidak menunjukkan nilai Fi lebih tinggi dari 
UA. Untuk itu perbedaan response Fi ini masih memungkinkan disebabkan oleh faktor lain seperti kerja 
enzim Rubisko activase yang dikenal memiliki peran mempercepat proses fotosintesis dalam keadaan 
cahaya rendah (Portis 2003; Yamori et al. 2012). 

 Nilai Fi berbanding terbalik dengan nilai PAK di mana kultivar TC memiliki nilai PAK tertinggi 
dibanding kultivar yang lainnya (Gambar 2). Nilai PAK yang lebih tinggi menandakan tingginya 
kehilangan karbon pada tanaman, Hal ini menunjukkan Fi memiliki potensi mengurangi atau menambah 
hasil assimilasi karbon tanaman yang secaralangsung akan memperngaruhi hasil tanaman. Seperti yang 
dikemukakan oleh Pearcy(1990), dan Jackson et al. (1991)bahwa Fi berkontribusi terhadap penambahan 
atau pengurangan karbon assimilasi tanaman. Dengan kata lain bila tanaman memiliki kemampuan 
memanfaatkan fluktuasi cahaya dengan mempertinggi nilai Fi maka diharapkan akan mengurangi 
kehilangan karbon assimilasi, sebaliknya bila tanaman kurang mampu memanfaatkan fluktuasi cahaya 
sehingga nilai Fi nya rendah maka kehilangan karbon akan lebih tinggi.

Gambar 1. Induksi fotosintesis (A), konduktansi stomata (B), dan Internal CO2 (C) dari 4 kultivar 
kedelai. Masing-masing data didapatkan dari rata-rata 3–4 sample daun

B C
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atau dengan kata lain relative pengurangan akumulasi karbon (PAK). Formula yang dikenalkannya 
dengan sedikit modifikasi adalah sebagai berikut:

dimana P600adalah fotosintesispada 600s setelah mulaiinduksi, Fn(t) adalah fotosinteis temporalyang 
direkam setiap 10sselama respon induksi fotosintesis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlakuan fluktuasi cahaya dari intensitas cahaya rendah sebesar 50 µmol·m-2·s-1 selama 5 min 

dan kemudian intensitas diubah menjadi 2000 µmol·m-2·s-1 menyebabkan nilai Fipada 600s dari empat 
kultivar bervariasi mulai dari 13.1 µmol·m-2·s-1 untuk kultivar Tachinagaha (TC) sampai 23.2 µmol·m-

2·s-1untuk kultivar UA4805 (UA) (Gambar 1A). Respon kultivar TC mendekati respon liniear dibanding 
dengan kultivar lainnya yang memiliki respone mendekati logaritma. Konduktansi stomata 4 kultivar 
berkisar antara 0.53 µmol m-2 s-1 untuk ultivar LD sampai 0.15 µmol m-2 s-1 untuk kultivar TC pada 
600s (Gambar 1B). Tambahan pula TC memiliki nilai Ci terendah dan LD memiliki nilai tertinggi 
dibanding kultivar lainya (Gambar 1C). Perbedaan nilai Fi bisa jadi disebabkan oleh perbedaan nilai 
konduktansi stomata seperti yang ditunjukkan oleh kultivar TC yang memiliki nilai Fi dan gs rendah, hal 
ini mungkin selaras seperti yang dilaporkan oleh Tanaka et al. (2013) bahwa nilai fotosintesis tanaman di 
lapangan dalan keadaan steady state berkaitan erat dengan nilai gs. Namun pengaruh gs ini tidak mutlak 
menyebabkan perbedaan Fi dalam kondisi fluktuasi cahaya dalam keadaan non-steady statekarenakultivar 
LD dengan nilai gs dan Ci yang lebih tinggi dari UA namun tidak menunjukkan nilai Fi lebih tinggi dari 
UA. Untuk itu perbedaan response Fi ini masih memungkinkan disebabkan oleh faktor lain seperti kerja 
enzim Rubisko activase yang dikenal memiliki peran mempercepat proses fotosintesis dalam keadaan 
cahaya rendah (Portis 2003; Yamori et al. 2012). 

 Nilai Fi berbanding terbalik dengan nilai PAK di mana kultivar TC memiliki nilai PAK tertinggi 
dibanding kultivar yang lainnya (Gambar 2). Nilai PAK yang lebih tinggi menandakan tingginya 
kehilangan karbon pada tanaman, Hal ini menunjukkan Fi memiliki potensi mengurangi atau menambah 
hasil assimilasi karbon tanaman yang secaralangsung akan memperngaruhi hasil tanaman. Seperti yang 
dikemukakan oleh Pearcy(1990), dan Jackson et al. (1991)bahwa Fi berkontribusi terhadap penambahan 
atau pengurangan karbon assimilasi tanaman. Dengan kata lain bila tanaman memiliki kemampuan 
memanfaatkan fluktuasi cahaya dengan mempertinggi nilai Fi maka diharapkan akan mengurangi 
kehilangan karbon assimilasi, sebaliknya bila tanaman kurang mampu memanfaatkan fluktuasi cahaya 
sehingga nilai Fi nya rendah maka kehilangan karbon akan lebih tinggi.

Gambar 1. Induksi fotosintesis (A), konduktansi stomata (B), dan Internal CO2 (C) dari 4 kultivar 
kedelai. Masing-masing data didapatkan dari rata-rata 3–4 sample daun

B C

Gambar 2.  Pengurangan Akumulasi Karbon pada proses induksi fotosintesis selama 10 min, garis 
vertikal menandakan standar error (SE) untuk 3-4 sample daun. Jenis huruf yang berbeda 
menandakan signifikan 5% pada uji nyata Fisher LSD

KESIMPULAN
Kondisi lingkungan yang dinamis mempengaruhi pola respon tanaman baik positif dan negatif, 

adanya fluktuasi cahaya misalnya telah berpengaruh terhadap variasi respon induksi fotosintesis terhadap 
empat kultivar kedelai. Kultivar UA telah menunjukkan kemampuannya memanfaatkan fluktuasi 
cahaya sehingga memili nilai Fi yang lebih tinggi dibanding kultivar lainnya, sedangkan kultivar TC 
menunjukkan hal sebaliknya dari kultivar UA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keunggulan 
nilai Fi pada tanaman sangat memungkinkan dikembangkan untuk memperbaiki sifat genetis tanaman 
dalam rangka memperoleh hasil tanaman yang lebih baik. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk 
mengevaluasi  lebih jauh faktor penyebab perbedaan nilai Fi. 
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ABSTRACT
Japanese Taro or Satoimo (Colocasia esculenta (L.) Schott var.antiquorum) is one of varian Colocasia 
species which is growth in Indonesia.  Development of Japanese Taro has a constraints due to availability 
of plant seeds in a large numbers, for this reason plant tissue culture with modifying growth medium 
suplemented with yeast extract (YE) is an alternative tools to overcome these problems. The aims of 
this research was (1) to determine the effect of yeast extract (YE) and 6-Benzylaminopurine (BAP) for in 
vitroshoots induction of Japan Taro; (2) to determine optimum concentration of BAP for the growth 
and regeneration of shoots Japanese taro. (3) to obtain Japanese Taro clones which capable to survived 
in a greenhouse after acclimatization periods. These results showed that the addition of 1 gL- 1YE and 4 
mgL– 1 BAP on Murashige and Skoog (MS) was able to induce 90% of shoots at 6-8 days after initiation, 
however the highest shoot multiplication was on MS medium suplementedwith4 mgL– 1 BAPwithout YE. 
Evaluation of in vitroshoot growth at 45-60 days after initiation indicatedthat MS medium containing YE 
increase contamination and plant tissue browning. Multiplication and regeneration of shoots Japanese 
Taro on MS medium suplemented with  0, 2 and 4 mgL– 1  of BAP shows that the highest  number 
of shoots and roots was on MS medium without BAP. Plantlets regeneration  in a rooting medium 
containing 0.5 mgL– 1 BAP and 1 mgL– 1 IAA produces 88 clones in vitro Japanese Taro. Acclimatization 
of plantlets after the regeneration period also showed that plantlets derived from MS medium without 
BAP produces plant height which is significantly different from the other treatments.
Keywords:  BAP, yeast extract (YE), organic substance, satoimo, 

ABSTRAK
Talas Jepang atau Satoimo (Colocasia esculenta (L.) Schott var.antiquorum) merupakan salah satu 
varian dari spesies Colocasia yang tumbuh di Indonesia. Pengembangan  talas Jepang memiliki kendala 
diantaranya penyediaan bibit tanaman dalam jumlah yang besar, sehingga perbanyakan tanaman secara 
in vitromelaluimodifikasi media dengan penambahan ekstrak ragi(ER) merupakan suatu alternatif 
yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuan penelitian (1) Mengetahui pengaruh 
ekstrak ragi (ER) dan 6-benzylaminopurine (BAP) untuk induksi pertunasan talas Jepang secara in vitro; 
(2) Menentukan konsentrasi BAP yang tepat untuk pertumbuhan dan regenerasi tunas talas Jepang. 
(3) Mendapatkan klon-klon talas Jepang yang memiliki kemampuan tumbuh di rumah kaca.  Hasil 
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percobaan menunjukkan bahwa penambahan 1 g ERdan 4 mg  BAP pada media Murashige dan 
Skoog (MS) mampu menginduksi pertunasan sebesar 90% pada usia 6-8 hari setelah inisiasi, namun 
multiplikasi tunas tertinggi dihasilkan pada media tanpa ER dengan penambahan 4 mg  BAP Evaluasi 
pertumbuhan tunas sampai usia 45–60 hari setelah inisiasi menunjukkan adanya kontaminasi dan 
pencoklatan jaringan yang cukup tinggi pada media tanam yang mengandung ER.  Multiplikasi dan 
regenerasi tunas aseptis pada media MS dengan penambahan  0, 2 dan 4 mg  BAP  menunjukkan 
bahwa jumlah tunas dan akar tertinggi dihasilkan oleh tunas yang ditumbuhkan pada media MS 
tanpa BAP   Regenerasi plantlet dalam media perakaran mengandung 0.5 mg  BAP  dan 1 mg  
IAA menghasilkan 88 klon talas Jepang in vitro. Aklimatisasi plantlet setelah tahap regenerasi juga 
memperlihatkan bahwa plantlet hasil regenerasi yang berasal dari media tanpa BAP menghasilkan tinggi 
tanaman yang secara signifikan berbeda dengan perlakuan lainnya.
Keywords: BAP, ekstrak ragi (ER), senyawa organic,  satoimo. 

PENDAHULUAN
Talas Jepang atau Satoimo (Colocasia esculenta (L.) Schott var.antiquorum) merupakan tanaman 

umbi yang mempunyai peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia sebagai bahan pangan 
alternatif pengganti beras. Produksi talas di Indonesia belum tercatat secara tingkat nasional, namun 
pada tahun 2008 Bogor yang merupakan sentra produksi talas mampu memproduksi 57 ribu ton per 
tahun(Kemendag RI 2013).  Produksi talas dalam kalori diketahui sebesar 46x  kalori per ha per hari 
yangrelatif lebih tinggi dari padi sebesar 33x kalori per ha per hari (LIPI, 2010). Talas juga memiliki 
keunggulan lain, yaitu memiliki butiran yang sangat kecil sehingga membuat pati talas mudah dicerna, 
dikarenakan ukuran granula pati yang cukup kecil sekitar 0,5–5μm dan pati mengandung amilosa dalam 
jumlah yang cukup banyak (20–25%).  Talas juga bebas dari gluten, sehingga pangan olahan talas dapat 
digunakan untuk diet individu yang memiliki alergi terhadadap gluten (Quach et al. 2000). Komposisi 
kimia tepung talas berdasarkan berat kering diketahui berupa protein kasar 9.30–10.90%, karbohidrat 
71.92–73.05%, serat 1.00–1.69%, abu 5.78–6.65%, dan lemak 0.72–0.56%  (Singh et al. 2013).

Talas Jepang memiliki peluang yang besar untuk diekspor ke Jepang, permintaan Jepang dalam 
beberapa tahun terakhir cukup tinggi yaitu sebanyak 100.000 ton talas Jepang per bulan dari Indonesia.  
Pada tahun 2006, Indonesia mengekspor sebanyak 25 ton ke Jepang (Kemendag RI 2013). Jepang 
merupakan negara dengan konsumsi talas Jepang terbesar di dunia, dengan tingkat permintaan sebesar 
360.000 ton per tahun. Tanaman ini juga diekspor dalam bentuk tepung (powder) sebagai bahan baku 
makanan kesehatan, dan industri farmasi (Agrolawu 2013). Pada saat ini komoditi talas Jepang mulai 
dikembangkan secara komersial di Indonesia, khususnya di Jawa.  Hal ini disebabkan hasilpengujian 
organoleptik, talas Jepang yang berasal dari Indonesia sangat disukai oleh masyarakat di Jepang.
Di Indonesia, tanaman ini dapat ditanam sepanjang musim, sehingga pihak Jepang telah melakukan 
kerjasama dengan Indonesia dalam penyediaan bahan baku untuk kemasan beku maupun tepung 
(Agrolawu 2013).

Budidaya talas Jepang memiliki kendaladiantaranya lahan yang terbatas, sistem budidayayang 
belum tepat, kurangnya kesuburan tanah, serangan hama yang semakin tinggi dan masalah penyakit 
tanaman,serta keterbatasan jumlah bibit yang tersedia (Deo et al. 2009; Kemendag RI 2013). Umbi 
talas Jepang untuk bibit selama ini diimpor dari Negara China, sehingga memiliki beberapa resiko 
diantaranya umbi yang diterima sudah busuk hingga 25%, membawa hama penyakit dari China yang 
berbahaya, umbi gagal disemai, dan karena hasil impor, harga umbi lebih mahal (Kemendag RI, 2013).  
Untuk mengatasi kendala tersebut, perbanyakan secara in vitromerupakan suatu pendekatan yang dapat 
dilakukan untuk mendapatkanbibit tanamantalasJepang berkualitas dalam jumlah yang besar.

Perbanyakan tanaman secara in vitro melalui modifikasi media dengan penambahan senyawa 
organic kompleks alami seperti ekstrak ragi (yeast extract) telah dilakukan oleh beberapa peneliti.
Ekstrak ragi dalam medium kultur berperan terutama sebagai sumber gula, asam amino, vitamin, zat 
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pengatur tumbuh dan metabolit sekunder serta substansi senyawa lain yang belum diketahui(George 
et al. 2008).   Ekstrak ragi diketahui sebagai substrat yang sangat baik sebagai sumber vitamin dan 
asam aminoterutama inositol dan thiamine (Molnar et al. 2011;Sridhar dan Aswath 2014b). Ekstrak 
ragi sebagai sumber nitrogen berperan dalam proses fisiologis sebagai pembentuk protein, asam nukleat, 
koenzim, dan berperan dalam pertumbuhan sel, serta menjaga kemampuan sel untuk membentuk enzim 
(Fukomoto et al. 1957). 

Penggunaan ekstrak ragi untuk pertumbuhan talas Jepang belum banyak diteliti, namun 
penggunaan ekstrak ragi baik secara tunggal maupun dengan kombinasi zat pengatur tumbuh BAP dan 
Kinetin dalam kultur in vitro telah digunakan untuk pertumbuhan anggrek Dendrobium (Widiastoety dan 
Kartikaningrum 2003), proliferasi tunas pada Curcuma mangga (Abraham et al. 2011), multiplikasi kalus 
dan embryogenesis pada Phoenix dactylifera L (Al-Khayri 2011), perbanyakan mikro dan pembentukan 
kalus pada Lupinis termis (Hamza 2013), peningkatan multiplikasi tunas Stevia rebaudiana (Bert.)(Sridhar 
dan Aswath 2014a), dan  regenerasi secara in vitro beberapa tanaman obat (Sridhar dan Aswath 2014b). 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengaruh ekstrak ragi (ER) dan 6-benzylaminopurine 
(BAP) terhadap induksi pertunasan talas Jepang secara in vitro; (2) Menentukan konsentrasi BAP yang 
tepat untuk pertumbuhan dan regenerasi tunas talas Jepang; (3) Mendapatkan klon-klon talas Jepang 
yang memiliki kemampuan tumbuh di rumah kaca

BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikropropagasi Tanaman, Balai Pengkajian Bioteknologi, 

BPPT, Kawasan PUSPIPTEK, Serpong, Tangerang. Penelitian terdiri dari 2 percobaan terpisah 
berdasarkan sumber eksplan yang digunakan, yaitu berupa umbi talas Jepang dalam polybag, dan tunas 
aseptis talas Jepang koleksi Lab. Mikropopagasi BPPT.

Persiapan eksplan dan medium kulturuntuk induksi tunas talas Jepang
Eksplan umbi talas Jepang dalam polybag yang diperoleh dari petani di Bogor, Jawa Barat 

dicuci hingga bersih, kemudian pada bagian mata tunas dipotong kecil dengan ukuran berkisar 2x2x2 
cm.  Potongan eksplan dicuci kembali dengan deterjen dan dibilas dalam air mengalir selama 1 jam, 
selanjutnya eksplan direndam dalam larutan Agrept dan Antracol sebanyak masing-masing 0.5 gram 
(0.5%w/v)selama 2.5 jam sambil dikocok menggunakan shaker. Eksplan dibilas dengan air steril hingga 
endapan bubuk hilang kemudian direndam dalam alkohol 70% selama 2 menit dan dibilas dengan air 
steril  sebanyak tiga kali. 

Eksplan direndam dalam larutan klorox konsentrasi 5%–5 menit, 3%–8 menit, 3%–12 menit, 
setiap penggantian konsentrasi klorox, eksplan dibilas dengan air steril sebanyak 3 kali. Eksplan direndam 
dalam larutan Plant Preservasive mixture (PPM) selama15 menit, dan direndam dalam larutanBetadine 
selama 15 menit, selanjutnya dikeringkan diatas tissue steril dan siap untuk ditanam di media Murashige 
dan Skoog tanpa zat pengatur tumbuh. Eksplan ditumbuhan selama 1–2 minggu,dan eksplan yang 
tidak terkontaminasi disubkultur dalam media MS dengan kombinasi perlakuan ekstrak ragi (ER) dan 
6-benzylaminopurine (BAP).

Persiapan eksplan aseptis dan media untuk pertumbuhan dan regenerasi tunas 
talas Jepang. 

Bahan yang digunakan adalah tunas talas Jepang in vitroasal Bantaeng - Sulawesi koleksi 
Laboratorium Kultur Jaringan,Balai Pengkajian Bioteknologi, BPPT.  Tunas talas Jepang yang digunakan 
memiliki jumlah daun berkisar 2–3 daun. Tunas ditanam dalam media MSdengan penambahan BAP 
konsentrasi 0, 2, dan 4 mg selama 4 minggu, kemudian tunas di subkultur ke media regenerasi berupa 
media MS dengan penambahn 3-Indoleacetic acid (IAA) 1.0mg dan BAP 0.5 mg  selama 4 minggu. 
Tunas-tunas yang terbentuk selanjutnya disubkultur dalam media tanpa zat pengatur tumbuh sampai 
plantlet usia 20 minggu. 
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Rancangan percobaan dan analisis data
Percobaan pengaruh ER dan BAP untuk induksi tunas talas Jepang menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL) pola factorial. ER yang diberikan terdiri terdiri dari 3 taraf konsentrasi (0.0, 0.5, 1.0 
gL-1) dan BAP terdiri dari 3 taraf konsentrasi (0, 2,  4 mgL-1), setiap perlakuan terdiri dari 10 ulangan.  
Parameter yang diukur adalah hari dan persentase eksplan membentuk tunas sampai usia 60 hari setelah 
inisiasi. Percobaan multiplikasi dan regenerasi tunas talas Jepang aseptis menggunakan RAL dengan 
3 taraf konsentrasi BAP (0, 2, 4 mgL-1). Parameter yang diukur adalah jumlah tunas, daun dan akar 
setiap minggu sampai plantlet berusia 8 minggu. Data kualitatif yang diperoleh diolah dengan statistic 
deskriptif.  Data tinggi tanaman, panjang dan lebar daun, serta rasio panjang dan lebar daun diolah 
dengan analisis variansi (ANAVA) satu arah yang dilanjutkan dengan uji Tukey’s pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh ekstrak ragi dan BAPterhadap induksi tunas talas Jepang secara in 
vitro.

Ekstrak ragi (ER) merupakan senyawa organik komplek yang telah digunakan untuk pertumbuhan 
beberapa tanaman secara in vitro.  Konsentrasi yang diberikan berkisar 0.1-1.0gL-1. (George et al. 2008; 
Al Khayri 2011; Sridhar dan Aswath 2014b).  Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa 30–90% umbi 
talas mampu membentuk tunas pada 6–10 hari setelah inisiasi, dan sebagian besar ekplan telah 100% 
membentuk tunas 16–20 hari setelah inisiasi (Tabel 1). Persentase pembentukan tunas tertinggi(90%) 
dihasilkan pada eksplan yang ditumbuhkan dalam media MS dengan penambahanekstrak ragi (ER) 
1 gL-1 dan 6-benzyl-aminopurine (BAP) 4 mgL-1, dilanjutkan dengan media MS mengandung ER 0.5 
gL-1 dan BAP 2 mgL-1(80%), serta ER 0.5 gL-1 tanpa BAP (80%), bahkan ketiga perlakuan tersebut 
keseluruhan eksplan yang ditanam 100% sudah membentuk tunas pada 11–15 setelah inisiasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa ekstrak ragi dapat mempercepat pembentukan tunas baru pada eksplan talas Jepang 
yang dinisiasi, walaupun jumlah tunas yang dihasilkan relatif kecil.

Pengamatan pertumbuhan tunas talas Jepang in vitropada usia 45–60 hari setelah inisiasi 
memperlihatkan adanya kontaminasi bakteri dan jamur serta pencoklatan jaringan  pada tunas yang 
ditumbuhkan pada media MS mengandung ER, sehingga menyebabkan berkurangnya 20–100% tunas 
yang dihasilkan pada setiap perlakuan (Tabel 1). Hal ini diduga karena kandungan nitrogen (62.5 
–73.8%) dan asam amino (4.5–5.8%) yang tinggi pada media ER, sehingga jamur dan bakteri endofit 
pada eksplan dapat tumbuh dengan baik pada media (Gambar 1).  

Tabel 1.  Pengaruh ekstrak ragi (ER) dan 6-benzylaminopurine (BAP) terhadap jumlah dan persentase 
pertumbuhan tunas pada eksplan talas Jepang

Perlakuan N
Jumlah dan persentase eksplan membentuk 

tunas pada (hari setelah inisiasi/HSI)
Total jumlah dan persentase 
tunas tumbuh pada (HSI)

6-10 11-15 16-20 21-25 45-60 Keterangan
ER0BAP0 10 7 (70%) 2 (20%) 1 (10%) 0 (  0%) 2 ( 20%) Tunas browning
ER0BAP2 10 7 (70%) 2 (20%) 1 (10%) 0 (  0%) 9 ( 90%) Tunas Normal
ER0BAP4 10 7 (70%) 2 (20%) 1 (10%) 0 (  0%) 12 (120%) Multiplikasi tunas
ER0.5BAP0 10 6 (60%) 4 (40%) 0 (  0%) 0 (  0%) 0 (0%) Tunas browning
ER0.5BAP2 10 8 (80%) 2 (20%) 0 (  0%) 0 (  0%) 2 ( 20%) Kontaminasi
ER0.5BAP4 10 6 (60%) 2 (20%) 2 (20%) 0 (  0%) 4 ( 40%) Kontaminasi
ER1BAP0 10 8 (80%) 2 (20%) 0 (  0%) 0 (  0%) 0 (0%) Tunas browning
ER1BAP2 10 3 (30%) 4 (40%) 1 (10%) 2(20%) 3 ( 30%) Kontaminasi
ER1BAP4 10 9 (90%) 1 (10%) 0 (  0%) 0 (  0%) 4 ( 40%) Kontaminasi

Keterangan, N = jumlah ulangan.
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Tabel 2.  Pengaruh ekstrak ragi (ER) dan 6-benzylaminopurine (BAP) terhadap rataan jumlah tunas  
talas Jepang yang terbentuk secara in vitro

Perlakuan N
Rataan jumlah eksplan membentuk tunas pada (hari setelah inisiasi)

6-10 11-15 16-20 21-25
Rataan ± SE Rataan ± SE Rataan ± SE Rataan ± SE

ER0BAP0 10 0.70 0.15 0.20 0.13 0.10 0.10 0.00 0.00
ER0BAP2 10 0.70 0.15 0.20 0.13 0.10 0.10 0.00 0.00
ER0BAP4 10 0.70 0.15 0.20 0.13 0.10 0.10 0.00 0.00
ER0.5BAP0 10 0.60 0.16 0.40 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
ER0.5BAP2 10 0.80 0.13 0.20 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
ER0.5BAP4 10 0.60 0.16 0.20 0.13 0.20 0.13 0.00 0.00
ER1BAP0 10 0.80 0.13 0.20 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
ER1BAP2 10 0.30 0.15 0.40 0.16 0.10 0.10 0.20 0.13
ER1BAP4 10 0.90 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

Pencoklatan yang cukup besar pada tunas talas Jepang diduga karena senyawa fenolik yang 
dikeluarkan oleh jaringan tanaman yang ditumbuhan dalam media ER 0.5 dan 1 gL-1 dalam waktu 
yang lama. Hasil penelitian Hamzah (2013) menunjukkan bahwa ER 50 mgL-1 dapat merangsang 
pembentukan senyawa fenolik pada eksplan daun dan akar Lupinus termis, pada usia 2 minggu setelah 
inisiasi. Eksplan talas Jepang yang ditumbuhkan pada media tanpa ER danBAP 2 dan 4 mgL-1, 
menunjukkan pertumbuhan tunas yang normal (90%) dan adanya multiplikasi tunas (120%)(Tabel 2), 
sedangkan eksplan yang ditumbuhkan pada media tanpa penambahan BAP,secara umum 20-100%tunas 
mengalami pencoklatan yang mengakibatkan kematian.  Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya 
BAP menyebabkan terhambatnya pembelahan dan regenerasi sel, dan terjadinya senescence pada tunas.
Penuaan dan pencoklatan ini dapat pula terjadi karena talas Jepang menyerap hara dalam jumlah yang 
besar karena kebutuhan yang tinggi untuk pembentukan bahan organic tanaman, sehingga unsur hara 
makro dan mikro yang terdapat pada media akan terabsorbsi dengan cepat (Mat et al.2006)

Gambar 1. Representatif gambar tunas talas Jepang yang tumbuh pada media mengandung ER 1 gL-1 

dan BAP 4 mgL-1pada 6 hari setelah inisiasi (a) dan 30 hari setelah inisiasi yang menunjukkan 
adanya kontaminasi, tunas pada media tanpa ER dan BAP pada usia  6 hari setelah inisiasi 
(c) dan 60 hari setelah inisiasi (d)

Multiplikasi dan regenerasi tunas aseptis talas jepang dengan penambahan BAP.
Penelitian ini dilakukan untuk memperbanyak tunas-tunas aksilar dan meregenerasikan tunas 

in vitro hingga membentuk plantlet dan siap untuk diaklimatisasi.Hasil pengamatan pertumbuhan 
tanaman pada usia 8 minggu setelah tanam dengan 3 kali subkultur menunjukkan  bahwa rataan jumlah 
tunas aseptis yang ditumbuhkan dalam media MS tanpa BAP (3.5 ± 0.3) tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan BAP 4 mgL-1 (3.1 ± 0.4),  namun padakonsentrasi BAP 4 mgL-1 tersebut jumlah daun(10.60 
± 1.20)yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan perlakuan lainnyaJumlah akar tertinggi (11.5 
±1.9) dihasilkan pada media MS tanpa BAP yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya (Tabel 3).
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Tabel 3. Pengaruh BAP terhadap jumlah tunas, jumlah daun, dan jumlah akar talas Jepang secara in 
vitro pada usia  8 MST 

Konsentrasi BAP
Jumlah Tunas Jumlah Daun Jumlah Akar

Rataan  ± SE Rataan  ± SE Rataan  ± SE
BAP 0 mgL-1 3.5 0.3 8.7 1.5 11.5 1.9
BAP 2 mgL-1 2.5 0.3 9.3 1.1 3.3 0.9
BAP 4 mgL-1 3.1 0.4 10.6 1.2 6.7 1.3

Pertumbuhan tunas talas Jepang tanpa penambahan  zat pengatur tumbuh (BAP 0 mgL-1) pada 
media regenerasi masih dapat tumbuh dengan baik karena pada tahapan subkultur diberikan media 
induksi yang mengandung BAP 0.5 mgL-1dan IAA 1 mgL-1, sehingga tunas tetap bermultiplikasi dan 
akar dapat tumbuh dengan baik (Tabel 3). BAP dalam konsentrasi yang rendah ini masih mampu 
mendorong pembelahan sel, morfogenesis pada regulasi proliferasi serta diferensiasi sel tanaman (Pierik 
1987; Gunawan 1992, Sakakibara 2006; George et al. 2008). sedangkan jumlah akar yang lebih tinggi 
dari perlakuan lain terjadi karena karena rasio auksin yang lebih tinggi (IAA) dari sitokinin (BAP).

Jumlah daun yang tinggi pada eksplan yang ditumbuhkan dengan penambahan BAP 2 mgL-1 
(9.3 ± 1.1) atau 4 mgL-1(10.6  ± 1.2) terjadi karenaBAP yang berperan menstimulasi pembelahan 
sel, namum daun-daun yang terbentuk menunjukkan morfologi yang berbeda dari perlakuan tanpa 
BAP  (Gambar 1) yaitu membentuk rumpun dan memiliki daun yang kecil.  Menurut Mujib (2004), 
perubahan morfologi serupa itu merupakan variasi temporer atau variasi fisiologi yang antara lain dapat 
ditimbulkan oleh penambahan berbagai zat pengatur tumbuh selama proses kulturin vitro.  George  et 
al. (2008) menambahkan bahwa tingkat sitokinin yang terlalu tinggi menyebabkan banyak tunas kecil 
yang akan diproduksigagal memanjang, sehingga menyebabkan daun beberapa spesies memiliki bentuk 
yang tidak biasa.

Pemberian BAP  4 mgL-1menghasilkan bakal tunas yang kemudian menjadi rumpun, namun tidak 
mengalami pemanjangan.  Didalam jaringan tanaman tidak semua sel memberikan respon terhadap zat 
pengatur tumbuh yang diberikan, kondisi fisiologi eksplan seperti kemampuan meristematis, tahapan 
pertumbuhan sel atau jaringan sangat menentukan keberhasilan regenerasi tunas. Hal ini terkait dengan 
metabolisme sel, ketersediaan zat pengatur tumbuh endogen serta aktifitas gen-gen yang mengendalikan 
proses pertumbuhan dan perkembangan (Pardal 2012). Pada penelitian ini terlihat bahwa tunas 
talas Jepang menunjukan respon pertumbuhan yang baik setelah disubkultur ke media MS dengan 
penambahan BAP 0.5 mg  dan IAA  1 mg   selama 4 minggu, selanjutkan ke media tanpa zat 
pengatur tumbuh.

Gambar 2. Pertumbuhan tunas, daun, akar talas Jepang in vitropada tahap multiplikasi dan regenerasi: 
BAP 0 mgL-1 pada 4 MST (a)dan 8 MST (b); BAP 2 mgL-1 pada 4 MST (c), dan 8 MST 
(D), BAP 4 mgL-1 pada 4 MST (e), dan 8 MST (f).
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Aklimatisasi plantlet talas Jepang setelah tahapan regenerasi
Plantlet talas Jepang yang sudah ditumbuhkan pada media regenerasi diaklimatisasi pada usia 20 

minggu setelah tanam. Tahap awal dari proses ini adalah hardening off yang dilakukan selama 3 hari, 
tujuan dari proses hardening off agar plantlet dapat beradaptasi dengan kondisi iklim di screen house. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi plantlet tertinggi (26.50 cm) dihasilkan oleh plantlethasil 
regenerasi dalam media tanpa BAP (0 mgL-1), sedangkan panjang daun tidak berbeda dengan plantlet 
hasil regenerasi 2 mgL-1. Tinggi plantletdan panjang daun terendah dihasilkan pada plantlet hasil 
regenerasi pada media BAP 4mgL-1, dengan tunas anakan yang cukup banyak (Gambar 2). Hal ini bisa 
diduga karena disintesisnyasitokinin endogen, sehingga walaupun plantlet sudah ditumbuhkan dalam 
kondisi tanpa BAP, masih terbentuk tunas baru. Namun lebar daun, rasio panjang dan lebar daun tidak 
berbeda secara nyata pada seluruh perlakuan. 

Tabel 8. Rataan tinggi tanaman, panjang daun, dan lebar daun plantlet talas Jepang setelah tahap 
regenerasi pada usia 20 minggu.

Konsentrasi 
BAP

Tinggi Tanaman 
(cm)

Panjang Daun (P) 
(cm)

Lebar Daun (L) 
(cm)

Rasio P: L daun

BAP 0 mgL-1 26.50 b  1.70 b  1.71a  0.99a 
BAP 2 mgL-1 15.67a 1.11ab  1.22a  0.93a 
BAP 4 mgL-1 12.43a 0.73a  0.95a  0.96a 

Keterangan.  Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan 
uji Tukey’s pada taraf 5%

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penggunaan ekstrak ragi dapat mempercepat induksi 
pertunasan, namum pemberian ER dalam media MS tidak disarankan diberikan dalam waktu lebih dari 
45 hari, karena dapat meningkatkan jumlah tunas yang mengalami pencokelatan dan kontaminasi.  Pada 
tahap multiplikasi dan regenerasi tunas in vitro talas, BAP 0 mgL-1 dan 4 mgL-1 dapat meningkatkan 
multiplikasi dan pertambahan jumlah daun.  Subkultur tunas ke dalam media MS dengan  BAP 0.5 
mg  dan IAA 1 mg  dapat merangsang pembentukan tunas dan akar baru, sehingga menghasilkan 
plantlet yang siap untuk diaklimatisasi.

KESIMPULAN

Penggunaan ekstrak ragi konsentrasi 1 gL-1 dan 6-benzylaminopurine4 mgL-1 dapat meningkatkan 
persentase pembentukan tunas yang diinduksi dari eksplan umbi talas Jepang.  Multiplikasi dan regenerasi 
tunas-tunas aseptis talas Jepang diperoleh pada media dengan penambahan  BAP 4 mgL-1 tanpa ekstrak 
ragi. Pada tahapan ini diperoleh sejumlah (88) klon-klonplantlet talas Jepang.  Aklimatisasi tunaske 
media tanah diperoleh hasil bahwa tunas-tunas yang ditumbuhkan dalam media tanpa BAP (0 mgL-1) 
menghasilkan tinggi tanaman yang berbeda dengan perlakuan lainnya. 
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ABSTRAK
Pengembangan pertanian berbasis hortikultura di lahan gambut memiliki tantangan tersendiri di Desa 
Sering Kabupaten Pelalawan yang merupakan sasaran pilot project, karena mempunyai karakteristik lahan 
gambut dalam. Gambut seperti ini memerlukan pengelolaan khusus agar dapat dimanfaatkan sebagai 
lahan pertanian secara optimal. Program ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan keuntungan 
optimal bagi penduduk di sekitar. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2014 Pusat Kajian Hortikultura 
Tropika (PKHT) IPB bekerja sama dengan pihak community development (CD) RAPP Riau mengkaji 
potensi pengembangan komoditas hortikultura di lahan gambut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
memperoleh data teknis kondisi lahan gambut dan jenis tanaman hortikultura yang berpotensi, baik 
tanaman tahunan maupun semusim dan tersosialisasinya teknologi budi daya hortikultura spesifik 
lahan gambut, terbentuknya farming system seluas 2 ha, pemutakhiran data petunjuk teknis budidaya 
hortikultura tanah gambut (SOP Budidaya spesifik lahan gambut) serta memperoleh varietas spesifik 
hortikultura yang adaptif  dan potensial di lahan gambut. Capaian yang diperoleh adalah: (1) Diperoleh 
data teknis kondisi fisik dan kimia lahan gambut disekitar lokasi pengembangan; (2) Terbentuknya 
farming system seluas 2 ha; (3) Tersosialisasinya teknologi budi daya hortikultura spesifik tanah gambut; 
(3) Diperoleh data beberapa jenis tanaman yang mampu tumbuh dan adaptif di lahan gambut; (5) 
Terbentuknya kelembagaan kelompok tani yaitu Kelompok tani Fokus Mandiri.
Kata kunci: gambut, pilot project, community development, hortikultura, farming system 

ABSTRACT
Development of Horticulture on peatland has own challenges at Sering Village, Pelalawan District, 
which is targeted the pilot project because it has deep peatland characteristics. Peatlands needs special 
management in order to be used as agricultural land optimally. The program is carried out to provide 
added value and optimum benefit for the people around this area. Since 2013 until 2014 PKHT IPB in 
cooperation with the community development (CD) RAPP Riau has studied the potential development 
of horticultural commodities on peatlands. The objectives of this program are to obtain technical data of 
peatland condition, to adapt some potential of horticultural crops on peatland microclimate, and to apply 
cultivation technology of horticultural crops specificied on peatlands, to establish 2 hectares of farming 
system, and to make technical cultivation guidance of horticultural crops on peatland. The achievements 
obtained of this program are: (1) technical data (physical and chemical condition) of peatlands on Sering 
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Village; (2) Establishment of farming systems for 2 hectares; (3) Disemination of horticultural cultivation 
technology on peatland; (4) To obtain potential horticultural crops and adapted on peatland condition; 
(5) performed group of farmers namely Fokus Mandiri.
Keywords : peatland, pilot project, community development, horticulture, farming system

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki potensi lahan gambut sekitar 21 juta hektar, yang banyak tersebar di Kalimantan 

dan Sumatera. Sekitar 33% dari lahan gambut tersebut layak digunakan untuk lahan pertanian (Wahyunto 
et al. 2007). Secara umum lahan gambut di Indonesia tergolong bereaksi sangat masam dengan pH dapat 
kurang dari 4.0, karena banyak mengandung asam organik. Tingkat kemasaman yang ekstrim ini sangat 
membatasi pengusahaannya dalam hal mengelola dan memilih tanaman yang cocok (Widyati 2011).

PT RAPP ( Riau Andalan Pulp and Paper) dan  IPB telah  sepakat untuk mengadakan kerjasama 
dalam rangka mewujudkan pengembangan pertanian tanaman hortikultura spesifik lokasi yang 
berkesinambung yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap aspek sosial, lingkungan, dan 
ekonomi, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan khususnya lahan gambut di Desa 
Sering. Secara umum, PT RAPP sangat berkepentingan agar wilayah operasional dan masyarakat yang 
tinggal di sekitar wilayah dapat maju bersama baik dari segi sosial, lingkungan maupun ekonomi. Untuk 
itu, kegiatan community development (CD) masyarakat Desa Sering merupakan bagian kegiatan PT RAPP 
yang tidak terpisahkan dari program kegiatan CD PT RAPP.

Pengembangan tanaman hortikultura di lahan gambut yang telah dilakukan oleh masyarakat yang 
berada di sekitar area operasional PT RAPP belum terkelola secara optimal, mengingat belum adanya 
rekomendasi secara teknis untuk dua musim tanam yang berbeda terkait pengelolaan dan kesesuaian jenis 
tanaman. Untuk itu, masih dilakukan kajian dan pendalaman untuk menentukan pengelolaan lahan  
gambut yang efektif dan efesien agar dapat disebarluaskan khususnya tanaman hortikultura. Disamping 
tanaman hortikultura, sebenarnya lahan gambut juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman 
pangan (Khotimah 2002). 

Hasil kajian sementara menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan budidaya tanaman hortikultura 
di lahan gambut tergantung dengan musim. Budidaya tanaman hortikultura saat musim penghujan 
(2013–2014) relative berhasil dibandingkan saat musim kemarau panjang seperti saat ini (Pelalawan 
2015), di mana tanaman sangat sulit tumbuh dengan baik, apalagi dengan ketersediaan air yang terbatas. 
Referensi Budidaya atau petunjuk budidaya tanaman di musim penghujan tidak dapat diterapkan 
sepenuhnya saat musim kemarau. Oleh karena itu, pengkajian tingkat kesesuaian komoditi masih terus 
dilakukan untuk mendukung kegiatan pengembangan hortikultura di lahan gambut di Desa Sering.

Pendampingan kegiatan budidaya tanaman hortikultura di lahan gambut di Desa Sering ini akan 
terus dilaksanakan sebagimana visi dan misi yang emban oleh pihak CD RAPP dengan bekerjasama 
dengan PKHT IPB untuk terus melakukan kajian perbaikan budidaya tanaman hortikultura spesifik lahan 
gambut. Perlunya pendekatan secara lokal ini terkait dengan sifat dan watak gambut yang spesifik lokasi, 
tidak seragam dan tidak serba sama. Keberagaman sifat tanah dan lingkungan memberikan konsekwensi 
diperlukannya suatu sistem pengelolaan air, tanah dan tanaman dalam skala lokal (Notohadinegoro, 
1996). 

Masih banyak kendala lapang yang ditemukan terutama masalah kekeringan saat kemarau panjang 
dan masalah lahan terendam air saat puncak musim penghujan serta hal lain yang perlu dikaji kembali 
terutama akibat berbagai faktor pembatas. Namun demikian, harapan selanjutnya PKHT IPB bersama-
sama dengan pihak RAPP melalui bantuan program DIKTI IbW CSR ini terus melanjutkan kegiatan 
pendampingan dan kajian terutama menyangkut kegiatan pertanian hortikultura khusus pada lahan 
gambut.

Kegiatan pengembangan hortikultura di lahan gambut ini juga secara tidak langsung mengurangi 
resiko kebakaran lahan gambut. Hal ini terbukti pada dua tahun terakhir ini bahwa kawasan yang 
ditanami tanaman hortikultura di sekitar Desa Sering tidak terkena imbas kebakaran gambut, karena selalu 
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termonitor karena adanya kegiatan budidaya hortikulura yang intensif. Oleh karena itu, pengembangan 
tanaman hortikultura di lahan gambut kedepannya tidak hanya dalam persepektif perubahan iklim 
(emisi karbon) dan meningkatkan taraf hidup secara langsung, akan tetapi diharapkan pula dapat turut 
serta dalam upaya pencegahan kebakaran lahan gambut.

 Tujuan kegiatan ini dilakukan adalah untuk memperoleh (1) data teknis kondisi lahan gambut 
(fisik dan kimia) di wilayah kegiatan dan jenis tanaman hortikultura yang sesuai untuk ditanam berdasarkan 
uji vegetasi dan kelayakan ekonomis, (2) Tersosialisasinya kegiatan pengembangan hortikultura untuk 
lahan gambut di masyarakat terutama di Desa Sering, Pelalawan Riau, (3) terbentuknya farming system  
dan teaching farm seluas 2 ha, (4) tersedianya petunjuk teknis budidaya tanaman hortikultura khusus 
tanah gambut (SOP Hartikultura Lahan Gambut), (5) diperoleh varietas spesifik hortikultura adaptif  
lahan gambut.

METODE
Kegiatan diseminasi teknologi budidaya hortikultura spesifik lahan gambut dikembangkan 

berdasarkan kajian pada tahun 2013–2014. Sejak bulan Februari sampai Oktober 2015, kegiatan ini 
kemudian mendapat dukungan pembiayaan dari DIKTI melalui program IbW CSR. Lokasi kegiatan 
adalah Desa Sering, Kecamatan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Budidaya teknis disesuaikan 
dengan beberapa varietas atau jenis tanaman yang mampu adaptif di lahan gambut. Informasi teknologi 
budidaya yang diperoleh selanjutnya ditelaah lebih lanjut untuk diuji dalam dua musim tanam serta akan 
divalidasi dan diverifikasi di lapangan untuk menyempurnakan Draft SOP Budidaya Tanaman di Lahan 
gambut yang sedang disusun.

Varietas yang digunakan atau didiseminasikan adalah varietas yang adaptif yang sebagian merupakan 
varietas hasil pemuliaan tanaman oleh PKHT IPB. Jenis tanaman tersebut adalah nenas PK, Cabe, dan 
Pepaya Calina (IPB 9). Seiring dengan kegiatan diseminasi tersebut, dilakukan pula kegiatan pelatihan 
dan pendampingan teknis di lapang. Dalam rangka mendukung pembinaan serta untuk memperkuat 
pemasaran dan permodalan maka dibentuk kelompok tani yaitu Fokus Mandiri. Alur pelaksanaan 
kegiatan ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum
Dalam rangka memilih tanaman yang sesuai dengan lahan, maka perlu dilakukan kompilasi 

beberapa persyaratan sifat-sifat tanah gambut yang diperlukan bagi beberapa jenis tanaman yang 
diuji. Hasil kualitatif diperoleh dengan membandingkan nilai kuantitatifnya dengan selang klasifikasi 
kesesuaian lahan. Untuk itu, diperlukan dasar klasifikasi kesesuaian lahan. Berdasarkan hasil uji lapang 
yang diperoleh sesuai data kualitatif lapang maka klasifikasi lahan demplot (gambut) di Desa Sering 
adalah seperti Tabel 1. 

Tabel 1. Kesesuaian lahan gambut untuk berbagai jenis tanaman hortikultura berdasarkan beberapa 
parameter penduga fisik tanah.

No Parameter penduga karakteristik lahan gambut
Kelas kesesuaian 

(actual)
1 Ketebalan gambut perkirakan ; 2-3 m S2-S3

2
Jumlah faktor pembatas ; 2-3 (pH, Ketebalan dan Kematangan 
gambut)

S2-S3

3
Kedalaman tanah gambut yang dapat dijangkau oleh perakaran 
tanaman ; < 40 cm

S2-S3

4 Jeluk Pirit; > 50 cm S3
5 pH (0-.30 cm) ; 2,5- 4.5 N1
6 Drainase (agak cepat) S3
7 Kematangan gambut ; hemik-fibrik S3-N1

Ket : S1 = Sesuai; S2 = Agak sesuai; S3 = Sesuai bersyarat; N1 = Tidak saat ini; N2 =:Tidak sesuai selamanya. 

Berdasarkan informasi aktual lapang sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1, bahwa lahan 
gambut yang dijadikan demplot memiliki kelas kesesuaian antara S2?N1. Artinya bahwa masih ada 
peluang pengolahan yang dapat dilakukan apabila memperhatikan faktor–faktor pembatasnya.

Evaluasi dan uji coba tanaman potensial
Kegiatan evaluasi dan uji coba berbagai jenis tanaman terus dilakukan, seiring penyesuaian 

agroklimat yang sering berubah-ubah dan kecenderungan  permintaan petani yang cenderung memilih 
komoditi yang memiliki harga jual yang tinggi dipasaran. Kondisi iklim sangat mempengaruhi tingkat 
keberhasilan budidaya di lahan gambut. Oleh karena itu, evaluasi tanaman setiap musimnya harus 
dilakukan, terutama untuk mengetahui tingkat survive tanaman saat kondisi lahan kering atau musim 
penghujan melalui penerapan budidaya teknis lahan gambut. 

Berdasarkan kajian agronomis yang sudah dilakukan pada beberapa tanaman yang sudah diuji 
pertumbuhannnya pada berbagai kombinasi input produksi dan metode pemeliharaan, diperoleh hasil 
bahwa tanaman bayam, kangkung, melon, pisang, caisin, terong serta cabai dapat tumbuh dengan baik 
di daerah Demplot. Disamping itu, tanaman lainnya seperti labu, timun, timun suri dan sayur gambas 
juga sangat baik pertumbuhannya. Sebagian tanaman seperti tomat dan melon hasilnya tidak optimal 
karena kurangnya penyiraman saat pembungaan apalagi dalam kondisi kemarau panjang.

Tanaman bayam dan kangkung yang ditanam tidak dengan acuan Petunjuk Teknis (SOP)  tampak 
daunnya menguning dan pertumbuhannya kurang baik serta tidak seragam sedangkan tanaman yang 
dibudidayakan sesuai dengan acuan petunjuk teknis dapat tumbuh dengan baik dan normal. Kondisi 
pertanaman antara yang diberi perlakuan sesuai acuan petunjuk teknis (SOP) dengan yang tidak dapat 
dilihat pada Gambar 2.
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Berdasarkan pertumbuhan morfologi tanaman di lapang, beberapa  tanaman buah dan sayur 
berpotensi untuk dikembangkan di lahan gambut. Asumsinya adalah faktor pembatas harus diatasi 
(dieliminasi) dengan pemberian input dan teknis pelaksanaan sesuai SOP (Standar operasional procedure), 
meskipun untuk saat ini SOP masih perlu penyempurnaan. Sebagian tanaman yang ditanam dengan 
sistem tumpang sari seperti cabai dengan nenas menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik.

Gambar 2.  Kondisi pertanaman kangkung dan bayam aplikasi NPK + Pukan secara tebar (A)dan kondisi 
pertanaman setelah treatment dolomite + Pukan + Penyiraman + pupuk daun

Hasil analisis pengaruh musim saat tanam menunjukkan bahwa pada saat musim kemarau tanaman 
yang bertahan hidup adalah papaya, cabe dan nenas. Khusus cabe dan papaya dapat bertahan karena 
dilakukan penyiraman setiap hari pagi dan sore hari. Beberapa tanaman lain seperti nenas dan nangka 
masih dapat bertahan dan tumbuh dengan baik meskipun tanpa pemeliharaan maksimal. Komoditi 
bawang yang sempat berhasil tumbuh baik saat musim penghujan tidak mampu tumbuh dengan baik 
disaat musim kemarau panjang akibat kekeringan yang sangat parah. Menurut Khotimah (2002), gambut 
akan kehilangan air tersedia setelah mengalami kekeringan selama 4–5 minggu, akibatnya tanah tidak 
dapat mencapai kondisi optimum bagi pertumbuhan tanaman di lahan gambut.  

Data produksi tanaman bawang merah saat tanam di awal musim penghujan disajikan pada Tabel 
2 berikut ini.

Tabel 2. Potensi produksi bawang merah di lahan gambut saat penanaman musim penghujan

Keterangan Bobot basah per 10 rumpun (gr) tanpa daun 
Potensi hasil tanah 

mineral/ha

Ulangan /Sampel Maja Cipanas Bima Brebes Bali Karet Brebes
1 253 792 500

9-12 Ton

2 202 634 400
3 202 634 400
4 202 634 400
5 278 871 550

Jumlah 1137 3565 2250
Rata-rata 227 713 450
Total panen per 
bedeng (10 m2) 4,900 16,600 9,700

Ket : Data diolah oleh Tim CD RAPP 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa beberapa jenis varietas bawang yang diuji coba memiliki potensi yang 
berbeda-beda. Jenis bawang merah yang memiliki kemampuan untuk survive dan dapat berproduksi 
normal adalah Bima Brebes dan Bali Karet sedangkan jenis varietas Maja Cipanas kurang baik 
pertumbuhan dan produksinya.  

Perbaikan drenase, penyediaan mesin pompa air dan pendalaman kanal merupakan kegiatan 
yang harus dilakukan pada musim kemarau. Drainase dalam kondisi ideal di lahan gambut harus dapat 
membuang kelebihan air yang datang saat musim penghujan secara cepat dan efesien dan sebaliknya saat 
musim kering dengan pengendalian ketersediaan air harus optimum bagi pertumbuhan tanaman (Tie 
dan Lim 1992). 

Keberhasilan pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian sangat tergantung pada input yang 
diberikan terutama aplikasi pupuk. Tanah gambut bereaksi masam, sehingga perlu usaha amileorisasi 
untuk meningkatkan pH agar terjadi perbaikan perakaran. Kapur, tanah mineral dan abu dapat 
digunakan sebagai bahan amelioran untuk meningkatkan pH dan basah-basah tanah (Subiham et al, 
1997 ; Mario 2002). Disamping itu, keberhasilan pertumbuhan tanaman di lapang sangat tergantung 
pada aktivitas mineralisasi N yang juga terkait dengan drainase, ketersediaan hara melalui pemupukan 
dan penambahan kapur (Handayani 2008).

Berikut disampaikan beberapa tanaman hortikultura semusim yang mampu tumbuh optimal saat 
musim penghujan dan berpotensi untuk dikembangkan di lahan gambut Desa Sering (Tabel 3).

Tabel 3.  Jenis tanaman buah dan sayur yang berpotensi tumbuh di lahan gambut serta tingkat kualitas 
pertumbuhan di lapang

No Jenis Tanaman
Kondisi 

Pertumbuhan di 
lapang 

Keterangan

1 Nenas Sangat Baik Umumnya tahan terhadap kekeringan dan 
membutuhkan sedikit air

2 Pisang  (jenis 
pisang kecil)

Cukup baik Pertumbuhan vegetative cukup baik, namun aat 
pembuahan seringkali batang semu patah dan buah 
yang dihasilkan tidak normal (terlalu kecil)

3 Bayam Sangat Baik Pertumbuhan dan kualitas hasil panen cukup baik dan 
butuh penyiraman yang intensif

4 Kangkung Baik Pertumbuhan dan kualitas hasil panen cukup baik, dan 
butuh penyiraman yang intensif 

5 Cabai Rawit Baik Pertumbuhan di lapang sangat baik. Beberapa tanaman 
mati kekeringan dan butuh penyiraman yang intensif.

6 Caisin Sangat Baik Pertumbuhan di lapang normal dan sangat baik. Butuh 
penyiraman yang intensif.

7 Terong Baik Pertumbuhan vegetatif cukup baik. Butuh penyiraman 
yang intensif. 

8 Tomat Berpotensi Baik Pertumbuhan vegetatif cukup baik. Butuh penyiraman 
yang intensif.

9 Pepaya Berpotensi baik Pertumbuhan vegetatif cukup baik. Butuh penyiraman 
yang intensif

10 Sayur gambas Sangat baik Pertumbuhan vegetatif cukup baik. Mampu 
beradaptasi dengan kekeringan

11 Labu Sangat Baik Pertumbuhan vegetatif cukup baik. Mampu 
beradaptasi dengan kekeringan

12 Katuk Baik Pertumbuhan vegetatif cukup baik. Butuh penyiraman 
yang intensif.
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Baberapa keragaan jenis tanaman yang potensial tumbuh baik di lahan gambut ditunjukkan pada 
Gambar 3.

Gambar 3 Beberapa komoditas tanaman hortikultura yang potensial untuk dikembangkan di lahan 
gambut

Kajian Induksi Pembungaan Nenas dalam Rangka Mempercepat Panen dan 
Optimalisasi Keseragaman Buah.

Tanaman nenas yang ditanam di lahan demplot (pilot project) pada tahap awal terdiri dari 2 
jenis yaitu Smooth Cayenne Subang dan Nenas Golden atau PK. Kondisi pertanaman nenas di lahan 
gambut saat ini terserang virus mealybag. Hampir 40 % dari populasi yang ada terserang virus ini. Nenas 
PK cenderung bertahan dan mampu tumbuh optimal. Penyakit mealybag Pseudococcus brevipes dan 
P. neobrevipes) menyerang dasar daun dan mengakibatkan daun menjadi layu. Daun berubah warna 
menjadi orange coklat dan akar menjadi busuk.

Umumnya pertumbuhan tanamanan nenas jenis Smooth Cayenne di lahan gambut cukup baik 
dan sehat. Rerata produksi tanaman nenas yang sudah berbuah bisa mencapai 1.5–2 kg per buah. 
Namun yang menjadi kendala adalah masa inisiasi pembungaannya diatas 14 bulan setelah tanam. Oleh 
karena itu, pemberian atau aplikasi etherel merupakan keharusan untuk mempercepat pembungaan dan 
menyeragamkan waktu panen. 

Berdasarkan kajian pemberian etherel pada nenas di lahan gambut, pemberian ethrel mampu 
memperpendek masa dormansi pembungaan menjadi 10 bulan ( yang biasanya 12-14 bulan). Pemberian 
ethrel dengan cara dan waktu yang tepat akan efektive merangsang penggunaan pada nenas. Pemberian 
dosis yang terlalu tinggi berpengaruh negatif terhadap buah dan bentuk crown (mahkota)  buah pada 
nenas. Crown (mahkota buah) akan tumbuh menjadi abnormal atau menghasilkan multiple crown 
sedangkan pemberian ethrel terlalu dini akan menyebabkan buah yang terbentuk menjadi lebih kecil. 
Rerata produksi buah di lahan gambut cukup beragam mulai dari 1,5 kg–2 kg/buah. 

Pelatihan dan Pendampingan Kegiatan Budidaya Tanaman Hortikultura 
Kegiatan pengembangan tanaman hortikultura di Desa Sering, Pelalawan Riau, dilaksanakan 

melalui pendampingan dan pelatihan dalam bentuk sekolah lapang. Kegiatan sekolah lapang ini dilakukan 
bersamaan dengan kegiatan pendampingan petani di lapang. Kegiatan sekolah lapang ini diikuti oleh 
masyarakat atau petani disekitar lokasi Demplot. Sekolah lapang ini umumnya diikuti oleh seluruh 
lapisan masyarakat, baik orang tua, pemuda maupun anak sekolah. Bagi peserta anak-anak kegiatan ini 
ditujukan untuk memotivasi dan memperkenalkan pertanian sedini mungkin.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan adalah tehnik budidaya tanaman sayuran 
seperti cabe, tomat, kangkung, bayam serta tehnik seleksi pohon papaya berdasarkan jenis bunga, 
budidaya papaya dan bawang merah.
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Gambar 4.  Perkenalan tanaman dan tehnik menanam bagi anak-anak (A), Praktek membandingkan 
perbedaan ekspresi bunga papaya untuk seleksi buah dan pohon (B)

Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani
Pembentukan kelompok tani sangat penting untuk memotivasi penduduk setempat dalam 

mengelolah lahan gambut secara berkesinambungan. Adanya organisasi kelompok tani menyebabkan 
kegiatan petani akan mudah terkoordiansi dengan baik dan saling mendukung diantara anggota kelompok. 
Salah satu aspek penting tujuan dibentuknya kelembagaan ini adalah mempermudah menciptakan 
peluang pasar (create market) dan pemenuhan kebutuhan petani atas informasi dan dukungan sarana 
produksi. 

Tahap awal untuk pengembangan kelembangaan kelompok tani adalah membentuk sosialisasi 
kegiatan bersama, melakukan seleksi petani potensial, membuat areal kerja bersama seperti areal demplot 
bersama untuk dikerjakan bersama-sama dalam satu kelompok, membuat agenda kegiatan bersama untuk 
menunjang aktivitas kelompok, dan pengukuhan nama kelompok tani dan organisasinya. Organisasi 
kelompok tani sudah terbentuk yaitu Kelompok Tani Fokus Mandiri yang terdiri dari 10 anggota 
kelompok. Terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara dan anggota. Kegiatan kelompok tani saat ini tidak 
hanya fokus dalam kegiatan budidaya tanaman hortikultura, juga melakukan diversifikasi kegiatan 
diantaranya beternak sapi dan budidaya ikan. Kegiatan ini bersinergi dengan kegiatan budidaya tanaman 
hortikultura karena sisa kotoran ternak sapi dapat dijadikan kompos atau pupuk kandang untuk tanaman 
demplot. Kegiatan diskusi kelompok, kondisi peternakan sapi dan kanal pemeliharaan ikan ditujukkan 
pada Gambar 5.

Gambar 5. Diskusi dan penyusunan rencana kerja kelompok tani Fokus Mandiri di Desa Sering dan 
kondisi peternakan sapi dan pemanfaatan kanal sebagai kolam ikan sebagai diversifikasi 
kegiatan di lahan pilot project 2 ha
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KESIMPULAN
Salah satu upaya pendekatan yang dilakukan oleh PKHT IPB bekerjasama dengan pihak CD RAPP, 

Riau adalah upaya transfer/diseminasi teknologi terapan secara langsung pada masyarakat. Pengembangan 
pertanian komoditi hortikultura di lahan gambut merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap 
pemberdayaan Desa dan optimalisasi potensi lokal di Desa Sering.

Pengembangan tanaman hortikultura spesifik gambut di Desa Sering dilakukan dalam bentuk 
demplot. Luasan dem area sekitar 2 ha yang terdiri dari pertanaman hortikultura 60%, Peternakan 30 
% dan budidaya ikan 20%. Hasil dari model demplot ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang tepat 
lahan gambut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian hortikultura dengan dengan diversifikasi 
usaha dengan cara meminimalisasi faktor-faktor pembatas. 

Berbagai kegiatan teknis yang sudah dilakukan antara lain : (1). Evaluasi dan uji coba tanaman 
potensial lainnya hasil kajian tahun pertama dan kedua. (2 ) Uji coba penanaman berbagai jenis bawang 
merah dan penaman papaya tahap II (3). Kajian induksi pembungaan nenas untuk waktu  panen dan 
keseragaman, (4). Pelatihan dan pendampingan kegiatan budidaya tanaman papaya cabe, bawang merah 
dan seleksi pohon papaya, (5). Penyusunan draft budidaya teknis (Draft SOP) sementara, serta (6). 
Pembentukan lembaga kelompok Tani yakni Fokus Mandiri.

Hasil kajian dan penerapan diseminasi menunjukkan indikasi bahwa beberapa tanaman sayuran dan 
buah dapat tumbuh baik dan berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan tanaman hortikultura di 
lahan gambut kedepannya tidak hanya dalam persepektif perubahan iklim dan meningkatkan taraf hidup 
secara langsung, akan tetapi dihadapkan pada upaya turut dalam pencegahan kebakaran lahan gambut.  
Adanya kajian penerapan budidaya produk hortikultura di lahan gambut akan mampu mencegah potensi 
kebakaran gambut karena lahan dikelola secara intensif dan produktif dan menjadi lahan alternatif untuk 
kegiatan budidaya tanaman sayuran dan buah.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian olah tanah, dosis biochar dengan 
pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung pada lahan bekas kacang tunggak 
dan bera. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2015 sampai Juli 2015 di Balai Agro Tekno 
Park Kementerian Ristek dan Dikti di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (20 mdpl). Penelitian 
ini menggunakan Rancangan Petak-petak Terbagi (Split-split Plot Design) yang terdiri atas dua faktor 
dengan tiga kali ulangan. Faktor petama adalah olah tanah sempurna (OT) dan tanpa olah tanah (TOT). 
Faktor kedua sebagai petak utama adalah lahan penelitian T1 = Lahan bekas kacang tunggak, T2= Lahan 
bera. Faktor ketiga sebagai anak petak adalah kombinasi biochar dengan pupuk kandang yaitu P0= 
kontrol, P1= pupuk kandang 0% : biochar 100%, P2= Pupuk kandang 25% : biochar 75%, P3= pupuk 
kandang 50% : biochar 50%, P4= pupuk kandang 75% : biochar 25%, P5= pupuk kandang 100% : 
biochar 0%. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa kombinasi biochar dengan pupuk kandang 
memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, tingkat kehijauan daun, diameter tongkol, jumlah 
baris per tongkol, berat tongkol, berat pipilan, produksi per petak, kandungan N total dan C/N rasio, 
serta berpengaruh tidak nyata pada panjang tongkol, jumlah biji per baris, berat 100 biji, kandungan 
C-organik dan pH tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi jagung pada sistem olah tanah 
lebih baik dari pada tanpa olah tanah, rotasi dengan kacang tunggak menghasilkan produksi jagung 
yang lebih baik dari pada diberakan. Perlakuan P5 (pupuk kandang 100% : biochar 0%) memberikan 
pertumbuhan dan hasil produksi yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Produksi 
jagung semakin tinggi dengan semakin tinggi dosis peberian pupuk kandang, perlakuan biochar 2 ton/
ha belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap produksi dan pertumbuhan jagung. 
Kata kunci: biochar, pupuk kandang, jagung, kacang tunggak, bera, olah tanah

PENDAHULUAN
Target utama inovasi sistem pertanian saat ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan 

meningkatkan pendapatan petani dan melestarian lingkungan. Perubahan iklim akibat pemanasan 
global merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari dan berdampak serius terhadap produktivitas 
pertanian dan ketahanan pangan nasional. Selain sebagai sumber emisi gas rumah kaca di atmosfer 
dan yang menerima dampak negatif pemanasan global, pertanian memegang peranan penting dalam 
memitigasi meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer dengan cara meningkatkan penambatan karbon 
dalam tanah dan biomassa tanaman (Adam et al. 1998). Budidaya konservasi merupakan salah satu 
teknologi pertanian yang diusulkan sebagai alternatif sistem yang ramah iklim yang menggabungkan 
manfaat bagi petani dan berdampak sebagai mitigasi terhadap perubahan iklim global (Ching 2011). 
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Budidaya konservasi merupakan sistem pertanian yang berpresisi tinggi, sering merupakan kombinasi 
antara rotasi tanaman dengan tanaman, sitem olah tanah minimum, serta adanya pengembalian residu 
tanaman melalui pemberian pupuk kompos atau pupuk kandang. 

Rotasi tanaman ialah menanam tanaman secara bergulir di suatu lahan pertanian. Tanaman 
ditanam secara berselang-seling untuk memberikan waktu pada tanah mengembalikan kesuburannya. 
Tanah yang subur memberikan keuntungan yang banyak bagi makhluk hidup terutama yang tinggal 
di permukaan tanah. Rotasi tanaman juga dapat mengurangi kebutuhan untuk suplemen anorganik 
serta memberi keuntungan lain. Tanaman biji-bijian yang dirotasi dengan tanaman kacangan akan 
memperbaikia struktur tanah dan menambah hara tanah. Rotasi juga dapat memiliki efek menguntungkan 
pada pengurangan hama, dan mulsa seperti dalam tanaman penutup selama musim bera diakhir musim 
kemarau dapat menurunkan gulma dan meningkatkan retensi tanah. Efektivitas rotasi untuk mendorong 
kesuburan tanah tergantung pada legum, berapa lama itu ada, apakah bagian dari itu dipanen sebelum 
dibajak. Rotasi tanaman pada masa bera atau masa ketika lahan tidak digunakan, biasanya menjelang 
akhir musim kemarau dengan tanaman penutup seperti kacang tunggak (Vigna sinensis) akan berguna 
sebagai mulsa untuk melindungi tanah. Tanaman rotasi ini akan bisa mengkonservasi tanah dan 
hijauannya merupakan sumber nitrogen untuk musim tanam berikutnya. Rotasi tanaman secara 
signifikan mengubah konsentrasi karbon tanah. Selama 20 tahun perlakuan rotasi alfalfa secara terus 
-menerus, tanah mengandung konsentrasi karbon organik yang tertinggi dibanding rotasi rotasi jagung 
terus-menerus , atau alfalfa-alfalfa jagung dan jagung-kedelai. 

 Banyak studi menunjukkan adanya efek negatif dan positif dari praktik budidaya pertanian 
dan pola tanam terhadap penyimpanan karbon pada lahan pertanian. Praktik pola tanam yang tidak 
cocok seperti budidaya yang terlalau intensif dapat menyebabkan tanah secara dramatis kehilangan 
karbon organik dan dan menyebabkan degradasi kualitas tanah. Olah tanah konservasi mengacu pada 
pengolahan secara mekanik tanah untuk menggabungkan sisa tanaman, mengelola gulma, atau 
melonggarkan pemadatan, tetapi juga mempercepat pemecahan bahan organik dan mengekspos 
permukaan tanah ke udara yang menyebabkan kehilangan karbon dan erosi.

Prinsip utama budiadaya konservasi dengan menerapkan olah tanah minimum adalah dengan 
mengurangi gangguan tanah seminimal mungkin, yang selanjutnya berdapkan positif terhadap kehidupan 
mikrobiologis tanah danmembangun bahan organik tanah karena akan mengurangi terpaparnya bahan 
organik tanah terhadap oksigen dan semakin sedikit bahan organik yang termineralisasi. Dibandingkan 
dengan olah tanah konvensional, olah tanah konservasi meningkatkan kandungan bahan organik tanah, 
meningkatkan porositas mereka, dan karenanya meningkatkan kemampuan menyerap dan menahan 
air. Olah tanah konservasi memiliki dua efek positif, pertama, ada lebih banyak air untuk mendukung 
pertumbuhan tanaman dan aktivitas biologis yang sangat penting untuk produktivitas dan kedua, sedikit 
air terakumulasi dan tidak mengalir di permukaan yang akan menyebabkan banjir dan erosi.

Penambahan pupuk organik merupakan teknologi ramah iklim dan lingkungan yang berpotensi 
menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penambatan karbon dalam tanah (Muller 
2009). Residu tanaman dan pupuk kandang yang diolah menjadi kompos banyak digunakan sebagai 
kondisioner tanah. Selama pengomposan proses jamur dan bakteri mengurai bahan baku sehingga hara 
yang terkadung menjadi stabil dalam bahan organik. Pengomposan juga membunuh atau mengurangi 
biji gulma, hama, dan penyakit. Kompos pupuk kandang meningkatkan kesuburan tanah dengan 
memegang dan secara bertahap melepaskan hara dan meningkatkan bahan organik dalam tanah. Kompos 
juga meningkatkan kapasitas memegang air tanah dan membuat tanaman lebih mampu bertahan saat 
terjadi kekeringan dan banjir. Penambahan bahan organik yang tidak mudah terdegradasi seperti biochar, 
barangkali akan meningkatkan penambatan karbon organik tanah yang lebih lama dan dan lebih stabil. 
Penambahan pupuk organik biochar dapat meningkatkan kesuburan tanah, di samping merupakan 
upaya mitigasi melalaui penambatan C. Biochar adalah arang yang yang dibuat dari material biologis 
atau bahan organik melalui proses pirolisis (pembakaran dengan suplai oksigen yang minimal). Biochar 
sudah banyak digunakan untuk kegiatan pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan 
dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan sejak suku Maya (Steiner et al. 2004). Biochar telah 
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direkomendasikan berpotensi untuk meningkatkan penyerapan karbon tanah dan mengurangi emisi gas 
rumah kaca dari tanah. Pengelolaan biochar, mungkin mengatasi beberapa keterbatasan dan memberikan 
opsi pengelolaan tanah tambahan. Pada saat ini, banyak teknologi pengelolaan tanaman dan tanah yang 
tidak cocok untuk sebagian besar petani kecil. Perluasan penggunaan biochar di lahan pertanian akan 
menjadi penting untuk penyerapan CO2 di atmosfer dan mitigasi perubahan iklim, sementara menerapan 
praktik pengelolaan budiaya tanaman dan lahan yang direkomendasikan di berbagai daerah merupakan 
sumber daya yang terbatas. Menurut Steiner (2007) aplikasi biochar dapat memperbaiki pemulihan N ke 
tanah sebesar 19% (pupuk anorganik hanya menambah N 12%). memperbesar penggunaan kembali gas 
methane pada tanaman jagung. mengurangi emisi N2O pada tanaman wortel dan bean. meningkatkan 
tinggi tanaman jagung dan pisang serta meningkatkan hasil jagung. Biochar dihasilkan dari pembakaran 
biomas residu tanaman dengan penggunaan oksigen minim. Menurut Nurida (2012) pemberian biochar 
dengan dosis 5 dan 7,5 ton/ha mampu meningkatkan kandungan P dan K total dalam tanah.

  Sejauh ini berbagai teknik budidaya konservasi, yang menerapkan rotasi tanaman, olah tanah 
minimum, dan pemberian kompos dan biochar belum banyak yang dilaporkan. Penelitian yang dilaporkan 
ini merupakan bagian dari kajian dalam rangka mengembangkan teknologi pertanian yang ramah iklim, 
rendah emisi gas rumah kacanya sebagai mitigasi dampak perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui pengaruh rotasi kacang tunggak, olah tanah minimum, pemberian pupuk organik kompos 
dan biochar terhadap pertumbuhan danproduksi tanaman jagung, pH, C dan N organik tanah.

METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2015 sampai dengan Juli 2015. Dilaksanakan di Lahan 

Agro Tekno Park (ATP) Kementerian Riset dan Teknologi, Inderalaya, Sumatera Selatan. Alat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 1) cangkul, 2) karung, 3) kamera, 4) parang, 5) sabit, 6) meteran, 
7) timbangan, 8) tali, 9) tugal, 10) klorofil meter SPAD 502. Sedangkan bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 1) benih jagung varietas Pioneer 27, 2) biochar. 3) pupuk kandang, 4) pupuk dasar 
(Urea, SP-36, KCL). Rancangan percobaan disusun dengan menggunakan Rancangan Petak Terbagi 
(Split Plot Design) yang terdiri dari 2 faktor dengan 3 kali ulangan sehingga dari rancangan tersebut 
didapat 36 unit perlakuan. Faktor pertama sebagai petak utama adalah lahan penelitian, yaitu T1 = Lahan 
bekas kacang tunggak, T2 = Lahan bera. Faktor kedua sebagai anak petak adalah kombinasi dosis pupuk 
kandang dengan biochar, yaitu P0 = Pupuk kandang 0% : biochar 0%. P1 = Pupuk kandang 0% : biochar 
100%, P2 = Pupuk kandang 25% : biochar 75%, P3 = Pupuk kandang 50% : biochar 50%, P4 = Pupuk 
kandang 75% : Biochar 25%, P5 = Pupuk kandang 100% : Biochar 0%. Cara kerja penelitian ini meliputi 
persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, panen, pengeringan, dan pemipilan. Peubah 
yang diamati meliputi tinggi tanaman, tingkat kehijauan daun, diameter tongkol, panjang tongkol, 
jumlah baris per tongkol, jumlah biji per baris, berat per tongkol, berat 100 biji, berat pipilan, produksi 
perpetak, analisis tanah, dan indeks panen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan ditunjukkan oleh peubah klorofil/tingkat kehijauan daun diukur dengan skala SPAD 

dan tinggi tanaman. Komponen hasil dengan peubah bobot tongkol dan bobot 100 biji, produksi jagung 
ditunjukkan dengan data parameter berat pipilan kering (Tabel 1 dan Gambar 1, Gambar 2). Pada rotasi 
kacang dan bera, sistem olah tanah sempurna berpengaruh signifikan terhadap semua peubah kesuburan 
tanah, pertumbuhan, dan hasil tanaman jagung. Peubah tingkat kehijauan daun, bobot tongkol, bobot 
100 biji dan pipilan kering, pH, kandungan C dan N organik tanah, lebih tinggi pada perlakuan olah 
tanah sempurna dibanding dengan perlakuan tanpa olah tanah. Nilai semua peubah tersebut, kecuali 
kehijuan danu dan pH, semua peubah cenderung lebih tinggi pada lahan rotasi kacang tunggak daripada 
bekas bera. Olah tanah sempurna yang dikombinasikan dengan perlakuan rotasi kacang tunggak lebih 
berdampak positif terhadap kesuburan tanah, pertumbuhan, dan produksi jagung. Hal ini berbeda dengan 
hasil percobaan tahun sebelumnya (Munandar et al. 2014), di mana pertumbuhan dan hasil jagung lebih 
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tinggi pada perlakuan tanpa olah tanah daripada olah tanah sempurna. Percobaan tahun 2015 dilakukan 
pada musim kemarau (April–September), faktor curah hujan rendah barangkali merupakan faktor yang 
menyebabkan perlakuan olah tanah sempurna lebih baik daripada tanpa olah tanah. Lapisan olah tanah 
dan perakaran yang dangkal pada tanaman tanpa olah tanah menjadikan tanaman lebih rentan terhadap 
kekeringan daripada tanaman dengan olah tanah sempurna.

Rotasi dengan tanaman kacang tunggak berpengaruh terhadap pH tanah, kandungan C dan N 
organik. Nilai ketiga peubah kesuburan tanah tersebut selalu lebih tinggi pada lahan bekas rotasi kacang 
tunggak daripada lahan bekas bera. pH tanah, kandungan C dan N tanah pada lahan bera adalah 4,83, 
2,66% dan 0,135%, sedangkan pada lahan bekas bera adalah 4,65; 2,41% dan 0,135%. Modifikasi 
perlakuan peningkatan pupuk organik dari 0% menjadi 100% (kompos pupuk kandang 10 t/ha, dan 
biochar 2 t/ha), yaitu P0 = Pupuk kandang 0% : Biochar 0%. P1 = Pupuk kandang 0% : Biochar 100% . 
P2 = Pupuk kandang 25% : Biochar 75%. P3 = Pupuk kandang 50% : Biochar 50%. P4 = Pupuk kandang 
75% : Biochar 25%. P5 = Pupuk kandang 100% : Biochar 0%, relatif tidak berpengaruh signifikan pada 
lahan bekas rotasi kacang tunggak, nilai pH, C, dan N organik pada lahan bekas kacang tunggak pada 
lahan control relative sudah tinggi, pH, C, dan N organik tanah terlihat cenderung meningkat pada lahan 
bekas bera dengan semakin meningkatnya dosis pemberian kompos pupuk kandang. Peningkatan dosis 
pemberian kompos pupuk kandang pada lahan bekas kacang tunggak menurunkan pH tanah, sementara 
pada lahan bekas bera ada kecenderungan meningkat. Nilai pH tanah pada lahan bekas kacang tunggak 
relatif sudah tinggi sebelum diberi pupuk kompos dan tidak berubah setelah diberi pupuk kandang. 

Rotasi dengan tanaman kacang tunggak berpengaruh positif terhadap kesuburan tanah dan 
berdampak terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Walaupun terhadap tinggi (Ta et al. 1998)
naman, klorofil, berpengaruh signifikan, tatapi perlakuan rotasi kacang tunggak menghasilkan pH dan 
kandungan C dan N organik organik tanah, dan bobot tongkol dan pipilan kering yang lebih tinggi 
dibanding dengan yang perlakuan bera. Peningkatan pemberian dosis pupuk kompos per petak (50 
m2) pada P1= 0 kg; P2=12,5 kg; P3=25 kg; P4=37,5 kg; dan P5=50 kg yang dikombinasikan dengan 
penurunan pemberian pupuk organik biochar yaitu dari P1= 10 kg biochar; P2 = 7,5 kg biochar; P3 = 5 
kg biochar; P4= 2,5 kg biochar; P5 = 0 kg biochar relatif tidak berpengaruh terhadap kandungan 
C dan N organik tanah. Nilai kedua peubah kesuburan tanah tersebut sudah tinggi sejak sebelum 
diberi pupuk organik kompos dan biochar. Sementara pada lahan bera, peningkatan pemberian pupuk 
organik kompos pupuk kandang berdampak pada peningkatan kandungan C dan N organik tanah. 
pH tanah meningkat pada lahan bera dan menurun pada lahan bekas kacang tunggak dengan semakin 
tinggi pemberian dosis pupuk organik. Peningkatan pupuk organik meningkatkan bobot tonggkol, berat 
pipilan kering pada lahan bekas kacang tunggak maupun bera, tatapi bobot 100 biji meningkat dengan 
adanya pemberian pupuk organik hanya pada lahan bera, tatapi menurun pada lahan bekas kacang 
tunggak.

Tabel 1.  Pengaruh pupuk organik, olah tanah, dan rotasi terhadap pertumbuhan, hasil, dan kesuburan 
tanah

Tanpa olah tanah

pupuk 
organik

Kacang tunggak Bera

Klorofil
berat 

pipilan
pH 

tanah
C 

tanah
N 

tanah
Klorofil 

berat 
pipilan

pH 
tanah

C 
tanah

N 
tanah

SPAD g % % SPAD g % %

P0 31.54 115 4.65 2.47 0.12 35.55 106 4.38 2.36 0.11

P1 35.01 121 4.77 2.42 0.12 36.84 116 4.43 2.33 0.12

P2 33.82 120 4.4 2.36 0.11 35.46 110 4.39 2.28 0.12

P3 33 118 4.55 2.53 0.12 33.98 110 4.38 2.37 0.12
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Tanpa olah tanah

pupuk 
organik

Kacang tunggak Bera

Klorofil
berat 

pipilan
pH 

tanah
C 

tanah
N 

tanah
Klorofil 

berat 
pipilan

pH 
tanah

C 
tanah

N 
tanah

SPAD g % % SPAD g % %

P4 32.81 122 4.47 2.49 0.11 35.33 126 4.43 2.42 0.12

P5 31.57 143 4.29 2.59 0.14 37.24 143 4.49 2.32 0.12
 rerata 32.96 123.17 4.52 2.48 0.12 35.73 118.50 4.42 2.35 0.12

Olah tanah sempurna

pupuk 
organik

Kacang tunggak Bera

klorofil
berat 

pipilan
pH 

tanah
C 

tanah
N 

tanah
klorofil 
SPAD

berat 
pipilan

pH 
tanah

C 
tanah

N 
tanah

SPAD g % % SPAD g % %
P0 46.59 148 5 2.85 0.15 45.99 146 4.93 2.46 0.14
P5 46.78 164 5.05 2.96 0.15 48.41 139 4.82 2.51 0.14
P4 47.38 152 4.84 2.9 0.14 47.06 141 5.09 2.73 0.14
P3 47.72 141 5 2.62 0.16 45.35 140 4.69 2.53 0.13
P2 47.64 161 4.85 2.83 0.14 46.71 149 5.23 2.59 0.15
P1 49.13 147 5.01 2.73 0.14 48.4 149 4.98 2.54 0.15

Rerata 47.54 152.17 4.96 2.82 0.15 46.99 144.00 4.96 2.56 0.14
Rerata 40.25 137.67 4.74 2.65 0.13 41.36 131.25 4.69 2.45 0.13

Perlakuan kombinasi pupuk organik kompos dan biochar, jenis rotasi dan cara olah tanah 
berpengaruh terhadap kesuburan tanah, pertumbuhan, dan hasil tanaman jagung. Peningkatan pemberian 
dosis pupuk kompos per petak (50m2) pada P1= 0 kg; P2=12,5 kg; P3=25 kg; P4=37,5 kg ; dan P5=50 
kg dan penurunan pemberian pupuk organik biochar dari P1= 10 kg biochar; P2 = 7,5 kg biochar; P3 = 5 
kg biochar; P4= 2,5 kg biochar; P5 = 0 kg biochar serta perlakuan rotasi dan cara olah tanah berpengaruh 
terhadap parameter kesuburan tanah dan hasil berat tongkol jagung. Pengaruh peningkataan pemberian 
pupuk kandang lebih jelas, sementara pengaruh peningkatan pemberian pupuk organik biochar tidak 
terdeteksi, biochar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan, produksi dan kualitas kesuburan tanah. 

Tabel 1. Pengaruh pupuk organik, olah tanah, dan rotasi terhadap pertumbuhan, hasil, dan kesuburan 
tanah (lanjutan)
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Gambar 1. Pengaruh olah tanah dan rotasi terhadap bobot biji dan komponen kesuburan tanah 

Gambar 2. Pengaruh rotasi terhada bobot biji dan komponen kesuburan tanah 
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C organik pada lahan bekas rotasi kacang tunggak sedikit lebih tinggi daripada lahan bekas bera. 
Lahan diolah sempurna mengandung C organik lebih tinggi dibanding dengan yang lahan tidak diolah. 
C organik meningkat sampai pada lahan yang mendapat pemberan pupuk organik kompos P4=37,5 kg/
petak dan P5=50 kg/petak N organik. Secara deskriptif, tidak ada pengaruh pupuk biochar terhadap 
kandungan Corganik tanah, namun pemberian pupuk organik kompos cenderung meningkatkan 
kandungn C organik, yaitu 0,129 pada kontrol (P0), meningkat menjadi 0,141% pada P5. C organik 
pada lahan yang mendapat perlakuan rotasi kacang tunggak mencapai 2,66%, sedangkan lahan bera 
hanya 2,41%. 

Lahan dengan olah tanah sempurna mempunyai C organik 2,69% dan lahan tanpa olah tanah 
2,41%. Lahan yang mendapat perlakuan pupuk organik kompos P4=37,5 kg/50 m2dan P5=50 kg/ 
m2. rotasi lahan dengan kacang tunggak dan olah tanah sempurna mempunyai C organik yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan lahan yang diberi perlakuan pupuk organik lain, rotasi bera, dan tanpa 
olah tanah. C organik tanah meningkat dengan peningkatan pemberian pupuk orgnik kompos. Biochar 
tidak berpengaruh terhadap kandungan C organik tanah. Perlakuan rotasi acang tunggak dan olah tanah 
sempurna meningkatkan kandungan C organik tanah.

Biochar tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan N organik. N organik meningkat dengan 
perlakuan pemberian pupuk organik, yaitu dari 0,129% pada P0 menjadi 0,141% pada P5. Lahan dengan 
rotasi kacang tunggak mengandung C organik lebih relatif sama dengan lahan dengan rotasi bera. Olah 
tanah sempurna menyebabkan kandungan N organik yang lebih tinggi (0,15%) dibandingkan dengan 
lahan tidak diolah (012%). pH tanah relatif tidak dipengaruhi oleh perlakuan biochar dan penambahan 
pupuk organik, malahan cenderung menurun pada penambahan pupuk organik sampai dosis P5=50 
kg/50m2. Lahan dengan rotasi kacang tunggak dan diolah sempurna mempunyai pH yang lebih tinggi 
dibanding lahan yang diberakan dan tidak diolah. pH hanya dipengaruhi oleh cara olah tanah, pH lahan 
diolah sempurna lebih tinggi (pH 4,96) dibanding yang tidak diolah (pH 4,47).

Perlakuan pemberian pupuk organik biochar tidak berpengaruh terhadap semuan parameter 
kesuburan tanah yang diamati (pH kandungan C dan N organik tanah). Perlakuan pupuk organik 
kompos, rotasi kacang tunggak, dan olah tanah sempurna berpengaruh positif meningkatkan kandungan 
C dan N organik tanah. pH tidak dipengaruhi oleh perlakuan pemberian bahan organik dan rotasi 
tanaman. pH hanya dipengaruhi oleh olah tanah sempurna. Perbaikan kesuburan tanah oleh perlakuan 
pemberian pupuk organik kompos, rotasi kacang tunggak, dan olah tanah sempurna berdampak pada 
pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Biochar 2 t/ha belum berpengaruh terhadap kandungan C 
organik tanah. Biochar juga tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan N organik. Pengaruh 
pupuk biochar terhadap kandungan C organik tanah tidak terdeteksi. Pemberian biochar 2 t/ha belum 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap kesuburan tanah, pertumbuhan dan hasil tanaman jagung, 
walaupun nilai peubah pH tanah, C, dan N organik tanah, bobot tongkol, bobot 100 biji dan pipilan 
kering jagung pada lahan bekas rotasi kacang tunggak yang diberi biochar cenderung lebih tinggi (P1) 
dibandingkan dengan pada perlakuan pupuk organik lainnya. Biochar memberikan respons positif pada 
lahan yang lebih subur, lahan dengan perlakuan beka kacang tunggak, dibanding dengan lahan bera yang 
kurang subur

Hasil analisis korelasi berat pipilan sederhana antara berat pipilan/tongkol dengan parameter 
komponen kesuburan tanah, pertumbuhan, dan komponen hasil jagung (Tabel 2) menunjukkan bahwa 
adanya hubungan korelasi positif yang sangat nyata antara produksi jagung dengan kesuburan tanah 
(pH, C, dan N organik tanah), klorofil, bobot 100 biji dan berat tongkol, berkorelasi nyata dengan 
klorofil, dan tidak berkorekasi nyata dengan tinggi tanaman. Korelasi produksi jagung dengan bobot 100 
biji lebih tinggi daripada dengan jumlah biji per tongkol. Hasil jagung ditentukan oleh jumlah biji dan 
bobot biji. Dalam penelitian ini, korelasi hasil pipilan dengan peubah bobot 100 biji (r=0,904**) lebih 
tinggi daripada dengan jumlah biji/tongkol (r= 0,444*). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatam hasil 
terjadi akibat bertambah beratnya bobot biji atau bertambah besarnya ukuran biji jagung sebagai akibat 
perlakuan rotasi, olah tanah, dan pemberian pupuk organik.
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Tabel 2. Nilai korelasi linier sederhana antara berat pipilan/tongkol dengan parameter pertumbuhan, 
hasil, dan komponen kesuburan tanah 

No Parameter Pertumbuhan dan 
kesuburan tanah Nilai Korelasi linier

1 pH tanah  0,726**
2 C organik tanah 0,784**
3 N organik tanah 0,834**
4 Tinggi Tanaman 0,104tn
5 Chlorofi SPAD 0,794

Jumlah biji/tongkol 0,444*
Bobot 100 biji 0,904**
Berat tongkol 0,980**

Nilai r table, r = 368*; r = 496**

Produksi pipilan jagung meningkat dengan semakin meningkatnya pH, kandungan C dan N tanah. 
Meningkatnya produksi jagung terjadi sebagai dampak peningkatan pH, kandungan C dan N tanah 
yang terjadi sebagai akibat dari aplikasi budidaya konservasi berupa perlakuan pemberian pupuk organik 
kompos pupuk kandang, rotasi kacang tunggak, dan olah tanah sempurna. Budidaya konservasi selain 
meningkatkan produksi tanaman jagung, juga meningkatkan kandungan C organik tanah. Peningkatan 
dosis pemberian pupuk organik kompos kotoran ternak, sistem rotasi kacang tunggak dan olah tanah 
sempurna berdampak menyebabkan peningkatan C dan N organik tanah. Adanya peningkatan C 
organik dalam tanah, menunjukkan terjadi penambatan carbon dalam tanah yang akan mengurangi gas 
rumah kaca CO2 di atmosfer. Perlakuan sistem budidaya konservasi dengan pemberian pupuk organik 
kompos dan rotasi kacang tunggak terlihat jelas meningkatkan produksi jagung, dan oleh karena itu 
sangat direkomendasikan pada sistem pertanian yang ramah iklim.

KESIMPULAN
1. Lahan bekas rotasi kacang tunggak mempunyai pH, C, dan N organik tanah lebih tinggi daripada 

lahan bekas bera. Peningkatan C dan N organik tanah berdampak terhadap perbaikan kesuburan 
tanah yang selanjutnya berpengaruh positif terhadap produksi jagung. Produksi jagung berkorelasi 
positif dengan kandungan C dan N dan pH tanah.

2. Pertumbuhan dan hasil tanaman jagung lebih tinggi pada perlakuan olah tanah sempurna dibanding 
dengan yang perlakuan tanpa olah tanah.

3. Peningkatan dosis pemberian pupuk organik kompos pupuk kandang dari 0 t/ha sampai 10 t/
ha yang dikombinasikan dengan pemberian biochar dari 2 t /ha sampai 0 t/ha, pada lahan bekas 
kacang tunggak maupun lahan bera, meningkatkan pH, C, dan N organik tanah dan berdampak 
positif terhadap hasil pipilan kering tanaman jagung. 

4. Pemberian biochar 2 t/ha belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap kesuburan tanah, 
pertumbuhan dan hasil tanaman jagung, walaupun nilai peubah kesuburan tanah, dan hasil 
tanaman bekas rotasi kacang cenderung yang diberi biochar lebih tinggi (P1) dibandingkan dengan 
pada perlakuan pupuk organik lainnya (P2–P5). 

5. Biochar memberikan respons positif pada lahan yang lebih subur, yaitu lahan dengan perlakuan 
bekas kacamg tunggak, dibanding dengan lahan bera yang kurang subur.

6. Budidaya konservasitrotasi dengan kacang tunggak dan pemberian pupuk organik merupakan 
budidaya pertanian yang rendah emisi gas rumah kaca dan direkomendasikan sebagai alternatif 
teknologi mitigasi perubahan iklim.
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ABSTRACT
The study was conducted at the Experimental Garden Sungei Putih Rubber Research Institute, Deli 
Serdang regency, North Sumatra Province. This study aims to gain time stimuan application and 
administration as well as the right combination of applications and granting stimuan time to increase the 
production of rubber plants in clones PB 260. The design used was a randomized block design (RAK) 
Factorial, which consists of two factors: the time factor applications (W) consists of two levels ie: W0 
= 1 time a month, W1 = 2 times a month, and the factors giving stimulant (P) comprising of 5 levels 
ie: P1 = 0% (control), P2 = 2.5% Ethepon, P3 = 1% PEG, = 2% PEG P4, P5 = 3% PEG. Parameters 
measured were Production g / p / s, TSC, IP, Thiol Content, Content Sucrose, PI and Long Flow Sadap 
cropping Samples. The results showed that the application time significantly affect PI, but no real effect 
on the production g / p / s, TSC, IP, Thiol, Sucrose and long rubber tapping grooves crop samples. The 
best production in treatment two times a month (W1). Distribution of stimulants significantly affect 
production g / p / s and PI, but the effect is not noticeable to the TSC, IP, Thiol, Sucrose and long 
rubber tapping grooves crop samples. Best production at 3% PEG treatment (P5). The interaction time 
of application and distribution of stimulants did not significantly affect the production of rubber.
Keywords: Clone PB 260, PEG, physiology latex

ABSTRAK
Penelitian  dilakukan di Kebun Percobaan Balai Penelitian Karet Sungei Putih, Kabupaten Deli Serdang, 
Provinsi Sumatera Utara.   Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan waktu aplikasi dan pemberian 
stimuan serta kombinasi yang tepat antara waktu aplikasi dan pemberian stimuan untuk meningkatkan 
produksi tanaman karet pada klon PB 260.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari dua 
faktor yaitu faktor waktu aplikasi (W) terdiri dari 2 taraf yaitu : W0 = 1 kali sebulan, W1 = 2 kali sebulan, 
dan faktor pemberian stimulan (P) terdiri dari 5 taraf yaitu : P1 = 0% (kontrol), P2 = 2,5% Ethepon,   P3 
= 1% PEG, P4 = 2% PEG, P5 = 3% PEG. Parameter yang diamati adalah produksi g/p/s, TSC, IP, Kadar 
Thiol, Kadar Sukrosa, PI, dan Panjang Alur Sadap Pertanaman Sampel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu aplikasi berpengaruh nyata terhadap PI, tetapi berpengaruh 
tidak nyata terhadap produksi g/p/s, TSC, IP, Thiol, Sukrosa dan panjang alur sadap pertanaman sampel 
karet. Produksi terbaik pada perlakuan 2 kali sebulan (W1). Pemberian stimulan berpengaruh nyata 
terhadap produksi g/p/s dan PI, tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap TSC, IP, Thiol, Sukrosa dan 
panjang alur sadap pertanaman sampel karet. Produksi terbaik pada perlakuan 3% PEG (P5) Interaksi 
waktu aplikasi dan pemberian stimulan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi karet.
Kata kunci : Klon PB 260, PEG, fisiologi lateks
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PENDAHULUAN
Produktivitas perkebunan karet rakyat di Indonesia yang rendah disebabkan oleh kecenderungan 

masyarakat menanam tanaman karet yang sebagian besar bukan berasal dari benih yang bersertifikat 
melainkan benih sapuan dari pohon produksi yang ada di kebun mereka sehingga tidak jelas klon 
dan tidak terjamin mutu serta kualitasnya. Karet yang berasal dari benih sapuan ini hanya mampu 
berproduksi sekitar 400–500 kg karet kering /ha/tahun. Produksi sangat dipengaruhi oleh jenis klon dan 
sistem eksploitasi yang diterapkan. Pemakaian klon anjuran sudah nyata dapat meningkatkan produksi 
tanaman karet dalam g/p/s, tetapi akibat penerapan sistem eksploitasi yang tidak tepat menyebabkan 
potensi klon tidak terealisasi secara komersial. Produktivitas riil klon-klon unggul baru hanya mencapai 
40%–60% dari potensi produktivitasnya (Karyudi et al. 2001).

Untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat saat ini telah dilakukan berbagai upaya 
oleh pemerintah. Kegiatan yang dilakukan meliputi perluasan areal penanaman, pelaksanaan proyek 
intensifikasi, rehabilitasi, penyuluhan, teknik budidaya karet, maupun penyebaran klon-klon unggul 
bibit karet (Setyamidjaja 1993). 

 Klon PB 260 merupakan salah satu dari klon yang tergolong ke dalam klon Quick starter. Klon-
klon Quick starter memiliki beberapa sifat spesifik di antaranya produksi awal tinggi, kurang responsif 
terhadap stimulan, rentan terkena kering alur sadap (KAS) dan kulit pulihan kurang potensial sehingga 
sistem eksploitasi untuk klon ini tidak menggunakan kulit pulihan karena itu kulit pulihan sering 
diabaikan (Sumarmadji et al. 2005).

 PEG dengan berat molekul 4.000 merupakan senyawa osmotik yang tidak menyebabkan 
plasmolisis, tidak dapat melewati dinding sel, dan tidak bersifat racun pada tanaman (Kong et al. 1998). 
PEG (Polietilen glikol)  merupakan salah satu jenis bahan pembawa yang sering digunakan sebagai 
bahan tambahan dalam suatu formulasi untuk meningkatkan pelarutan obat yang sukar larut. Bahan 
ini merupakan salah satu jenis polimer yang dapat membentuk kompleks polimer pada molekul organik 
apabila ditambahkan dalam formulasi untuk meningkatkan kecepatan pelarutan (Martin 1993). 
Mekanisme PEG dalam meningkatkan produksi lateks dan efek fisiologis yang ditambahkan belum 
diketahui.

Senyawa PEG yang bersifat larut dalam air dan dapat menyebabkan penurunan potensial air yang 
homogen. Besarnya penurunan air sangat bergantung pada konsentrasi dan berat molekul PEG. Keadaan 
seperti ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan simulasi penurunan potensial air. Potensial air dalam 
media yang mengandung PEG dapat digunakan untuk meniru besarnya potensial air tanah (Michael and 
Kaufmann 1973 dalam Sutjahjo et al. 2007). Short et al. (1987) menyatakan bahwa dalam kultur in vitro 
PEG dapat menginduksi stres air dan berkolerasi positif dengan yang terjadi di lapang atau rumah kaca.

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas diperlukan adanya penelitian mengenai “Pengaruh 
Waktu Aplikasi dan Pemberian PEG Terhadap Produksi Karet (Hevea brasilliensis Muell. Arg) pada 
Klon PB 260”.

METODOLOGI PENELITIAN

 Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Penelitian Karet Sungei Putih, Kab Deli 
Serdang, Provinsi Sumatera Utara.  Dengan ketinggian tempat 25 m di atas permukaan laut dengan jenis 
tanah ultisol. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015. 
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman karet PB 260 berumur enam tahun tanam 
2009/2010 dengan jarak tanam 5 m x 2,5 m.  Jumlah tegakan awal setiap klon 800 pohon/ha. Pada saat 
penelitian berlangsung bidang sadap berada di panel; B0-1 (kulit perawan pertama) dengan ketinggian 
sekitar ± 70 cm dari pertautan okulasi.  Sebelum perlakuan, sistem eksploitasi yang di terapkan yaitu ½ 
s/d 3 (setengah spiral ke arah bawah, daya interval penyadapan 3 hari) dan stimulan ethepon 2,5 %. Alat 
yang digunakan pada penelitian ini adalah pisau sadap, mangkok penampung karet, talang, meteran, alat 
tulis, komputer, cat hitam, merah dan biru, kuas, kamera, flashdisk, meteran, timbangan analitik, dan 
alat pendukung lainnya.
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2.1. Rancangan Percobaan
Penelitian ini menggunakan RAK dengan dua faktor perlakuan yaitu waktu aplikasi (W) dan 

konsentrasi pemberian stimulan (P).  Faktor waktu aplikasi (W) memiliki dua taraf sedangkan faktor 
kosentrasi pemberian stimulan (P) memiliki lima taraf. Faktor waktu aplikasi yaitu W0 = 1 kali sebulan 
dan W1 = 2 kali sebulan. 

1. Parameter Produksi
  Produksi lateks (g/p/s)

Data produksi diperoleh dari pengamatan volume lateks dan produksi lum per perlakuan 
untuk mendapatkan produksi kering dengan KKK sehingga dibagi dengan jumlah pohon 
dan jumlah hari untuk mendapatkan produksi g/p/s.  Kemudian di konversi menjadi 
produksi kering dalam gram per pohon per sadap (g/p/s) setelah dikalikan dengan nilai 
kadar karet kering (KKK).  Data produksi karet g/p/s setiap bulan merupakan rata-rata 
setiap kali pengamatan.

  Total Solid Containt (TSC) (%)
Total Solid Containt (TSC) (%) diukur dengan menimbang 10 gr lateks segar 
ditambahkan asam Sumut (formit acid), untuk lateks segar menggunakan 0,5 mm 
asam Sumut dengan konsentrasi larutan 2%, kemudian dioven selama kurang lebih 
menit sehingga terpisah antara gumpalan lateks dan serum, kemudian gumpalan lateks 
digiling kurang lebih 10 x dengan ketebalan rol giling ± 2 ml, kemudian dioven dengan 
suhu sekitar 700C–800C sehingga bobot tidak berubah lagi. Nilai TSC adalah bobot 
kering dibagi dengan bobot basah dan dikalikan dengan 100%.

2. Parameter Fisiologi
Untuk diagnosis khusunya kadar sukrosa, fosfat anorganik (PI), dan thiol di ukur 
menggunkan contoh berupa serum lateks TCA (asam trikloro-asetat).  Serum lateks 
TCA dibuat dengan mencampur 1 ml (mili liter) lateks dan 9 ml TCA dalam botol 
film. Gumpalan serum tersebut disimpan di dalam freezer sebelum dianalisis.
 - Sukrosa (Mm)

1. Sampel diambil 150 цL (kurang lebih) dan ditambah TCA 2,5   
% volume total 500 Цl.
2. Ditambah pereaksi anthrone 3ml dan divortex
3. Dipanaskan dengan merendam pada air mendidih selama 15  
 menit
4. Di dinginkan dengan merendam di dalam air
5. Absorbsi di ukur pada 627 ג nm(nanometer)

Diukur menggunakan metode anthrone (Dische 1962). Dehidrasi sukrosa dalam asam 
sulfat pekat (H2SO4 705) dan pemanasan akan memberikan turunan furfural yang 
bereaksi dengan anthrone mengadakan reaksi warna biru yang selanjutnya di ukur 
absorbannya pada 627 ג nm (nanometer) dengan spektrofotometer Beckman DU 650.
 -Fosfat Anorganik (PI)
Diukur berdasarkan pengikatan oleh ammonium molibdat kemudian tereduksi 
oleh FeSO4 dalam reaksi asam sehingga menjadi warna biru yang kemudian diukur 
absorbanya pada 627ג nm (nanometer) dengan spektrofotometer Bekcman DU 650.
 -Tiol (R-SH)

1. Sampel diambil 1,5ml(kurang dan ditambah TCA 2,5%    
sehingga volume 1,5%ml) dan ditmbah DTNB 75 Цl.

2. Ditambah 1,5ml buffer Tris 0,5 M dan divortex
3. Didiamkan pada suhu kamar selama 30 menit
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4. Absorbansi dibaca pada 421ג nm (nanometer) dengan spektrofotometer 
Beckman DU 650 (McMullen1960). AtauDiukur dengan serum TCA 
berdasarkan reaksinya dengan asam dithiobisnitrobenzoat (DTNB) 
untuk membentuk TNB yang berwarna kuning yang terabsorbsi pada 
 nm (nanometer) dengan spektrofotometer Bekcman DU 650 421ג
(Mc Mullen 1960).

3. Panjang Alur Sadap Pertanaman Sampel
Persentase kejadian panjang alur sadap diukur berdasarkan perbandingan antara total 
panjang irisan sadap yang mengalami kekeringan (tidak mengeluarkan lateks) terhadap 
total panjang irisan (5 pohon) dalam setiap percobaan. Pengamatan dilakukan setelah 
pohon di iris pada saat penyadapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Waktu Aplikasi terhadap Produksi Karet 
Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan pemberian stimulan berpengaruh nyata, tetapi waktu 

aplikasi dan interaksi kedua faktor perlakuan berpengaruh tidak nyata terhadap produksi g/p/s karet 
pada setelah aplikasi bulan ketiga. 
Rataan produksi g/p/s karet pada setelah aplikasi bulan ketiga terdapat pada Tabel 1.

  Tabel 1. Rataan produksi g/p/s karet pada perlakuan waktu aplikasi dan pemberian stimulan pada bulan 
ketiga setelah aplikasi

Perlakuan Pemberian Stimulan Rataan
P1 P2 P3 P4 P5

Waktu Aplikasi

W0 17,79 20,75 22,21 26,39 36,50 24,73 
W1 22,04 22,95 23,47 28,44 44,33 28,25  
Rataan 19,92 e 21,85 d 22,84 c 27,42 b 40,42 a

 Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan yang sama berbeda nyata 
pada taraf 5% berdasarkan uji DMRT, sedangkan yang tidak bernotasi menunjukkan berbeda tidak 
nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu aplikasi berpengaruh tidak nyata terhadap produksi 
g/p/s. Pada penelitian ini diuji waktu aplikasi yaitu 1 kali sebulan dan 2 kali sebulan. Produksi terbaik 
pada perlakuan 2 kali sebulan. Hal ini karena pemberian stimulan 2 kali sebulan meningkatkan produksi 
lateks karena dengan aplikasi yang tepat dan penentuan kode stimulan yang benar dapat meningkatkan 
produktivitas tanaman karet. Namun dari perlakuan waktu aplikasi pemberian stimulan menunjukkan 
perlakuan waktu aplikasi 2 kali sebulan menghasilkan produksi tertinggi, sedangkan perlakuan waktu 
aplikasi 1 kali sebulan menghasilkan produksi terendah. Hal ini dikarenakan adanya faktor eksternal yang 
terjadi seperti faktor cuaca di mana pada waktu aplikasi pertama terjadi hujan pada siang hari sehingga 
perlakuan stimulan yang diaplikasikan pada alur sadap tanaman karet tersebut tidak terserap sepenuhnya 
akibat air hujan yang membawa keluar stimulan yang diaplikasikan dari alur sadap. Hal ini menyebabkan 
tanaman karet tersebut hanya dapat menyerap hormon etilen dalam jumlah yang sedikit untuk memacu 
metabolisme lateks. Hal ini sesuai dengan Heru dan Andoko (2008) yang menyatakan bahwa bahan 
aktif ethepon yang biasa dipakai untuk stimulan mengeluarkan gas etilen yang jika diaplikasikan akan 
meresap ke dalam pembuluh lateks. Gas tersebut menyerap air dari sel-sel yang ada di sekitarnya dalam 
pembuluh lateks. Penyerapan air ini menyebabkan tekanan turgor naik yang diiringi dengan derasnya 
aliran lateks.
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1. Sukrosa
Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan waktu aplikasi dan pemberian stimulan serta interaksi 

kedua faktor perlakuan berpengaruh tidak nyata terhadap Sukrosa pada setelah aplikasi bulan ketiga. 
Rataan Sukrosa pada setelah aplikasi bulan ketiga terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2.  Rataan sukrosa pada perlakuan waktu aplikasi dan pemberian stimulan pada bulan ketiga 
setelah aplikasi

Perlakuan Pemberian Stimulan Rataan

  P1 P2 P3              P4 P5

Waktu Aplikasi
W0  3,38  3,90  3,84  3,92 10,38 5,08
W1  4,94  4,51  5,22  5,27   5,92 5,17  
Rataan  4,16  4,21  4,53  4,60   8,15

Keterangan : Angka yang tidak diikuti huruf menunjukkan tidak berbeda nyata

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa perlakuan waktu aplikasi berpengaruh tidak nyata terhadap 
Sukrosa. Sukrosa tertinggi diperoleh pada perlakuan W1 (2 kali sebulan) yaitu 5,17 yang diikuti dengan 
perlakuan W0 (1 kali sebulan) yaitu 5,08. 

Perlakuan pemberian stimulan berpengaruh tidak nyata terhadap sukrosa. Sukrosa tertinggi 
diperoleh pada perlakuan P5 (3% PEG) yaitu 8,15 yang diikuti dengan perlakuan P4 (2% PEG) yaitu 
4,60, perlakuan P3 (1% PEG) yaitu 4,53, perlakuan P2 (2,5% Ethepon) yaitu 4,21 dan perlakuan P1 
(kontrol) yaitu 4,16.

1. PI
Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan waktu aplikasi dan pemberian stimulan berpengaruh 

nyata, tetapi interaksi kedua faktor perlakuan berpengaruh tidak nyata terhadap PI pada setelah aplikasi 
bulan ketiga.  Rataan PI pada setelah aplikasi bulan ketiga terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rataan PI pada perlakuan waktu aplikasi dan pemberian stimulan pada bulan ketiga setelah 
aplikasi

Perlakuan Pemberian Stimulan Rataan
P1   P2   P3              P4 P5

Waktu Aplikasi
W0 10,25 10,63 10,50 12,50 15,30 11,84b 
W1 12,05 13,62 14,20 12,30 21,43 14,72a  
Rataan 11,15 c 12,13 b 12,35 b 12,40 b 18,37 a

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan yang sama berbeda nyata pada 
taraf 5% berdasarkan uji DMRT, sedangkan yang tidak bernotasi menunjukkan berbeda tidak nyata

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa perlakuan waktu aplikasi berpengaruh nyata terhadap PI. PI 
tertinggi diperoleh pada perlakuan W1 (2 kali sebulan) yaitu 14,72 yang berbeda nyata dengan perlakuan 
W0 (1 kali sebulan) yaitu 11,84. 

Perlakuan pemberian stimulan berpengaruh nyata terhadap PI. PI tertinggi diperoleh pada perlakuan 
P5 (3% PEG) yaitu 18,37 yang berbeda nyata dengan perlakuan P4 (2% PEG) yaitu 12,40, perlakuan 
P3 (1% PEG) yaitu 12,35, perlakuan P2 (2,5% Ethepon) yaitu 12,13 dan perlakuan P1 (kontrol) yaitu 
11,15.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu aplikasi nyata terhadap PI. Hal ini sesuai dengan 
penelitian Zamriyeti (2007) menyatakan bahwa waktu pemberian pupuk berpengaruh sangat nyata 
terhadap tinggi tanaman dan jumlah cabang tanaman kacang tanah karena waktu pemberian pupuk 
berhubungan dengan kebutuhan tanaman terhadap unsur hara. Waktu pemberian yang tepat akan 
meningkatkan jumlah hara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Waktu pemberian merupakan salah 
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satu faktor penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan stimulan. Hal ini berkaitan dengan tahap 
pertumbuhan tanaman. Setiap tahap pertumbuhan memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda 
terhadap unsur hara (Lingga dan Marsono 2007). Dalam penelitian ini waktu aplikasi setiap 2 kali 
sebulan efisien menghasilkan produksi yang lebih karena masa/waktu pengaliran lateks lebih lama.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan waktu aplikasi dan pemberian stimulan serta interaksi 
kedua faktor perlakuan berpengaruh tidak nyata terhadap Thiol pada setelah aplikasi bulan ketiga. Rataan 
Thiol pada setelah aplikasi bulan ketiga terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4.  Rataan thiol pada perlakuan waktu aplikasi dan pemberian stimulan pada bulan ketiga setelah 
aplikasi

Perlakuan Pemberian Stimulan Rataan
P1 P2 P3              P4 P5

Waktu Aplikasi
W0  0,56  0,62  0,71  0,69  0,79 0,67 
W1  0,73  0,73  0,69  0,73  0,81 0,74 
Rataan 0,65  0,68  0,70  0,71  0,80

Keterangan : Angka yang tidak diikuti huruf menunjukkan tidak berbeda nyata

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa perlakuan waktu aplikasi berpengaruh tidak nyata terhadap 
Thiol. Thiol tertinggi diperoleh pada perlakuan W1 (2 kali sebulan) yaitu 0,74 yang diikuti dengan 
perlakuan W0 (1 kali sebulan) yaitu 0,67. 

 Perlakuan pemberian stimulan berpengaruh tidak nyata terhadap Thiol. Thiol tertinggi 
diperoleh pada perlakuan P5 (3% PEG) yaitu 0,80 yang diikuti dengan perlakuan P4 (2% PEG) yaitu 
0,71, perlakuan P3 (1% PEG) yaitu 0,70, perlakuan P2 (2,5% Ethepon) yaitu 0,68 dan perlakuan P1 
(kontrol) yaitu 0,65.

KESIMPULAN
1. Waktu aplikasi berpengaruh nyata terhadap PI, tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap produksi 

g/p/s,  IP, Thiol, Sukrosa.

2. Produksi terbaik pada perlakuan 2 kali sebulan (W1). 
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ABSTRACT
The biochar application have been proven could increase soil water retention so it is very useful to 
increase water availability in dry land in dry climate. The objective of study is to test the effectivity 
of biochar application in increasing maize productivity and water soil availability of dry land in dry 
climates. The study was conducted in Oebola village, District Fatuleu, Kupang, in February-May 2012, 
using a factorial randomized block design with three replications. The treatments tested were the method 
of biochar application (in line and basin) as first factor and the second factor is no biochar, biochar 5 t/
ha, biochar 10 t/ha and a biochar + compost 5 t/ha. The feedstock of biochar used is trunk of legume, 
while the crop indicator is maize (Lamuru variety). Parameters measured were 1) porosity, water content 
at pF 1; 2.0; 2.54 and 4.2, and 2) crop yield. The results showed that no effect of application method 
on maize productivity and water availability. No biochar treatment yielded dry grain around 4.17 t/ha 
increased to 6.57 t/ha, 7.45 t/ha and 8,14 t/ha after applying of biochar compost + 5 t/ha, biochar 10 t/
ha and a biochar 5 t/ha. The Biochar addition 5-10 t/ha could increase the water availability as seen from 
the percentage of water available pore. The highest obtained came from applying biochar 10 t / ha.
Key words: Biochar, maize, water retention, dry land, dry climate

ABSTRAK
Pemberian bahan organik dan pembenah tanah lainnya yang mampu meningkatkan kemampuan 

tanah memegang air menjadi sangat penting untuk optimalisasi lahan kering beriklim kering. Aplikasi 
biochar dalam meningkatkan kemampuan memegang air atau retensi air sangat berguna untuk 
meningkatkan ketersediaan air pada tanah lahan kering di wilayah iklim kering. Penelitian bertujuan 
untuk menguji aplikasi biochar dalam meningkatkan produktivitas jagung dan ketersediaan air di lahan 
kering iklim kering. Penelitian dilakukan di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kupang, pada bulan 
Februari–Mei 2012 menggunakan rancangan acak kelompok faktorial dengan 3 ulangan. Perlakuan 
yang diuji yaitu: faktor pertama adalah aplikasi biochar ( di larikan dan di lubang tanam), sedangkan 
faktor kedua adalah tanpa biochar/kontrol, biochar 5 t/ha, biochar 10 t/ha dan biochar+kompos 5 t/ha. 
Biochar yang digunakan adalah biochar ranting kayu tanaman legume tree, sedangkan tanaman indikator 
yang digunakan adalah jagung varietas Lamuru. Parameter yang diamati adalah 1) porositas, kadar air 
pada pF 1; 2,0; 2,54 dan 4,2, dan 2) hasil tanaman jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada perbedaan pengaruh dari metode aplikasi. Tanpa biochar menghasilkan pipilan kering jagung hanya 
sekitar 4,17 t/ha meningkat menjadi 6,57 t/ha, 7,45 t/ha dan 8,14 t/ha masing-masing untuk pemberian 
biochar+kompos 5 t/ha, biochar 10 t/ha dan biochar 5 t/ha. Pemberian biochar dengan dosis 5–10 t/
ha mampu meningkatkan ketersediaan air tanah setelah satu musim tanam, dan kemampuan tertinggi 
diperoleh bila diberi biochar 10 t/ha, terlihat pada persentase volume pori air tersedia. 
Kata kunci: Biochar, Jagung, retensi air, lahan kering, iklim kering
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PENDAHULUAN
Lahan kering beriklim kering merupakan salah satu sumberdaya lahan suboptimal yang sangat 

potensial untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan 
petani. Luas lahan kering beriklim kering di Indonesia sekitar 10,75juta ha dan sekitar 6,85 juta ha 
merupakan lahan yang potensial untuk pengembangan pertanian (Balai Besar Litbang Sumberdaya 
Lahan 2014). Lahan tersebut tersebar di berbagai provinsi terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT), 
Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Jawa Timur, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sulawesi Tenggara, 
dll. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bali merupakan provinsi yang memiliki lahan kering cukup luas 
yaitu mencapai 5,07 juta ha. 

Peningkatan optimalisasi lahan kering iklim kering untuk pengembangan pertanian menghadapi 
problem utama atau faktor pembatas utama yaitu ketersediaan atau kelangkaan air mengingat total curah 
hujan tahunan rata-rata di wilayah iklim kering hanya berkisar <1.000 mm, dengan bulan basah <4 
bulan dan bulan kering 7–8 bulan bahkan di beberapa wilayah di NTT dan NTB hujan terjadi dalam 
jangka waktu kurang dari 3 bulan (Irianto et al. 1998; Dariah et al. 2007; Nurida et al. 2007). Ditinjau 
dari aspek tanah, secara umum lahan iklim kering mempunyai tingkat kesuburan tanah tergolong sedang 
dengan pH berkisar netral-alkalin dan kandungan basa-basa yang relatif tinggi (Hidayat dan Mulyani 
2005). Potensi untuk pengembangan tanaman pangan cukup tinggi apabila faktor pembatas ketersediaan 
air bisa ditanggulangi.

Peningkatan ketersediaan dan konservasi air merupakan salah satu aspek yang mampu mendorong 
upaya optimalisasi lahan kering beriklim kering. Menurut Agus et al. (2005), cara yang umum digunakan 
masyarakat untuk upaya mengonservasi air adalah melalui pemilihan tanaman yang sesuai untuk iklim 
setempat atau memilih tanaman yang mampu beradaptasi dengan iklim kering yaitu dengan cara 
memilih tanaman yang sedikit mengonsumsi air. Ketersediaan teknologi yang mampu meningkatkan 
ketersediaan air tanah seperti pemberian bahan organik dan pembenah tanah yang mampu meningkatkan 
kemampuan tanah memegang air, menjadi sangat penting khususnya di lahan kering iklim kering. Salah 
satu pembenah tanah yang telah terbukti mampu meningkatkan ketersediaan air tanah adalah aplikasi 
biochar. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa biochar mampu meningkatkan kemampuan 
tanah dalam memegang air (Chan et al. 2007; Nurida et al. 2009; Sutono dan Nurida 2012; Sukartono 
dan Utomo 2012; Yu et al. 2013). Atkinson et al. (2010) menyatakan bahwa kemampuan biochar dalam 
meningkatkan kemampuan retensi air tanah ditujukan pada tanah berpasir. Aplikasi biochar di wilayah 
lahan kering iklim akan sangat berguna jika diaplikasikan pada akhir musim hujan sehingga akan mampu 
mendukung pertumbuhan tanaman pada musim kemarau.

Sumberdaya lokal berupa biomas pertanian (sekam padi dan ranting kayu) cukup banyak tersedia di 
areal pertanian lahan kering iklim kering. Biomas tersebut dapat dikonversi menjadi biochar. Teknologi 
aplikasi biochar di lahan kering iklim kering perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan air 
tanah. Penelitian bertujuan untuk menguji aplikasi biochar dalam meningkatkan produktivitas jagung 
dan ketersediaan air di lahan kering iklim kering.

METODOLOGI
Penelitian dilakukan di Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara 

Timur yang terletak pada koordinat 1004’7,2”S dan 12400’19,7” E dengan tekstur tanah tergolong 
lempung liat berpasir. Kegiatan dilaksanakan bulan Februari–Mei 2012 (akhir musim hujan), 
menggunakan rancangan acak kelompok faktorial dengan 3 ulangan. Perlakuan yang diuji yaitu faktor 
pertama adalah aplikasi biochar di dalam lubang tanam dan di jalur tanaman/larikan, sedangkan faktor 
kedua adalah tanpa biochar (kontrol), biochar 5 t/ha, biochar 10 t/ha dan biochar+kompos 5 t/ha. 
Biochar yang digunakan adalah biochar ranting kayu tanaman legume dan kayu berukuran sedang (Ø ± 
5 cm) yang dibuat dengan menggunakan alat pembakaran tradisional. Sifat kimia biochar yang dihasilkan 
meliputi pH H2O 9,4; kandunga C total 19,41%, kandungan N-total 0,58%, P2O5 0,1%, K2O 1,11% 
dan kapasitas tukar kation (KTK) 7,05 cmol(+)/kg. Tanaman indikator yang digunakan adalah jagung 
varietas Lamuru yang ditanam dengan jarak tanam 40 cm x 75 cm(dua tanaman per lubang tanam) dan 
ukuran plot 4 m x 5 m.
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Aplikasi biochar di lubang tanam dilakukan dengan cara memasukkan biochar (sesuai perlakuan) 
ke dalam lubang tanam yang berukuran 10 cm x10 cm x 15 cm, lalu ditutup dengan tanah. Aplikasi 
biochar di jalur tanaman dilakukan dengan cara menyebarkan biochar secara merata (sesuai perlakuan) di 
jalur tanaman sedalam 15 cm, lalu ditutup tanah. Biochar diinkubasi selama satu minggu lalu dilakukan 
penanaman jagung. Pupuk anorganik yang diberikan berdasarkan hasil uji tanah (PUTK) di mana status 
hara N dan K rendah sedangkan P tinggi sehingga dosis pupuk yang diberikan adalah Urea 112 kg/
ha, ZA 533 kg/ha, SP 36 120 kg/ha dan KCl 100 kg/ha. Sampel tanah utuh (tidak terganggu) diambil 
dengan menggunakan ring sample dan diambil sekitar areal yang diberi biochar yaitu di dekat lubang 
tanah (aplikasi di lubang tanam) dan di antara tanaman di jalur tanaman (aplikasi di jalur tanaman). 
Sampel tanah diambil dua hari sebelum panen jagung. Panen jagung dilakukan dengan cara panen plot 
dengan meninggalkan satu baris pada sekeliling plot.

Parameter yang diamati adalah 1) sifat fisik seperti Bulk Density (BD), porositas (ruang pori total, 
pori drainase cepat atau pori aerasi dan pori air tersedia, kadar air pada pF 1; 2,0; 2,54 dan 4,2, dan 
2) hasil tanaman jagung meliputi biomas batang, biomas klobot dan pipilan kering. Nilai pF adalah 
nilai logaritma dari tinggi tekanan air yaitu pF 1 setara dengan tekanan 10 cm air, pF 2 setara dengan 
tekanan air 100 cm, pF 3 setara tekanan 1/3 atmosfir dan pF 4,2 setara dengan tekanan 15 atmosfir. 
Pemberian tekanan ditujukan untuk mengeluarkan air dari matrik tanah. Pemberian tekanan dilakukan 
selama 48 jam kemudian ditetapkan kadar airnya. Penetapan kadar air menggunakan metode gravimetri: 
tanah basah ditimbang kemudian dioven pada suhu 1050C dan ditimbang setelah beratnya tetap untuk 
menghitung kadar airnya.

Analisis data menggunakan analysis of variance (ANOVA) atau uji keragaman dengan selang 
kepercayaan 95%. Untuk melihat pengaruh beda nyata dari peubah akibat perlakuan serta interaksinya 
dilakukan uji jarak berganda Duncan (DMRT= Duncan Multiple Range Test), pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil jagung

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pemberian biochar mampu memberikan perbedaan hasil jagung 
yang signifikan, sedangkan perbedaan cara pemberian tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil jagung 
baik biomas maupun pipilan kering. Hal tersebut menginformasikan bahwa aplikasi biochar di lahan 
kering iklim kering dapat dilakukan dengan cara dibenamkan di lubang tanam atau di larikan (jalur 
tanaman). Pemberian biochar rating kayu legume dengan atau tanpa kompos mampu meningkatkan 
hasil jagung baik biomas maupun pipilan kering. Berat pipilan kering jagung tanpa diberi biochar hanya 
mencapai 4,17 t/ha, namun bila diberi biochar meningkat menjadi 6,57 t/ha, 7,45 t/ha dan 8,14 t/ha 
masing-masing untuk pemberian biochar+kompos 5 t/ha, biochar 10 t/ha dan biochar 5 t/ha (Tabel 
1). Hasil tertinggi diperoleh dari aplikasi biochar 5 t/ha yang lebih tinggi dari biochar 10 t/ha atau 
biochar dengan pukan setara 5 t/ha. Efek pemberian biochar lebih terlihat pada residu di musim tanam 
berikutnya sehingga pengaruh aplikasi biochar masih perlu dilihat setelah 2–3 musim tanam. 

Tabel 1.  Biomas dan pipilan kering jagung pada aplikasi biochar di lahan kering iklim kering di Desa 
Oebola, Kabupaten Kupang 2012

Perlakuan
Biomas 
Batang 

Biomas 
klobot Total biomas Pipilan kering 

-------------- t/ha ---------------
Dibenam di lubang tanaman 10,18 A 1,37 A 11,55 A 6,91 A
Dibenam di baris tanaman 9,65 A 1,60 A 11,25 A 6,26 A

Tanpa biochar 7,48 b 1,27 a 8,75 b 4,17 b
Biochar 5 t/ha 9,72 ab 1,57 a 11,29 a 8,14 a
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Perlakuan
Biomas 
Batang 

Biomas 
klobot Total biomas Pipilan kering 

-------------- t/ha ---------------
Biochar 10 t/ha 11,57 a 1,55 a 13,12 a 7,45 a
Biochar+kompos pukan 5 t/ha 10,89 ab 1,56 a 12,44 a 6,57 a

Angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama dalam kelompok perlakuan yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan taraf 5 %.

Aplikasi biochar memberikan hasil tertinggi secara konsisten untuk semua komponen hasil, 
namun yang terpenting adalah pipilan kering jagung yang dihasilkan. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa pemberian biochar selain mampu meningkatkan retensi air juga adanya perilaku adsorpsi biochar 
terhadap unsur hara sehingga tidak hilang tercuci (Sammi et al. 2010; Widowati et al. 2011; Qiu et 
al. 2008). Kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi tanaman karena ketersediaan unsur hara lebih 
terjamin. Pemberian pupuk kandang tidak mempu meningkatkan hasil jagung bahkan cenderung lebih 
rendah, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu dilihat pada musim tanam berikutnya. Selama 
satu musim tanam, ditinjau dari aspek produksi pemberian biochar 5 t/ha masih dianggap cukup karena 
peningkatan dosis biochar dan penambahan pukan belum mampu memberikan peningkatan hasil 
jagung. Bagi lahan kering iklim kering, pemberian biochar diperlukan agar kebutuhan air tanaman dapat 
dipertahankan lebih lama sehingga mampu mendorong tanaman berproduksi lebih tinggi.

Retensi air tanah
Pemberian biochar akan mengubah struktur tanah di sekitar areal yang diberi biochar sehingga 

perubahan tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan kurva pF yaitu slope (kemiringan) dan 
pergeseran kurva secara horisontal. Hasil penelitian selama satu musim tanam jagung menunjukkan 
bahwa tidak ada pengaruh interaksi nyata antar cara pemberian dengan dosis biochar yang diberikan 
terhadap kurva pF. Ditinjau dari kurva pF tanah sebagai suatu gambaran kemampuan tanah memegang 
air, dapat dilihat bahwa pemberian biochar 5–10 t/ha menyebabkan terjadinya perubahan kurva pF 
tanah. Kurva pF tanpa biochar mempunyai slope yang lebih tajam, namun bila diberi biochar maka slope 
kurva pF tanah berubah menjadi lebih landai. Bila dibandingkan dengan kontrol, kurva pF tanah yang 
diberi biochar bergeser ke atas atau ke bawah dari kurva pF kontrol. Hal tersebut terjadi pada aplikasi 
dalam lubang tanam maupun pada jalur tanaman seprti dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

BC=biochar; Ko=kompos

Gambar 1.  Kurva pF tanah pada aplikasi biochar dalam lubang tanaman di Desa Oebola, Kupang. 
Tahun 2012

Tabel 1.  Biomas dan pipilan kering jagung  pada aplikasi biochar di lahan kering iklim kering di Desa 
Oebola, Kabupaten Kupang  2012 (lanjutan)
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Pada Gambar 1 dapat dilihat perubahan kurva pF pada aplikasi biochar dalam lubang tanam 
dengan pemberian beberapa dosis biochar. Pemberian biochar dengan dosis 5–10 t/ha mempunyai kurva 
pF yang lebih landai. Hal tersebut berarti pemberian biochar meningkatkan kemampuan tanah dalam 
memegang air karena pada pF tinggi (4,2) kandungan air tanah masih lebih tinggi. Pada Gambar 2 yaitu 
pada aplikasi biochar di jalur tanaman, dapat dilihat bahwa aplikasi biochar dicampur kompos justru 
lebih mampu meretensi air ditunjukkan oleh lebih landai dan bergeser ke arah atas dari kurva pF kontrol. 
Kemampuan tanah dalam memegang air setelah satu musim tanam belum menggambarkan efek yang 
stabil, masih perlu dimonitor pada musim tanam berikutnya. 

BC=biochar; Ko=kompos

Gambar 2. Kurva pF tanah pada aplikasi biochar dalam jalur tanaman di Desa Oebola, Kupang tahun 
2012

Aplikasi biochar menyebabkan perubahan kemampuan tanah meretensi air tanah (Gambar 
3). Aplikasi biochar 10 t/ha baik yang diaplikasikan dalam lubang tanam maupun jalur tanaman 
meningkatkan kadar air tanah pada kapasitas lapang (pF 2,54). Pada pemberian biochar dan kompos 
pukan peningkatan kadar air kapasitas lapang terlihat jelas pada aplikasi pada baris/jalur tanaman 
sehingga air tanah lebih tersedia bagi tanaman. Kurva pF pada aplikasi biochar 10 t/ha sangat berbeda 
dengan kurva pada tanah tanpa biochar yang menunjukkan telah terjadinya peningkatan kemampuan 
tanah dalam meretensi air. Hasil penelitian Sukartono dan Utomo (2012) di lahan kering Lombok Utara 
yang tergolong iklim kering mendapatkan bahwa pemberian biochar mampu meningkatkan kadar air 
pada kapasitas lapang sebesar 16%. Kemampuan biochar meretensi air berkaitan dengan sifat biochar 
yang kaya akan pori mikro akan sangat menguntungkan bila diaplikasikan pada tanah berpasir. Novak 
et al. (2009) melaporkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan tanah meretensi air pada tanah pasir 
berlempung setelah diberi biochar sebesar 2%. Tekstur tanah di Desa Oebola tergolong lempung liat 
berpasir sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kemampuan tanah meretensi air untuk mendukung 
pertumbuhan tanaman. 
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Gambar 3. Kurva pF tanah pada masing-masing aplikasi biochar di Desa Oebola, Kupang tahun 2012

Tabel 2.  Porositas tanah pada aplikasi biochar di lahan kering iklim kering di Desa Oebola, Kabupaten 
Kupang 2012

Perlakuan Ruang pori total
 (% Vol.)

Pori drainase 
cepat (%Vol.)

Pori air tersedia
(% Vol.)

Dalam lubang tanam 60.54 A 24.37 A 4.43 A
Dalam baris tanaman 60.73 A 23.74 A 4.69 A

Tanpa biochar 55.10 b 16.57 c 2.73 c
Biochar 5 t/ha 63.17 a 28.23 a 4.62 ab
Biochar 10 t/ha 61.25 a 23.10 b 5.45 a
Biochar+kompos 5 t/ha 57.50 b 20.83 bc 3.62 bc

Angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama dalam kelompok perlakuan yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata menurut uji Duncan taraf 5 % 

Kemampuan meretensi air perlu diimbangi dengan kemampuan melepas air sehingga ketersediaan 
air bagi tanaman lebih terjamin. Hasil penelitian Sutono dan Nurida (2012) mendapatkan bahwa 
perbedaan jenis biochar mempunyai karakteristik berbeda dalam kemampuan meretensi air (menyerap 
air) dan juga berbeda dalam melepaskan air. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemberian biochar 
telah mengubah struktur tanah seperti dapat dilihat pada data porositas tanah (Tabel 2). Perbedaan cara 
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pemberian tidak mempengaruhi porositas tanah terlihat dari nilai pori aerasi (drainase cepat) dan pori 
air tersedia. Proporsi pori air tersedia (selisih kadar air pada kapasitas lapang dengan titik layu permanen) 
pada tanah yang diberi biochar lebih tinggi secara signifikan. Pori air tersedia pada tanah yang diberi 
biochar 10 t/ha mencapai 5,45 %vol nyata lebih tinggi dibandingkan tanpa biochar dan biochar+pukan 
5 t/ha (Tabel 2). 

KESIMPULAN
1. Hasil jagung berupa biomas dan pipilan kering meningkat menjadi 6,57 t/ha, 7,45 t/ha dan 8,14 

t/ha jauh lebih tinggi dibandingkan tanpa biochar (4,17 t/ha setelah diberi biochar rating kayu 
legume masing-masing biochar+kompos 5 t/ha, biochar 10 t/ha, dan biochar 5 t/ha. 

2. Setelah satu musim tanam, pemberian biochar rating kayu legume mengubah kurva pF tanah 
menjadi lebih landai dan bergeser secara horizontal menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari 
kurva pF kontrol (tanpa biochar)

3. Pemberian biochar rating kayu legume dengan dosis 5–10 t/ha mampu meningkatkan ketersediaan 
air tanah setelah satu musim tanam, kemampuan tertinggi diperoleh bila diberi biochar 10 t/ha, 
terlihat pada persentase volume pori air tersedia. 
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ABSTRACT
Tidal swamp lowland had high potential for development of food crop, especially rice. However, tidal 
swamp lowland has low fertility such as shown by low levels availability of N, P and K soil nutrients. 
Therefore, one of efforts that can be conducted to increase soil fertility is by application of biofertilizer. 
Biofertilizer is made by enriching compost fertilizer of chicken dunk with N2 fixation bacteria and 
phosphate precipitation bacteria. This research was conducted from October 2015 to February 2016. 
Completely Randomized Design was used in this study with four treatments and six replications 
for each treatment. Trearments were consisted of biofertilizer without bacteria, biofertlizer enriched 
with phosphate precipitation bacteria, biofertilizer with N2 fixation bacteria (Azospirillum) as well as 
biofertilizer enriched with N2 fixation bacteria and phosphate precipitation bacteria. The results showed 
that treatment of biofertilizer enriched with N2 fixation bacteria and phosphate precipitation bacteria 
could increase N, P, K contents, could decrease C/N ratio and could increase dry weight of unhulled rice 
with magnitude of 111,33 g/pot.
Keywords: biofertilizer, C/N ratio content, N, P, K, tidal swamp lowland, rice

ABSTRAKS
Lahan pasang surut memiliki potensi yang besar dalam pengembangan tanaman pangan, di antaranya 
padi. Namun lahan pasang surut memiliki kesuburan tanah yang rendah, seperti rendahnya ketersediaan 
unsur hara N, P dan K tanah. Oleh karena itu, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
kesuburan tanah antara lain dengan pemberian pupuk organik hayati. Pupuk organik hayati dibuat 
dengan memperkaya kompos pupuk kandang kotoran ayam dengan bakteri penambat N2 dan pelarut 
fosfat. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sampai Februari 2016. Rancangan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan yang diulang sebanyak 
enam kali. Perlakuannya pupuk organik hayati tanpa bakteri, pupuk organik yang hayati diperkaya bakteri 
penambat N2 (Azospirillum), pupuk organik hayati yang diperkaya bakteri pelarut fosfat, dan pupuk 
organik hayati yang diperkaya bakteri penambat N2 dan pelarut fosfat. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlakuan pupuk organik hayati yang diperkaya bakteri penambat N2 dengan pelarut fosfat dapat 
meningkatkan kandungan N, P dan K, menurunkan C/N ratio, serta meningkatkan berat gabah kering 
giling 111,33 g/pot.

Kata kunci: pupuk organik hayati, kandungan C/N ratio, N, P dan K, padi, tanah pasang surut
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PENDAHULUAN
Luas lahan rawa pasang surut di Indonesia sekitar 20,12 juta ha, terdiri dari 2,07 juta ha lahan 

potensial, 6,72 juta ha lahan sulfat masam, 10,89 juta ha lahan gambut dan 0,44 juta ha lahan salin. Lahan 
rawa pasang surut yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian sekitar 8.535.708 ha. Dari luasan 
tersebut, yang sudah direklamasi sekitar 2.833.814 ha dan yang belum direklamasi sekitar 5.701.894 ha. 
Luas lahan rawa pasang surut yang sudah dijadikan lahan sawah hingga tahun 2011 baru sekitar 407.594 
ha (Ritung 2011). Luas lahan pasang surut di Sumatera Selatan yang telah dimanfaatkan sebanyak 
108.500 ha. Potensi hasil gabah yang diperoleh di lahan sawah rawa pasang surut dengan menerapkan 
teknologi pengelolaan yang tepat dapat mencapai 4,5–5,5 ton GKG ha-1. Bahkan dengan pengelolaan 
lahan yang baik, ketersediaan infrastruktur, dan sarana produksi yang memadai, disertai oleh kebijakan 
insentif yang tepat, ternyata lahan rawa pasang surut mampu menghasilkan padi 7–8 ton GKG ha-1 di 
Telang, Sumatera Selatan, dan 5–6 ton GKG ha-1 di Bintang Mas, Kalimantan Barat (Sutanto 2009).

Pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut khususnya tanaman padi sering menghadapi 
kendala seperti 1) genangan air dan kondisi fisik lahan, 2) kemasaman tanah tinggi karena kelarutan 
aluminium (Al3+), besi ferri (Fe3+), dan sulfat (SO4

2-) yang tinggi, 3) ketersediaan unsur hara menurun 
dan pada kondisi tereduksi sering muncul masalah keracunan besi ferro (Fe2+), dihidrogen sulfida (H2S), 
karbon dioksida (CO2), dan asam-asam organik. Keracunan besi pada tanaman padi disebabkan tingginya 
konsentrasi besi terlarut dalam tanah (200–500 ppm). Kebanyakan tanah mineral kaya akan besi, gejala 
keracunan besi dapat dilihat dari jaringan daun yang mengakibatkan penurunan hasil. Kejadian ini hanya 
terjadi pada kondisi lahan tergenang, sebagai akibat dari proses reduksi oleh mikroba yang merubah besi 
tidak larut (Fe3+) menjadi besi larut (Fe2+) (Beckers dan Ash 2005). Dobermann dan Fairhurst (2000); 
Audebert (2006); Mehbaran et al. (2008) menyatakan tentang kondisi terjadinya keracunan besi pada 
tanaman seperti 1) konsentrasi Fe2+ yang tinggi dalam larutan tanah karena kondisi reduksi yang kuat 
pada tanah, 2) status hara dalam tanah yang rendah dan tidak seimbang, 3) kurangnya oksidasi akar dan 
rendahnya daya oksidasi akar (ekslusi Fe2+) oleh akar yang disebabkan karena defisiensi hara P (fosfor), 
Ca (kalsium), Mg (magnesium), dan K (kalium), 4) Kurangnya daya oksidasi akar akibat terjadinya 
akumulasi bahan-bahan yang menghambat respirasi (H2S, FeS, dan asam-asam organik), 5) aplikasi 
bahan organik dalam jumlah besar yang belum terdekomposisi, dan 6) suplai Fe secara terus-menerus 
dari air bawah tanah atau rembesan secara lateral dari tempat yang lebih tinggi.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas dengan 
memanfaatkan pupuk organik yang diperkaya bakteri penambat N2 dan bakteri pelarut fosfat pemberian 
kurang dari 1 ton/ha. Hal ini diharapkan pupuk organik yang diperkaya bakteri penambat N2 dan 
bakteri pelarut fosfat dapat memperbaiki kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, dan biologi tanah, 
serta dapat menyumbangkan unsur hara N, P, dan K bagi tanaman padi.

Hasil penelitian Marlina et al. (2014) sebelumnya, bahwa pemberian pupuk organik hayati (kompos 
jerami padi yang diperkaya bakteri Azotobacter sp. dan Azospirillum sp. (bakteri penambat N2), Bacillus 
firmus (bakteri pelarut fosfat) dan Pseudomonas pseudomallei (bakteri pemacu tumbuh) 300 kg/ha dapat 
meningkatkan serapan NPK tanaman, mengefisiensikan 25 % pemupukan anorganik dan meningkatkan 
produksi padi sebanyak 93,67 g/pot di tanah lebak.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pupuk organik yang diperkaya bakteri penambat N2 

dan bakteri pelarut fosfat yang terbaik pada tanaman padi di tanah pasang surut. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sampai Februari 2016 yang dilakukan 

di Rumah Kaca Palembang. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
empat perlakuan yang diulang sebanyak enam kali. Perlakuannya pupuk organik tanpa bakteri, pupuk 
organik yang diperkaya bakteri penambat N2, pupuk organik yang diperkaya bakteri pelarut fosfat, dan 
pupuk organik yang diperkaya bakteri penambat N2 dan bakteri pelarut fosfat. Hasil uji lanjut yang 
digunakan adalah Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Analisis statistik menggunakan program SAS 9.1.3 
Portable.
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Pembuatan pupuk organik yang diperkaya bakteri. Pupuk organik (pupuk kandang kotoran 
ayam) dengan dedak di komposkan dengan perbandingan 10:1, kemudian pupuk organik diinkubasi 
selama 20 hari, setelah itu pupuk organik tersebut disterilisasikan, kemudian baru diperkaya dengan 
masing-masing bakteri. Untuk pupuk organik yang diperkaya bakteri Azospirillum atau bakteri pelarut 
fosfat masing-masing diberi 10 ml, dan untuk pupuk organik yang diperkaya Azospirillum serta bakteri 
pelarut fosfat dengan masing-masing 5 ml. Setelah itu pupuk organik siap dipakai.

Persiapan media. Tanah dibersihkan dari kotoran dan gulma, dikeringkan dan diayak kemudian 
ditimbang sebanyak 10 kg lalu dimasukan ke dalam ember kemudian diratakan.

Pemberian pupuk organik hayati. Pupuk organik hayati diberi 1 hari sebelum tanam sesuai 
perlakuan yang diberikan pada tanaman. Pupuk NPK diberikan setengah dari dosis anjuran (200 kg 
urea/ha, 150 kg SP36/ha, 100 kg KCl/ha) jadi menjadi 100 kg urea/ha, 75 kg SP36/ha, dan 50 kg KCl/
ha)

Penanaman. Benih ditanam secara langsung dengan menanam 5 benih per pot, seminggu 
kemudian bibit dipisahkan sehingga tinggal 2 bibit padi. 

Pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyulaman, penyiangan, dan 
pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan satu kali dalam satu hari yaitu pada pagi 
hari. Penyiangan gulma dilakukan dengan cara manual (mencabut gulma). Hama penyakit tidak 
diketemukan.

Panen. Panen harus dilakukan bila bulir padi sudah kuning merata dan telah menunduk ke bawah 
dan umur ± 105 hari. 

Peubah yang Diamati. Peubah yang diamati analisa C organik, N, P dan K, C/N ratio, jumlah 
anakan produktif (malai), jumlah gabah isi (butir), persentase gabah hampa (%), berat 1000 butir (g), 
berat gabah kering giling (g) dan berat kering berangkasan (g). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik yang diperkaya bakteri penambat 

N2 dan bakteri pelarut fosfat memiliki kandungan C/N ratio yang lebih rendah (19,12) dan kandungan 
N total (1,38%), P total (4,293%), dan K total (1,38%) yang lebih banyak bila dibandingkan dengan 
pemberian perlakuan pupuk organik tanpa diperkaya bakteri (C/N ratio 23,92, N total 1,18%, P total 
3,904%, K total 1,30%), pupuk organik yang diperkaya bakteri penambat N2 (C/N ratio 20,62, N total 
1,35 %, P total 3,956%, K total 1,31%) maupun pupuk organik yang diperkaya bakteri pelarut fosfat 
(C/N ratio 22,09, N total 1,24%, P total 4,103%, K total 1,38%) (Tabel 1).

Tabel 1. Hasil analisis masing-masing pupuk organik hayati 

Perlakuan Pupuk organik
C-organik 

(%)
N total 

(%)
P total 

(%)
K total 

(%)
C/N 
ratio

Tanpa diperkaya 28,22 1,18 3,904 1,30 23,92
Diperkaya bakteri penambat N2 27,84 1,35 3,956 1,31 20,62
Diperkaya bakteri pelarut fosfat 27,39 1,24 4,103 1,38 22,09
Diperkaya bakteri penambat N2 dan 
bakteri pelarut fosfat

26,38 1,38 4,293 1,38 19,12

Sumber: Hasil analisis pupuk organik hayati di PT Bina Sawit (2015)

Kandungan C/N ratio pada perlakuan pupuk organik yang diperkaya bakteri penambat N2 
(Azospirillum) dan bakteri pelarut fosfat bernilai 19,12. Nilai C/N 19,12 menunjukkan terjadinya 
mineralisasi. Proses mineralisasi adalah proses pupuk organik hayati ini dalam keadaan melepaskan 
N dan hara-hara lainnya, kemudian hara N dan hara-hara lainnya tersedia dan dapat dimanfaatkan 
oleh tanaman padi ini dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanafiah (2005), bahwa apabila 
C/N ratio kurang dari 20 maka akan terjadi proses mineralisasi (proses perubahan dari bahan organik 
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menjadi anorganik). Selanjutnya menurut Pandebesie (2013), bahwa penurunan nilai ratio C/N karena 
terjadinya penurunan jumlah karbon yang dipakai sebagai sumber energi mikroba untuk menguraikan 
atau mendekomposisi material organik. Pada proses pengomposan berlangsung perubahan-perubahan 
bahan organik menjadi CO2 + H2O + nutrien + humus + energi. Selama proses pengomposan CO2 
menguap dan menyebabkan penurunan kadar karbon (C) dan peningkatan kadar nitrogen (N) sehingga 
rasio C/N kompos menurun. Rasio C/N yang terlalu tinggi akan memperlambat proses pembusukan, 
sebaliknya jika terlalu rendah walaupun awalnya proses pembusukan berjalan dengan cepat, tetapi 
akhirnya melambat karena kekurangan C sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. 

Selain itu menurut Setyorini et al. (2006), pengayaan kompos yang dilakukan secara mikrobiologis, 
yaitu dengan penambahan pupuk hayati merupakan salah satu sumber alternatif penyediaan hara tanaman 
yang aman lingkungan. Penambahan bakteri penambat N2 dan bakteri pelarut fosfat akan meningkatkan 
kualitas kompos setara dengan penambahan nitrogen dan fosfor dari hewan dan tumbuhan. Pupuk 
organik yang diperkaya dengan pupuk hayati yang telah terstandardisasi dengan sebutan pupuk Bio-
Organik atau pupuk Organik-Hayati (organik biofertilizer) mampu meningkatkan kualitas pupuk 
organik, ketersediaan hara pupuk organik, kesuburan tanah, efisiensi pemupukan, dan keberlanjutan 
produktivitas tanah.

  Sementara C/N ratio pada pupuk organik yang tanpa diperkaya bakteri mempunyai nilai 23,92. 
Hal ini menunjukkan bahwa nilai C/N ratio ini akan terjadi kompetisi antara tanaman dengan mikroba 
dalam penyerapan hara-hara tersedia dalam tanah. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanafiah (2005), 
bahwa nisbah C/N di atas 20 akan terjadi kompetisi atau perebutan unsur hara antara tanaman dengan 
mikroba yang ada di dalam tanah itu sendiri.

 Hal yang menarik terlihat pada Tabel 1 di atas, bahwa pupuk organik yang diperkaya bakteri 
penambat N2 (Azospirillum) memberikan sumbangan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan 
pupuk organik yang diperkaya bakteri pelarut fosfat maupun pupuk organik yang tanpa diperkaya 
bakteri. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri penambat N2 (Azospirillum dapat menyumbangkan 
nitrogen melalui fiksasi N2 menjadi NH3 dan selanjutnya diubah menjadi NH4 yang siap diserap oleh 
akar tanaman padi. Persediaan N yang cukup pada fase generatif sangat penting dalam memperlambat 
proses penuaan daun, mempertahankan fotosintesis selama fase pengisian gabah, dan meningkatkan 
protein dalam gabah. Penambatan nitrogen secara biologis dan secara kimiawi mengubah gas dinitrogen 
(N2) menjadi amonia dengan katalis enzim nitrogenase (Saika dan Jain 2007). Proses fiksasi N2 dengan 
adanya enzim nitrogenase terjadi sebagai berikut 1) energi ATP dan elektron feredoksin mereduksi 
protein Fe, 2) kemudian mereduksi protein MoFe yang selanjutnya mereduksi N2 menjadi NH3 dengan 
hasil sampingan berupa gas H2, dan 3) bersamaan dengan itu terjadi reduksi asetilen menjadi etilen yang 
dapat digunakan sebagai indikator proses fiksasi N2 secara biologis (Marschner 1986; Buchanan et al. 
2000). Kemampuan Azospirillum sp. dalam menghasilkan auksin berdampak positif terhadap morfologi 
akar sehingga penyerapan hara meningkat (Barea et al. 2005).

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pupuk organik hayati (pupuk organik yang 
diperkaya bakteri penambat N2 (Azospirillum) dan bakteri pelarut fosfat) memberikan jumlah anakan 
produktif dan jumlah gabah isi per malai terbanyak, persentase gabah hampa yang rendah, berat 1.000 
butir, berat kering brangkasan dan berat gabah kering giling lebih berat bila dibandingkan dengan 
perlakuan pupuk organik yang tanpa diperkaya bakteri, diperkaya bakteri Azospirillum serta yang 
diperkaya bakteri pelarut fosfat (Tabel 2 dan 3).

Terbaiknya produksi tanaman padi yang diberi pupuk organik yang diperkaya Azospirillum dan 
bakteri pelarut fosfat dalam hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya berat gabah kering giling yang 
secara nyata bila dibandingkan dengan pemberian pupuk organik tanpa diperkaya bakteri, pupuk organik 
yang diperkaya bakteri Azospirillum maupun pupuk organik yang diperkaya bakteri pelarut fosfat. Hal 
ini mengindikasikan bahwa pupuk organik yang diperkaya bakteri Azospirillum dan bakteri pelarut 
fosfat mampu menyediakan N dan P yang lebih banyak di dalam tanah sehingga dapat cepat digunakan 
untuk pertumbuhan dan produksi tanaman padi.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

530

Pengaruh Pupuk Organik Hayati terhadap C/N Ratio, N, P, dan K,
serta Produksi Padi (Oryza sativa L.) di Tanah Pasang Surut

Tabel 2. Pengaruh pupuk organik hayati terhadap komponen produksi

Perlakuan Pupuk 
organik hayati

Jumlah anakan 
produktif 

(malai

Jumlah gabah 
isi per malai 

(butir)

Persentase 
gabah 

hampa (%)

Berat 
1000 

butir (g)

Berat kering 
berangkasan 

(g)
Tanpa diperkaya 26,33a

             A

79,50 a

              A

21,70 c

                C

27,83 a

               A

54,83 a

               A

Diperkaya bakteri 
Azospirillum

34,83 b

               B

116,83 c

                  B

13,22 b

                B

30,50 b

             B

71,83 b

              A

Diperkaya bakteri 
pelarut fosfat

31,67ab

             AB

93,50 b

              A

16,34 b

               B

28,83 a

             A

62,83 ab

             A

Diperkaya bakteri 
Azospirillum dan 
bakteri pelarut fosfat

46,50 c

               C

161,67 d

                 C

6,18 a

           A

33,67 c

               C

110,50 c

                  B

BNT 0,05 =
         0,01 =

6,55
8,31

11,55
14,64

3,23
4,09

1,17
1,48

16,72
21,20

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata

Tabel 3. Pengaruh pupuk organik hayati terhadap berat gabah kering giling

Perlakuan Pupuk organik hayati Berat gabah kering giling 
(g/pot)

Persentase peningkatan (%)

Tanpa diperkaya 60,17 a

              A

-

Diperkaya bakteri Azospirillum 80,83 c

              C

34,34

Diperkaya bakteri pelarut fosfat 67,83 b

              B

12,73

Diperkaya bakteri Azospirillum 
dan bakteri pelarut fosfat

111,33 d

                  D

85,03

BNT 0,05 =
         0,01 =

5,26
6,67

 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata

Bakteri Azospirillum dan bakteri pelarut fosfat dalam bahan pembawa pupuk organik dapat 
menstimulasi aktivitas amonifikasi, nitrifikasi, fiksasi N, dan fosforilisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Sastraatmadja et al. (2001), bahwa hal ini terjadi karena adanya kerja dari berbagai mikroba yang sudah 
ada di dalam pupuk organik hayati dan ini tidak terlepas dari fungsi timbal balik antara tanaman, mikroba 
yang ada di dalam pupuk hayati yang diberikan pada tanaman padi. Selanjutnya Atlas dan Borta (1998) 
menyatakan, bahwa aktivitas dan efektivitas mikroba dalam medium tanam (tanah) akan sama-sama 
terpacu dan membentuk komunitas mikroba yang dapat mempercepat mineralisasi unsur hara makro dan 
mikro. Selanjutnya bakteri pelarut fosfat yang terdapat dalam pupuk organik mempunyai kemampuan 
yang tinggi sebagai biofertilizer dengan cara melarutkan unsur P yang terikat oleh unsur lain (Fe, Al 
dan Mn) sehingga unsur P tersebut menjadi tersedia bagi tanaman. Mikroba ini berperan dalam proses 
transformasi unsur P menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Asam organik dan enzim fosfatase yang 
dihasilkan oleh bakteri pelarut fosfat ini merupakan fasilitas untuk mengubah bentuk P menjadi unsur 
yang tersedia bagi tanaman (Saraswati 2004; Barea et al. 2005). Havlin et al. (2005), bahwa tanaman 
dapat menyerap P dalam bentuk H2PO4

 dan HPO4
2-. Suriadikarta dan Simanungkalit (2006), bakteri 

pelarut fosfat ini berperan dalam penyuburan tanah karena bakteri ini mampu melakukan mekanisme 
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pelarut fosfat dengan mengekskresikan sejumlah asam organik berbobot molekul rendah seperti oksalat, 
suksinat, fumarat. Asam organik ini akan bereaksi dengan bahan pengikat fosfat pada Al3+, Fe+3, Ca+2, 
Mg+2 membentuk khelat organik yang stabil sehingga mampu membebaskan ion fosfat terikat dan oleh 
karena itu diserap oleh tanaman.

Pupuk organik hayati (pupuk organik yang diperkaya bakteri penambat N2 dan bakteri pelarut 
fosfat) yang diberikan mampu mendorong perkembangan anakan tanaman padi, Jumlah anakan yang 
terbentuk dapat meningkatkan jumlah anakan produktif dan mengakibatkan jumlah gabah yang berisi 
lebih banyak dan persentase gabah hampa yang dihasilkan menurun serta berat 1000 butir serta berat 
kering berangkasan yang lebih berat sehingga berat gabah kering giling yang dihasilkan lebih banyak 
yaitu 111,33 g/pot bila dibandingkan dengan pupuk organik yang tanpa diperkaya bakteri hanya 
menghasilkan 60,17 g/pot, pupuk organik yang diperkaya bakteri penambat N2 (80,83 g/pot), pupuk 
organik yang diperkaya bakteri pelarut fosfat (67,83 g/pot). Artinya pemberian pupuk organik yang 
diperkaya bakteri penambat N2 dan bakteri pelarut fosfat mampu meningkatkan produksi padi sebesar 
85,03 % bila dibandingkan pupuk organik yang tanpa diperkaya bakteri. Hal ini disebabkan karena 
pupuk organik yang diperkaya bakteri penambat N2 dan bakteri pelarut fosfat mampu menyumbangkan 
unsur hara N, P, dan K lebih tinggi sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tanaman padi. 

Unsur hara N, P, dan K memiliki peranan masing-masing pada tanaman padi. Menurut IRRI (2006), 
nitrogen adalah hara utama tanaman, merupakan komponen asam amino, asam nukleat, nudeotida, 
klorofil, enzim, dan hormon. N mendorong pertumbuhan tanaman yang cepat dan memperbaiki tingkat 
hasil dan kualitas gabah melalui peningkatan jumlah anakan, pengembangan luas daun, pembentukan 
gabah, pengisian gabah, dan sintesis protein.

Fungsi fosfor dalam produksi padi adalah sebagai berikut : (1) memacu terbentuknya bunga, bulir 
pada malai; (2) menurunkan aborsitas; (3) perkembangan akar halus dan akar rambut; (4) memperkuat 
jerami sehingga tidak mudah rebah; (5) memperbaiki kualitas gabah (Rauf, Syamsuddin, dan Sihombing, 
2000).

Sedangkan peranan utama kalium membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium 
juga berperan memperkuat tubuh tanaman, agar daun, bunga dan buah, tidak mudah gugur. Selain 
itu, kalium juga sebagai sumber kekuatan bagi tanaman menghadapi kekeringan dan penyakit (Lingga, 
2006).

 Selain itu sesuai dengan hasil penelitian Suruno et al. (2013) yang menyatakan bahawa 
pemberian kompos yang diperkaya mikroba 2,5 ton/ha dan pupuk ½ pupuk anorganik rekomendasi 
mampu meningkatkan produksi tanaman padi varietas Sintanur sebesar 7,0 ton/ha.

KESIMPULAN
Perlakuan pupuk organik hayati yang diperkaya bakteri penambat N2 dengan pelarut fosfat dapat 

meningkatkan kandungan N (1,38 %), P (4,293 %) dan K (1,38 %), menurunkan C/N ratio (19,12) 
serta meningkatkan berat gabah kering giling 111,33 g/pot.
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ABSTRACT
This research was conducted in the field of a farmer in Rajabasa District, Bandar Lampung, and Seed 
and Plant Breeding Laboratory, Agriculture Faculty, University of Lampung, began in February until 
June 2015. The treatments were arranged in factorial (2x5) in Complete Randomized Design with three 
replications so it got 30 test units. The first factor was the time of appication of NPK fertilizer, those were 
at the beginning of flawering (R1) and at the beginning of pod formation (R3). The second factor was 
dosage of NPK fertilizer which coutisted og 5 dosages, those were 0 (N0), 25 (N1), 50 (N2), 75 (N3), 
and 100 kg NPK ha-1, homoginity of variability of data among treatments were tested by Barlett Test and 
additivity data were tested by Tukey Test. If the assumtion of analysis was fulfilled then the data were 
analysis of variance and continued by orthogonal and orthogonal polynomial at 5% level of significancy. 
The results of this research concluded, that: (1) Time aplication of NPK fertilizer at R1 and R3 stages 
was not significant deferent to increase the yield of soybean, (2) The optimum dosage of NPK fertilizer 
to increase yield of soybean has not been found, (3) The interaction between the time application and 
dosage of NPK fertilizer in incerasing yield of soybean was seen at fullpod/plant, weight of 100 seed, and 
yield. The optimum dosage of NPK fertilizer was about 76 kg ha-1 given at R3 stage at yield of plant, on 
otherside, R1 stage still gave linier respond, and (4) The Efficiency of NPK fertilizer in increasing the 
yield of soybean was still low that was aromed value of 6,33-9,75. 
Key Word: fertilzer efficiency, soybean, NPK fertilizer, time application

 ABSTRAK
Penelitian dilakukan di kebun milik petani di Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung dan 
Laboratorium Benih dan Pemuliaan Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, mulai bulan 
Februari sampai Juni 2015. Perlakuan disusun secara faktorial (2 x 5) dalam rancangan kelompok teracak 
sempurna yang masing-masing kombinasi perlakuan diulang tiga kali sehingga diperoleh 30 satuan 
percobaan. Faktor pertama adalah waktu aplikasi pupuk majemuk NPK yaitu awal berbunga (R1) dan 
mulai terbentuk polong (R3) . Faktor kedua adalah dosis pupuk majemuk NPK terdiri dari lima taraf 
dosis yaitu 0 (N0), 25 (N1), 50 (N2), 75 (N3), dan 100 (N4) kg/ha. Data yang diperoleh diuji asumsi 
analisis ragamnya, homogenitas ragam antarperlakuan dengan Uji Barlett dan kemenambahan data diuji 
dengan Uji Tukey. Bila asumsi analisis ragam terpenuhi maka data dianalisis ragam dan dilanjutkan 
dengan Uji Ortogonal dan Ortogonal Polinomial pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menyimpulkan 
bahwa (1) Waktu aplikasi pupuk NPK pada stadia R1 dan R3 tidak berbeda dalam meningkatkan hasil 
kedelai, (2) Dosis pupuk NPK yang optimum dalam meningkatkan hasil kedelai belum diperoleh, (3) 
Interaksi antara waktu aplikasi dan dosis pupuk NPK dalam meningkatkan hasil kedelai terdapat pada 
jumlah polong isi/tanaman, bobot 100 butir, dan hasil tanaman. Dosis pupuk NPK masih menunjukkan 
respons linear pada jumlah polong isi/tanam dan bobot 100 butir pada aplikasi pupuk stadia R3. Dosis 
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pupuk NPK optimum sebesar 76 kg/ha yang diberikan pada stadia R3 pada pengamatan hasil tanaman 
sedangkan pada stadia R1 masih menunjukkan respons linear, dan (4) Efisiensi pupuk NPK dalam 
meningkatkan hasil kedelai masih rendah yaitu berkisar pada nilai 6,33-9,75.
Kata Kunci: efisiensi pupuk, kedelai, pupuk NPK, waktu aplikasi

PENDAHULUAN
Penerapan prinsip-prinsip agronomik seperti pemupukan dan waktu aplikasi pupuk dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas biji yang dihasilkan. Penerapan pupuk yang tepat baik waktu 
aplikasi dan dosis pupuk dalam berbudidaya kedelai diharapkan dapat meningkatkan hasil kedelai. 
Pemberian pupuk NPK majemuk pada fase generatif yang tepat diharapkan dapat berkontribusi pada 
biji kedelai yang dihasilkan. Efisiensi penyerapan (EP) pupuk bermakna bahwa sebagian besar pupuk 
yang diberikan diserap oleh tanaman, hal ini dapat diukur dengan menghitung efisiensi pupuk NPK 
secara agronomi, perhitungan efisiensi pupuk NPK dapat digunakan untuk menduga kebutuhan pupuk 
pada tanaman yang dicobakan sehingga potensi pupuk di lahan menjadi maksimal melalui pemupukan 
tepat waktu dan sesuai kebutuhan perkembangan tanaman. Efisiensi agronomik (EA) merupakan ukuran 
adanya peningkatan hasil untuk setiap kilogram pupuk yang diberikan. Hal ini dapat diukur dengan 
pengamatan jumlah polong isi/tanaman, bobot 100 biji dan hasil biji (t/ha). 

Tanaman kedelai merupakan tanaman yang memberikan tanggapan positif terhadap penerapan 
pupuk, terutama pupuk N, tetapi hasil penelitian masih tidak menentu, sementara tanggapan terhadap 
pupuk P dan K lebih konsisten. Kedelai yang ditanam pada tanah Typic Dystrochrept, pemberian 
pupuk NPK (112 kg/ha) ternyata menghasilkan kualitas benih kedelai lebih tinggi, indeks biji, dan 
kandungan protein kasar lebih tinggi daripada tingkat NPK majemuk rendah (56 kg/ha) dan kontrol 
(0 kg/ha) (Boswell dan Anderson 2008). Menurut Heenihatherly dan Elmore (2004), serapan N oleh 
tanaman kedelai mencapai tingkat maksimum hingga 4,5 kg N/ha atau setara dengan 9,78 kg urea/
ha pada stadia antara R3 dan R4 (berpolong penuh). Oleh karena itu, beberapa peneliti telah berusaha 
untuk meningkatkan hasil kedelai dengan mengaplikasikan N selama akhir vegetatif dan tahap awal 
pertumbuhan reproduksi (awal berbunga). Namun demikian, laporan terbaru dari Kansas menemukan 
bahwa aplikasi N di stadia R3 dapat meningkatkan hasil kedelai (Wesley et al. 1998 dalam Heenihatherly 
dan Elmore 2004).

Menurut Zhang et al. (2012), semakin banyak pupuk N yang diberikan maka semakin banyak 
nitrogen yang hilang; hanya 30%–35% dari pupuk N yang diberikan akan diambil oleh tanaman dan 
sekitar 20%–50% akan hilang melalui pencucian dan run-off. Oleh karena itu, diperlukan strategi 
pengurangan kehilangan nitrogen seperti metode aplikasi pupuk yang tepat. Pemberian nitrogen pada 
kedelai sebesar 20–40 pounds/acre atau setara dengan 10 kg/ha pada fase tanaman R3 ternyata dapat 
meningkatkan hasil kedelai sebesar 5–10% (Ferguson et al. 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Haq dan Antonio (2005), menyimpulkan bahwa dari 112 percobaan selama 8 tahun ternyata pemberian 
pupuk NPK dapat meningkatkan produksi total lemak dan protein pada biji kedelai.

 Untuk menghasilkan biji kedelai sebesar 3.400 kg/ha dibutuhkan N sebesar 353 kg/ha, P2O5 
sebesar 83 kg/ha, K2O sebesar 720 kg/ha, S sebesar 23 kg/ha, dan Zn sebesar 0,40 kg/ha (Ferguson et al. 
2000 dalam Heenihatherly dan Elmore 2004).

Untuk itu peneliti melakukan percobaan pemupukan NPK majemuk dengan dosis 0–100 kg/
ha yang diaplikasikan pada fase pertumbuhan kedelai R1 (awal berbunga) dan R3 (awal pembentukan 
polong). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) waktu aplikasi pupuk 
NPK pada stadia R1 dan R3 dalam meningkatkan hasil kedelai; (2) dosis pupuk NPK yang optimum 
dalam meningkatkan hasil kedelai; (3) Interaksi antara waktu aplikasi dan dosis pupuk NPK dalam 
meningkatkan hasil kedelai, dan (4) efisiensi pupukNPK dalam meningkatkan hasil kedelai. 
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di kebun milik petani di Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung dan 

Laboratorium Benih dan Pemuliaan Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, mulai bulan 
Februari sampai Juni 2015. 

Bahan yang digunakan adalah kedelai varietas Dering I, pupuk urea, KCl, SP-36, NPK majemuk 
Mutiara (16:16:16), insektisida, fungisida, legin, kantongan plastik, karung goni, dan kantongan kertas. 
Alat yang digunakan adalah cangkul, kored, selang, sprayer punggung, timbangan, mistar, meteran, 
mortar, dan alat tulis. 

Perlakuan disusun secara faktorial (2 x 5) dalam rancangan kelompok teracak sempurna yang 
masing-masing kombinasi perlakuan diulang tiga kali sehingga diperoleh 30 satuan percobaan. Faktor 
pertama adalah waktu aplikasi pupuk majemuk NPK yaitu awal berbunga (R1) dan mulai terbentuk 
polong (R3). Faktor kedua adalah dosis pupuk majemuk NPK susulan terdiri dari lima taraf dosis yaitu 
0 (N0), 25 (N1), 50 (N2), 75 (N3), dan 100 (N4) kg/ha. Pupuk NPK terlebih dahulu dihaluskan 
dengan menggunakan mortar, kemudian ditimbang sesuai perlakuan, dan aplikasi pupuk secara larikan. 
Pupuk dasar diberikan satu minggu setelah tanam dengan dosis urea 50 kg/ha, KCl 100 kg/ha, dan SP-
36 100 kg/ha yang diaplikasikan secara larikan. Stadia mulai berbunga (R1) ditandai dengan terbukanya 
bunga pertama pada buku manapun. Umur berbunga ini bervariasi menurut umur varietas tanaman 
kedelai, biasanya mulai dari umur 35 sampai 45 hari. Stadium Mulai Berpolong (R3) biasanya mulai 
pada umur tanaman 55–65 hari yang ditandai dengan terbentuknya polong pada salah satu dari empat 
buku teratas pada batang utama. Data yang diperoleh diuji asumsi analisis ragamnya. Homogenitas 
ragam antarperlakuan dengan Uji Barlett dan kemenambahan data diuji dengan Uji Tukey. Bila 
asumsi analisis ragam terpenuhi maka data dianalisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji Ortogonal 
dan Ortogonal Polinomial pada taraf nyata 5%. Pengamatan meliputi 1) Jumlah polong isi/tanaman: 
jumlah polong dihitung berdasarkan seluruh polong bernas yang muncul dalam satu tanaman pada saat 
panen, Dikatakan polong isi jika dalam satu polong paling sedikit berisi satu biji, 2) Bobot 100 butir 
kadar air 12%, 3) Hasil kedelai (t/ha) pada kadar air 12 %, dan (4) Efisiensi pemupukan NPK dengan 
menggunakan rumus (Bank Pengetahuan Padi Indonesia 2008): 

       Hasil (yang dipupuk NPK - yang tidak dipupuk N) (kg/ha)
EA NPK = -------------------------------------------------------------------------------
                                  Pupuk NPK (kg NPK/ha)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh waktu aplikasi pupuk NPK nyata hanya pada 

pengamatan hasil biji tanaman demikian juga pengaruh dosis pupuk majemuk NPK nyata pada 
pengamatan hasil biji tanaman, sedangkan interaksi waktu aplikasi dan dosis pupuk NPK nyata pada 
pengamatan jumlah polong isi, hasil biji tanaman kedelai, dan efisiensi pupuk (Tabel 1).

Tabel 1. Anara jumlah polong isi, bobot 100 butir, hasil biji, dan efisiensi pemupukan 

Pengamatan Waktu Aplikasi (R) Dosis Pupuk NPK (N) Persitindakan (R x N)
F-hitung*)

Jumlah Polong Isi 2,89 tn 2,67 tn 2,93*
Bobot 100 butir 1,93 tn 1,14 tn 1,78 tn
Hasil Biji 7,94* 2,99* 5,47*
Efisiensi pemupukan+ 1,31tn 1,61tn 4,08*

Keterangan: tn= tidak berbeda pada taraf uji 5% * = berbeda pada taraf uji 5% F0,05 (4,18) 2,93 +F0,05(1,14) = 
4,60 +F0,05(3,14) = 3,34   
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 Tanaman yang diaplikasikan pupuk NPK pada fase awal berpolong (R3) menunjukkan respons 
linear, setiap pemberian 1 kg NPK majemuk/ha pada stadia R3 akan meningkatkan polong isi 0,14, 
sedangkan pemberian pupuk NPK pada stadia R1 tidak berbeda (Gambar 1). 

  
Gambar 1.  Pengaruh dosis pupuk NPK pada jumlah polong isi/tanaman kedelai yang diaplikasikan 

pada stadia R1 dan R3

Demikian juga, tanaman yang diaplikasikan pupuk NPK pada stadia awal berbunga (R1) 
menunjukkan respons secara linear sedangkan aplikasi awal berpolong (R3) menunjukkan respons 
kuadratik pada hasil tanaman. Setiap pemberian 1 kg/ha NPK pada stadia R1 akan meningkatkan 
hasil biji sebesar 0,007 t/ha, sedangkan dosis pupuk NPK optimum sebesar 76 kg/ha pada aplikasi 
awal berpolong (R3) dengan hasil biji sebesar 1,4 t/ha (Gambar 3). Hal ini sejalan dengan pernyataan 
George dan Singleton (1991) bahwa laju akumulasi N pada kedelai selama siklus pertumbuhannya tidak 
konsisten dibandingkan laju akumalasi N pada kacang hijau. Menurut George dan Singleton (1992), 
akumulasi N pada kedelai 0,26 g m-2 hari-1 dan mencapai puncaknya sebesar 0,58 g m-2 hari-1 antara 
stadia R2 (berbunga penuh) dan R7 (matang fisiologis) bertepatan dengan fiksasi N maksimum. Dengan 
demikian pemberian NPK pada R3 menunjukkan respons linear pada jumlah polong isi/tanaman dan 
respon kuadratik pada hasil kedelai, karena diperkirakan setelah memasuki stadia R3 sampai panen 
terjadi peningkatan akumulasi N pada tanaman. Sedangkan pada aplikasi NPK pada stadia R1 untuk 
hasil kedelai masih menunjukkan respons linear, diduga karena pada stadia R1 akumulasi pada tanaman 
kedelai masih rendah, akan meningkat setelah stadia R2. 

Pengaruh waktu aplikasi pupuk NPK tidak berbeda untuk stadia R1 dan R3 pada dosis NPK 0 
sampai 100 kg/ha pada pengamatan jumlah polong isi/tanaman dan bobot 100 butir (Tabel 2). Hal 
ini diduga waktu aplikasi yang belum tepat seperti dinyatakan dalam penelitian George dan Singleton 
(1992) bahwa akumulasi pupuk pada tanaman kedelai sangat tinggi setelah stadia R3, begitu juga hasil 
penelitian Salvagiotti, Cassman, Specht, Walters, Weiss, and Dobermann (2008) pemberian pupuk N 
setelah stadia R3 akan meningkatkan efisiensi pemupukan.
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Tabel 2.  Pengaruh waktu aplikasi dan dosis pupuk NPK pada jumlah polong isi, bobot 100 butir, dan 
hasil tanaman kedelai

Perbandingan Jumlah Polong Isi Bobot 100 butir Hasil biji
-------nilai F-hitung---------

Pengaruh Waktu aplikasi (R)
P1: R1 vs R3 2,67tn 1,14tn 2,99tn
Pengaruh dosis pupuk NPK susulan (N)
P2: N-linier 9,95* 1,12tn 29,75*
P3: N-kuadratik 0,05tn 2,14tn 0,81tn
Interaksi (RXN)
P4: P1 x P2 1,36tn 4,99* 2,12tn
P5: P1 x P3 4,28tn 1,27tn 4,75*
Pengaruh dosis pupuk NPK susulan pada waktu aplikasi:
R1: N-linier 1,98tn 0,69tn 23,88*
R1: N-Kuadratik 1,69tn 0,06tn 0,88tn
R3: N-Linier 9,34* 5,41* 7,99*
R3: N-Kuadratik 2,63tn 3,36tn 4,74*
Pengaruh waktu aplikasi pupuk pada dosis pupuk NPK susulan:
N0: R1 vs R3 3,49tn 2,00tn 0,00tn
N1: R1 vs R3 3,39tn 0,50tn 2,35tn
N2: R1 vs R3 0,00tn 3,03tn 0,17tn
N3: R1 vs R3 3,78tn 0,99tn 4,98*
N4: R1 vs R3 3,68tn 2,02tn 17,36*

Keterangan: tn = tidak berbeda pada taraf uji 5% *= berbeda pada taraf uji 5%

Tanaman yang diaplikasikan pupuk NPK pada stadia awal berpolong (R3) menunjukkan respons 
linear, setiap pemberian 1 kg/ha NPK pada fase R3 akan menurunkan bobot 100 butir sebesar 0,009 
g, sedangkan pemberian pupuk NPK pada stadia R1 tidak berbeda (Gambar 2). Penurunan bobot 100 
butir ini menjadi tidak berarti karena penurunnya sangat kecil yaitu 9 mg per kilogram penambahan 
pupuk NPK, juga pada anara interaksi tidak nyata (Tabel 1).

Gambar 2.  Pengaruh dosis pupuk NPK pada bobot 100 butir biji kedelai yang diaplikasikan pada 
stadia R1 dan R3
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Pemberian pupuk NPK sebesar 75 kg/ha dan 100 kg/ha pada stadia R1 ternyata meningkatkan 
hasil biji (t/ha) masing-masing sebesar 1,19 t/ha dan 1,85 t/ha, sedangkan pada pemberian pupuk NPK 
majemuk 75 dan 100 kg/ha pada stadia R3 hasil kedelai sebesar 1,16 t/ha dan 1,24 t/ha. Hal ini seiring 
dengan Gambar 3, bahwa aplikasi R1 masih menunjukkan respons linear, sedangkan aplikasi R3 mulai 
menurunkan hasil biji ketika pupuk NPK mencapai dosis 76 kg/ha.

Gambar 3.  Pengaruh dosis pupuk NPK pada hasil biji kedelai yang diaplikasikan pada stadia R1 dan 
R3

Pengaruh waktu aplikasi pupuk pada dosis NPK sebesar 75 kg/ha ternyata aplikasi R3 lebih tinggi 
hasilnya sebesar 37% dibandingkan jika diaplikasikan pada stadia R1, tetapi ketika dosis pupuk NPK 
ditambah menjadi 100 kg/ha, maka aplikasi pupuk pada stadia R1 lebih tinggi hasil kedelai daripada 
stadia R3 sebesar 69% (Tabel 2).

Pada antara (Tabel 1) interaksi antara waktu aplikasi dan dosis pupuk NPK nyata pada efisiensi 
pupuk. Sedangkan efisiensi pupuk NPK secara agronomis adalah selisih antara produksi kedelai yang 
dipupuk NPK dan produksi kedelai yang tidak dipupuk NPK dibagi dosis pupuk NPK yang diberikan 
disajikan pada Tabel 3.

 Efisiensi pupuk tertinggi pada pemberian pupuk NPK sebesar 25 kg/ha pada stadia R1 sedangkan 
pada stadia R3 tertinggi pada dosis pupuk NPK sebesar 75 kg/ha (Tabel 3). Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian George dan Singleton (1992), bahwa akumulasi N pada kedelai mencapai puncaknya 
antara stadia R2 (berbunga penuh) dan R7 (matang fisiologis) sehingga pemberian pupuk pada stadia 
R3 efisiensi pupuk NPK tertinggi pada dosis 75 kg/ha NPK dan ini sejalan dengan hasil biji kedelai 
pada Gambar 3, efisiensi pupuk menurun setelah pupuk NPK ditambah. Untuk meningkatkan efisiensi 
agronomis perlu dilakukan perbaikan pengelolaan tanaman dan menyesuaikan takaran pupuk dengan 
pupuk anjuran sesuai dengan target hasil yang diinginkan (Siregar dan Marzuki 2011). Hal lain juga 
sejalan dengan penelitian Salvagiotti et al. (2008) pada tanaman kedelai, aplikasi pupuk sebelum stadia 
R3 ternyata efisiensi pupuk masih rendah rata-rata 8,7 bila pupuk N kurang dari 50 kg/ha, tetapi efisiensi 
meningkat menjadi 24 jika N kurang dari 50 kg/ha yang diberikan setelah stadia R3. Sementara pada 
penelitian ini pupuk NPK 16:16:16 artinya kandungan N tertinggi hanya 16 kg/ha untuk dosis NPK 
100 kg/ha, ini masih kurang dari 50 kg/ha seperti hasil penelitian Salvagiotti et al. (2008) sehingga 
efisiensi pupuk NPK dalam penelitian ini hanya berkisar 6,33–9,75 (Tabel 3).
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Tabel 3. Efisiensi pupuk NPK secara agronomis pada stadia R1 dan R3

Dosis 
Pupuk 

NPK (kg/
ha)

Waktu Aplikasi Pupuk pada Tanaman Kedelai
Stadia R1 Stadia R3

Hasil (t/ha) Selisih EP Hasil (t/ha) Selisih EP

0 0,88 - - 0,88 - -
25 1,31 0,43 17,2 1,06 0,18 7,2
50 1,28 0,40   8,0 1,21 0,33 6,2
75 1,19 0,31   4,1 1,56 0,68 9,1
100 1,85 0,97   9,7 1,16 0,28 2,8

Rata-rata   9,75 6,325
Keterangan: EP = Efisiensi Pupuk NPK

KESIMPULAN
Setelah dilakukan pembahasan dapat disimpulkan: 

1. Waktu aplikasi pupuk NPK pada stadia R1 dan R3 tidak berbeda dalam meningkatkan hasil 
kedelai. 

2. Dosis pupuk NPK yang optimum dalam meningkatkan hasil kedelai belum diperoleh.
3. Interaksi antara waktu aplikasi dan dosis pupuk NPK dalam meningkatkan hasil kedelai terdapat 

pada jumlah polong isi/tanaman, bobot 100 butir, dan hasil tanaman. Dosis pupuk NPK masih 
menunjukkan respons linier pada jumlah polong isi/tanam dan bobot 100 butir pada aplikasi 
pupuk stadia R3. Dosis pupuk NPK optimum sebesar 76 kg/ha yang diberikan pada stadia R3 
pada pengamatan hasil tanaman sedangkan pada stadia R1 masih menunjukkan respons linier.

4. Efisiensi pupuk NPK dalam meningkatkan hasil kedelai masih rendah yaitu berkisar pada nilai 
6,33–9,75.
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ABSTRACT
The objective of this study was to increase the amylopectin content of Manokwari-local corns at BC2 
generation (BC1 x waxy corn).The study was designed using Randomized Block Design with seven 
treatments of corn genotypes and three replications. Six genotypes of Manokwari-local corn (BC1)as 
female parent were planted in a single row and they were flanked by two rows of waxy corn as male parent. 
The hybridization method used was backcross-pollination method. The present of waxy gen (wx) which 
was expressing the amylopectin within the endosperm of corn the generation of crossbred was detected 
using iodine-color method. The results of this study showed that the generative characteristics of BC2 
generation were still heterogeneous, for all population of Manokwari-local corns. The seed color of BC2 
generation was also still vary, especially population of the Purple-Anggi genotype. Nevertheless, there 
were some stems of Red-Anggi and Red-Kebar genotypes had uniform in seed color. The amylopectin 
content in BC2 generation of the genotype of Manokwari-local corn was high enough indicated by 
the amount of orange endosperm after applying iodine. Persentage of the orange endosperm from five 
genotypes was more than 75%, except the population of Purple-Anggi which was 68.18% only.
Keywords: Amylopectin, Manokwari-local corn, waxy corn, BC1, BC2

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kandungan amilopektin dari 6 genotipa jagung 
lokal Manokwari generasi BC2 (BC1 x Pulut). Penelitian dirancang menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok, dengan 7 perlakuan genotipa jagung yang diulang sebanyak 3 kali, 6 genotipa jagung lokal 
(tetua betina) ditanam dalam barisan tunggal yang diapit dua barisan jagung pulut (tetua jantan). 
Metode hibridisasi yang digunakan adalah metode penyerbukan silang balik (back-cross) dan adanya 
gen waxy (wx) yang mengekspresikan amilopektin dalam endosperm jagung generasi hasil silangan 
dideteksi menggunakan metode pewarnaan dengan Iodine. Karakteristik generatif generasi BC2 masih 
heterogen, untuk semua populasi genotipa jagung lokal Manokwari. Warna biji yang dihasilkan dari 
persilangan 6 genotipa jagung lokal dengan pulut masih bervariasi, terutama populasi BC2 genotipa 
Anggi Ungu, namun ada beberapa tongkol genotipa Anggi Merah dan Kebar Merah yang warna bijinya 
sudah seragam. Kandungan amilopektin pada generasi BC2 genotipa jagung lokal Manokwari sudah 
cukup tinggi yang ditunjukkan oleh banyaknya endosperm yang berwarna orange setelah diberi Iodine. 
Persentase endosperm per tongkol yang berwarna orange serta campuran orange dan biru dari lima 
genotipa jagung lokal Manokwari sudah lebih dari 75%, kecuali populasi genotipa Anggi Ungu yang 
hanya mencapai 68.18%. 
Kata kunci: Amilopektin, Jagung Lokal Manokwari, Pulut, BC1, BC2
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PENDAHULUAN
Ketergantungan masyarakat Indonesia pada padi sebagai bahan makanan pokok seperti yang terjadi 

saat ini, sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan ketahanan pangan daerah. Husain (2003) 
menyatakan bahwa meskipun beras mempunyai keunggulan dibandingkan dengan pangan sumber 
karbohidrat lainnya dalam hal nilai gizi, cita rasa, dan nilai sosialnya, akan tetapi menggantungkan 
konsumsi pangan pada satu jenis pangan saja adalah kurang tepat baik dari segi gizi maupun sudut pandang 
ekonominya. Dari segi gizi, semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi berarti semakin tinggi peluang 
tercukupinya semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menunjang dan mempertahankan 
kesehatan. Dari segi ekonomi, mengurangi konsumsi beras dan menggantikannya dengan komoditas 
pangan lokal berarti menghemat devisa. Berkaitan dengan itu, maka program diversifikasi pangan lokal 
sebagai sumber karbohidrat selain padi merupakan tindakan yang sangat strategis. Bahan pangan lokal 
tersedia dekat dengan masyarakat sehingga mereka mudah mendapatkannya saat dibutuhkan.

Jagung (Zea mays L.) merupakan komoditas pangan penting di dunia, setelah padi dan gandum.
Oleh karena itu, jagung dapat menjadi salah satu komoditas lokal yang dapat menggantikan padi sebagai 
bahan pangan penghasil karbohidrat.

Di Indonesia saat ini kebutuhan akan jagung terus meningkat, baik untuk bahan pangan, pakan, dan 
industri. Namun, peningkatan akan kebutuhan jagung tidak seiring dengan peningkatan produktivitas 
yang dihasilkan. Varietas-varietas jagung lokal yang dibudidayakan oleh petani di berbagai daerah di 
Indonesia masih memiliki kualitas dan produktivitas yang tergolong rendah.

Usaha untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas jagung lokal antara lain dapat dilakukan 
melalui teknik persilangan (hibridisasi) dengan jenis jagung lain yang memiliki sifat unggul. Melalui 
proses hibridisasi, sifat-sifat tanaman jagung lokal dapat dimodifikasi ke arah sifat-sifat yang lebih 
unggul. Teknik persilangan pada tanaman jagung yang menghasilkan jagung hibrida telah terbukti dapat 
meningkatkan produksi.Rata-rata produksi jagung lokal antara 1,4 sampai 3,5 ton/ha, sedangkan jagung 
hibrida rata-rata produksi antara 4 sampai 6 ton/ha (Rukmana 2007).

Amilopektin adalah suatu sifat yang membuat jagung terasa pulen seperti padi. Rasa pulen dan enak 
yang dimiliki oleh jagung pulut diekspresikan oleh gen waxy yang bila dalam keadaan homosigot resesif 
(wxwx) akan mengekspresikan kandungan amilopektin yang sangat tinggi (Feng et al. 2012). Jagung 
yang mengandung amilopektin tinggi dapat menjadi pangan alternatif bagi penderita diabetes karena 
daya cerna patinya lebih rendah bila dibandingkan dengan jagung yang kandungan amilosanya tinggi.
Jagung pulut merupakan salah satu varietas jagung yang memiliki kandungan amilopektin tinggi.

Jagung lokal Manokwari tidak memiliki kandungan amilopektin yang tinggi sehingga rasanya 
tidak seenak dan sepulen jagung pulut. Oleh karena itu, jagung lokal Manokwari kurang diminati di 
pasaran dibandingkan dengan jagung pulut dan varietas-varietas jagung unggul lainnya.

Dalam penelitian sebelumnya telah dilakukan dua kali pemindahan gen waxy dari jagung pulut ke 
jagung lokal Manokwari, melalui teknik hibridisasi (Mawikere et al. 2014). Dari hasil hibridisasi ini telah 
diseleksi benih jagung lokal Manokwari generasi F1 dan BC1, namun kandungan amilopektinnya masih 
rendah. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan peningkatan kandungan amilopektin jagung 
lokal Manokwari dengan menyilangkan kembali generasi BC1 dengan jagung pulut Palu. Diharapkan 
jagung lokal generasi BC2 akan memiliki kandungan amilopektin yang tinggi dan akan lebih disenangi 
oleh petani dan konsumen. Tujuan akhirnya akan tercipta varietas jagung lokal yang menjadi salah 
satu produk unggulan daerah Manokwari dan juga dapat mempertahankan ketahanan pangan daerah 
Manokwari. 

BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 genotipa jagung lokal Manokwari generasi 

BC1 (Anggi Merah, Anggi Ungu, Anggi Orange, Anggi Putih, Prafi Orange, dan Kebar Merah) sebagai 
tetua betina, jagung pulut sebagai tetua jantan, larutan iodine, pupuk organik dan anorganik sesuai dosis 
anjuran, dan pestisida. 
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Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok yang diulang sebanyak tiga kali.
Metode persilangan balik (back-cross) dilakukan secara alami dengan melakukan penyerbukan secara 
terkendali antara tetua genotipa jagung lokal Manokwari (tetua betina) dengan tetua jagung pulut 
berkandungan amilopektin tinggi (tetua jantan).Tetua jantan dan tetua betina ditanam dalam bedengan 
yang berbeda secara berselang-seling. Jarak tanam antar barisan 75 cm dan jarak tanam di dalam barisan 
40 cm. Panjang baris adalah 4 meter sehingga satu baris akan ditanami 10 tanaman. Jumlah baris untuk 
tetua betina dan tetua jantan dalam 1 bedengan adalah 2 baris. Sebelum tassel (bunga jantan) mekar, 
maka dilakukan kastrasi tassel pada barisan tanaman yang dijadikan sebagai tetua betina sehingga bunga 
betina dari barisan jagung lokal akan diserbuki oleh bunga jantan dari barisan jagung pulut. Untuk 
mengidentifikasi kandungan amilopektin pada generasi hasil silangan, digunakan metode pewarnaan 
dengan iodine pada endosperm jagung.

Variabel yang diamati adalah karakter generatif (karakter biji) meliputi warna biji, jumlah baris 
biji/tongkol, jumlah biji/tongkol, bobot biji/tongkol, dan bobot 100 biji (gram), dan kandungan 
amilopektin.

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan uji-F dan bila berpengaruh nyata dilanjutkan 
dengan uji DMRT pada taraf kepercayaan 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakter Biji

Karakter biji yang diamati meliputi warna biji, jumlah baris biji/tongkol, jumlah biji/tongkol, 
bobot biji/tongkol, dan bobot 100 biji (Tabel 1).

Warna biji per tongkol dari BC2 hasil silangan jagung lokal dan jagung pulut menunjukkan 
warna yang bersegregasi pada semua jagung lokal. Biji jagung memiliki warna yang bervariasi, mulai 
dari putih, kuning, merah, jingga, ungu, dan hitam yang di dalamnya terkandung kekayaan senyawa 
pigmen antosianin (antosianidin, aglikon, glukosida), karotenoid, dan senyawa lainnya (Suarni dan 
Yasin 2011).

 Persilangan Anggi Merah BC1 X Pulut menghasilkan keturunan BC2 dengan warna biji per 
tongkol yang bervariasi, yaitu merah, orange, kuning, dan putih. Fenomena ini menunjukkan bahwa 
karakter warna merah dari jagung lokal Anggi Merah yang digunakan sebagai tetua betina belum murni 
atau masih bersifat heterozigot untuk gen pengendali warna biji merah. Bila dilihat segregasi warna 
biji per tongkol tampak bahwa tongkol berbiji warna merah dan putih sudah seragam karena dalam 
satu tongkol warnanya sama. Dari total individu genotipa Anggi Merah generasi BC2, 63% individu 
telah memiliki tongkol dengan biji 100% berwarna merah, 21% dengan warna biji putih, dan 17% 
dengan warna biji bercampur putih, kuning, orange. Dengan demikian 63% genotipa Anggi Merah 
populasi BC2 sudah merupakan galur murni untuk karakter biji warna merah. Genotipa jagung lokal 
BC2 ini yang diseleksi untuk diidentifikasi kandungan amilopektinnya. Bila dilihat ekspresi biji yang 
berwarna merah pada beberapa tongkol generasi BC2, ternyata warnanya bervariasi dari warna merah tua 
sampai coklat (Gambar 1a). Tongkol yang memiliki warna biji merah seragam dapat digunakan untuk 
pengembangan varietas jagung yang memiliki kandungan antioksidan tinggi. Biji jagung yang berwarna 
merah dan ungu mengandung senyawa antosianin, antara lain sebagai antioksidan (Wang et al. 1997), 
antikanker (Karainova et al. 1990), dan dapat mencegah penyakit jantung koroner (Manach et al. 2005). 
Biji jagung kuning dan merah juga mengandung vitamin A (karotenoid) dan vitamin E yang tinggi.
Senyawa betakarotin mempunyai kemampuan untuk menangkap serangan radikal bebas yang dianggap 
sebagai penyebab terjadinya tumor dan kanker (Hongmin et al. 1996).
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Tabel 1. Karakter biji dari 6 genotipa jagung lokal BC2 dan pulut

No. Genotipa Warna Biji Jumlah Baris 
Biji/

Tongkol

Jumlah Biji/
Tongkol

Bobot Biji/
Tongkol (g)

Bobot 
100 Biji 

(g)
1. Anggi 

Merah
Merah, Kuning, 
Orange, Putih

11 (7–14) 155 23.63 15.24 

2. Anggi 
Ungu

Ungu tua, Ungu 
muda, Orange, 
Kuning, Putih

11 (8–14) 159 25.50 16.03 

3. Anggi 
Orange

Orange, Kuning, 
putih

10 (6–13) 155 23.26 15.06 

4. Anggi 
Putih

Putih, Kuning, 
Ungu 

10 (7–12) 170  26.28 15.40 

5. Kebar 
Merah

Merah, Orange, 
Kuning, Putih

10 (8–12) 166 26.90 16.18 

6. Prafi 
Orange

Orange, Kuning, 
putih

9 (5–12) 127  22.14 17.13 

7. Pulut Putih, Kuning 9 (8–12) 125 19.06 15.20 
Persilangan Anggi Ungu X Pulut menghasilkan turunan BC2 dengan warna biji yang hampir 

seragam dalam populasi, namun masih sangat bervariasi dalam satu tongkol. Segregasi warna biji generasi 
BC2 pada setiap tongkol adalah ungu tua, ungu muda, orange, dan putih (Gambar 1b). Pada generasi BC2 
hasil silangan Anggi Ungu dan Pulut tidak terdapat tongkol yang seluruh bijinya berwarna ungu. Untuk 
kondisi seperti ini, masih perlu dilakukan seleksi galur murni jagung warna ungu yang mengandung gen 
waxy dan antioksidan tinggi.

Hasil analisis ragam terhadap karakter jumlah baris biji/tongkol, jumlah biji/tongkol, berat biji/
tongkol, dan berat 100 biji ternyata tidak berpengaruh nyata yang berarti bahwa hasil yang diperoleh 
untuk semua genotipa adalah sama.

Sumber: Dokumentasi Mawikere et al. 2015

Gambar 1.  Profil warna biji generasi BC2 hasil silangan genotipa: (A) Anggi Merah BC1 X Pulut dan 
(B) Anggi Ungu BC1 X Pulut
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Rata-rata jumlah baris biji/tongkol dari semua genotipa berkisar antara 9–11 baris, namun bila 
dilihat antarindividu berkisar antara 5–14 baris. Individu jagung generasi BC2 yang memiliki jumlah 
baris biji/tongkol tertinggi terdapat pada populasi genotipa Anggi Merah dan Anggi Ungu (14 baris), 
sedangkan yang paling sedikit terdapat pada genotipa Prafi Orange (5 baris/tongkol). Jumlah baris biji/
tongkol yang dihasilkan oleh jagung lokal Manokwari generasi BC2 masih lebih rendah bila dibandingkan 
dengan varietas nasional Bima Putih 1 dan Bima Putih 2 yang memiliki baris biji/tongkol sebanyak 14-
16 baris (Puslitbangtan, 2012). Salah satu karakteristik yang digunakan untuk menyeleksi benih jagung 
yang berkualitas tinggi adalah jumlah baris biji/tongkol. Dengan makin banyaknya baris dalam tongkol 
yang terisi penuh oleh biji menandakan bahwa proses penyerbukan dan pembuahan terjadi pada semua 
putik (rambut) yang ada pada tanaman jagung tersebut. Tongkol jagung yang tidak terisi penuh dengan 
biji menunjukkan adanya bunga betina yang tidak diserbuki atau dibuahi oleh bunga jantan. Hal ini 
terlihat pada semua genotipa generasi BC2 yang menyebabkan bobot tongkol dan panjang tongkolnya 
lebih rendah dibandingkan dengan populasi jagung generasi F1 dan BC1 (Mawikere et al. 2015).

Dalam penelitian ini ternyata karakteristik jumlah biji/tongkol tidak selalu berkorelasi positif 
dengan bobot biji/tongkol. Hal ini terlihat bahwa genotipa yang memiliki bobot biji/tongkol tertinggi 
adalah Kebar Merah (26,90 g), namun jumlah biji/tongkolnya (166 biji) lebih sedikit dari Anggi Putih 
yang memiliki jumlah biji/tongkol terbanyak (170 biji). Sebaliknya genotipa pulut yang memiliki jumlah 
biji/tongkol paling sedikit (125 biji), juga memiliki bobot biji/tongkol terrendah (19,06 g).

Genotipa Prafi Orange memiliki bobot 100 biji tertinggi (17,19 g), sedangkan yang terendah 
adalah genotipa Anggi Orange (15,06 g). Hal ini menunjukkan bahwa genotipa Prafi Orange memiliki 
ukuran biji yang paling besar. Karakter bobot 100 biji berkorelasi positif dengan karakter ukuran biji. 
Makin besar ukuran biji jagung, maka berat 100 bijinya akan semakin berat. Oleh karena itu, genotipa 
Prafi Orange memiliki potensi menjadi tetua untuk perakitan tanaman jagung dengan sifat biji besar.

2. Kandungan amilopektin pada biji jagung generasi BC2
Kandungan amilopektin pada endosperm jagung dapat dideteksi secara kualitatif menggunakan 

metode pewarnaan Iodine. Endosperm jagung yang memiliki kandungan amilopektin tinggi akan 
berwarna orange apabila diberi larutan Iodine. Sebaliknya akan berwarna biru atau ungu gelap bila 
kandungan amilopektinnya rendah atau amilosanya yang tinggi. Pewarnaan dengan iodine adalah 
metode yang sensitif dan lebih menguntungkan untuk mendeteksi kandungan amilosa dalam jaringan 
yang berbeda. Jika gen Wx terekspresi, maka endosperm dan polen dari jagung akan berwarna ungu 
gelap, sedangkan bila gen waxy mutan (wx) terekspresi maka endosperm dan polen akan berwarna oranye 
(Itoh et al. 2013).

Hasil analisis kandungan amilopektin dari generasi BC2 hasil silangan genotipa jagung lokal 
Manokwari dan pulut menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kandungan amilopektin pada 
setiap genotipa jagung lokal, bila dibandingkan dengan generasi F1 dan BC1.

Berdasarkan hasil analisis kandungan amilopektin menggunakan metode pewarnaan dengan iodine 
tampak bahwa endosperm biji jagung dari setiap genotipa yang berwarna orange persentasenya cukup 
tinggi (Tabel 2 dan Gambar 2). Genotipa Kebar Merah memiliki persentasi warna endosperm oranye 
tertinggi (48,78%), diikuti oleh genotipa Anggi Putih (48,78%), Anggi Merah (48,39%), Prafi Orange 
(34,29%), Anggi Orange (23,53%), dan terrendah Anggi Ungu (20,45%). Persentase endosperm 
per tongkol yang berwarna orange serta campuran orange dan biru dari lima genotipa jagung lokal 
Manokwari sudah lebih dari 75%, kecuali populasi genotipa Anggi Ungu yang hanya mencapai 68,18%. 
Hal ini menunjukkan bahwa transfer gen waxy dari jagung pulut ke jagung lokal Manokwari telah 
berhasil dilakukan, walaupun belum semua biji dalam satu tongkol memiliki kandungan amilopektin 
tinggi (100%) atau kandungan amilopektinnya masih bervariasi. Kandungan amilopektin dari jagung 
lokal Manokwari generasi BC2 ini masih dapat ditingkatkan hingga mencapai 100%, melalui persilangan 
kembali generasi BC2 dengan jagung pulut.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

546

Peningkatan Kandungan Amilopektin Jagung Lokal Manokwari pada Generasi BC2 (BC1 x Pulut)

Tabel 2.  Persentase warna endosperm biji jagung generasi BC2 berdasarkan hasil analisis kandungan 
amilopektin

No. Genotipa Warna Endosperm/Populasi (%)
Orange Orange & Biru Biru

1. Anggi Merah 48.39 41.94 9.68
2. Anggi Ungu 20.45 47.73 31.82
3. Anggi Orange 23.53 58.82 17.65
4. Anggi Putih 48.65 45.95 5.41
5. Kebar Merah 48.78 39.02 12.20
6. Prafi Orange 34.29 57.14 8.57
7. Pulut 100.00 0 0

Rasa pulen yang dimiliki oleh jagung pulut diekspresikan oleh gen waxy yang bila dalam 
keadaan homosigot resesif (wxwx) akan mengekspresikan kandungan amilopektin yang sangat tinggi. 
Gen Waxy yang dominan (Wx) mengkode enzim granule-bound pati, yaitu enzim NPD-glucose-starch 
glucosyltransferase. Enzim sintase tersebut berperan penting dalam proses biosintesis amilosa dengan 
mengkatalis ikatan 1,4 glikosida dari residu glukosa dalam sintesa amilosa pada perkembangan endosperm 
jagung. Enzim tersebut terdapat pada amiloplas dan merupakan komponen terbesar protein yang 
berikatan dengan pati dalam jagung. Apabila pada endosperm jagung memiliki gen resesif wx, maka 
aktivitas enzim NPD-glucose-starch glucosyltransferase sangat rendah dan proses biosintesis amilopektin 
menjadi sangat tinggi (Feng et al. 2012). 

Sumber: Dokumentasi Mawikere et al. 2015

Gambar 2.  Hasil analisis kandungan amilopektin dari genotipa jagung lokal Manokwari generasi BC2 
menggunakan metode pewarnaan dengan iodine

KESIMPULAN
Hasil Analisis Ragam terhadap semua karakter kuantitatif dari biji yang diamati ternyata tidak 

berpengaruh nyata. Secara fenotipik, karakteristik warna biji BC2 masih heterogen, namun ada beberapa 
tongkol jagung Anggi Merah dan Kebar Merah yang sudah memiliki warna biji yang seragam dalam satu 
tongkol.

Berdasarkan hasil analisis kandungan amilopektin, persentase endosperm per tongkol yang 
berwarna oranye serta campuran oranye dan biru dari lima genotipa jagung lokal Manokwari sudah 
lebih dari 75%, kecuali populasi genotipa Anggi Ungu yang hanya mencapai 68,18%. Hal ini berarti 
kandungan amilopektin dari 6 genotipa jagung lokal Manokwari generasi BC2 sudah cukup tinggi dan 
sudah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan generasi F1 dan BC1.
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ABSTRACT
Orange jessamin leaf has been traditionally used as a medicinal plant because it contains secondary 
metabolites that function as antioxidants. Organic fertilizer can be applied to increase the weight of leaf 
and phytochemical production of orange jessamine leaf. Allegedly there are differences in the weight 
of leaf and leaf phytochemical production due to combinations of chicken manure and rice-hull ash 
rate application. This study aimed to find out the correlation between the levels of N, P, K, leaf weight, 
and leaf phytochemical production of orange jessamin caused by combinations of chicken manure and 
rice-hull ash application. Field experiments wasconducted at the IPB organic experimental station at 
Cikarawang, at 250 m above sea level in Bogor, Indonesia, on June 2014 to February 2015. The study 
used randomized block design with single factor that is eight combinations of chicken manure (PA) and 
rice-hull ash (AS) i.e. without fertilizer (control,); 0 kg PA + 3 kg AS; 7 kg PA + 0 kg AS; 7 kg PA + 3 kg 
AS; 14 kg PA + 0 kg AS; 14 kg PA + 3 kg AS; 21 kg PA + 0 kg AS; 21 kg PA + 3 kg AS per plant. The 
treatments were replicated 4 times.Correlation between the componentswere analyzed using Principle 
Components Analysis (PCA) and correlation analysis. The results showed that PCA should be used in 
this research (1) there is a close and positive relationship   between P level, antioxidant activity, N level, 
flavonoid production, anthocyanin production, leaf dry weight and leaf fresh weight of orange jessamine 
leaf, (2) there is a close and positive relationship between K level and PAL enzyme activity of orange 
jessmine leaf.
Keyword: antioxidant, flavonoid, linear correlation, PAL, Principle Component Analysis(PCA)

ABSTRAK
Daun kemuning telah digunakan secara tradisional sebagai tanaman obat karena mengandung 

metabolit sekunder yang memiliki fungsi sebagai antioksidan. Pemberian pupuk organik dapat dilakukan 
untuk meningkatkan bobot daun dan produksi fitokimia daun kemuning. Diduga terdapat perbedaan 
bobot daun dan produksi fitokimia daun kemuning akibat pemberian kombinasi dosis pupuk kandang 
ayam dan abu sekam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui korelasi 
antara kadar hara N, P, K, bobot daun, dan produksi fitokimia daun kemuning akibat pemberian 
kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam. Percobaan lapangan dilakukan di Kebun 
Percobaan Organik IPB, Cikarawang pada 250 m dpl, Bogor, Indonesia, pada bulan Juni 2014–Februari 
2015. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 1 faktor yaitu pupuk organik terdiri 
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dari 8 kombinasi dosis pupuk kandang ayam (PA) dan abu sekam (AS) yaitu tanpa pupuk (kontrol,); 0 
kg PA + 3 kg AS; 7 kg PA + 0 kg AS; 7 kg PA + 3 kg AS; 14 kg PA + 0 kg AS; 14 kg PA + 3 kg AS; 21 kg 
PA + 0 kg AS; 21 kg PA + 3 kg AS per tanaman. Percobaan dilakukan dengan 4 kali pengulangan. Data 
hasil pengamatan dianalisis menggunakan Principle Componen Analysis (PCA) dan analisis korelasi untuk 
melihat hubungan korelasi antarkomponen. Hasil analisis biplot PCA dapat menunjukkan (1) terdapat 
hubungan dekat dan bernilai positif antar komponen kadar P, aktivitas antioksidan, kadar N, produksi 
flavonoid, produksi antosianin, bobot kering daun, dan bobot basah daun kemuning, (2) terbentuk 
hubungan yang dekat dan bernilai positif antara kadar K dan aktivitas enzim PAL daun kemuning. 
Kata kunci: antioksidan, flavonoid, korelasi linear, PAL, Principle Component Analysis(PCA)

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Kemuning (Murraya paniculata L. Jack) merupakan tanaman semak atau pohon kecil mempunyai 

kekerabatan dengan jeruk dalam famili Rutaceae. Kemuning tumbuh liar di semak belukar, tepi hutan, 
dan ditanam sebagai tanaman hias dan tanaman pagar (Sulaksana dan Jayusman 2005, Mattjik 2010).
Berdasarkan farmakope China, daun kemuning digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai 
antibakteri, analgesik, antiinflamasi, penurun kadar kolesterol darah, dan antiobesitas (Pane 2010; 
Iswantini et al. 2011). Beberapa penelitian fitokimia pada daun kemuning sebelumnya diperoleh struktur 
kimia berupa turunan senyawa flavonoid yaitu 3, 3’, 4’, 5, 5’, 7 – heksametoksiflavon dan 3’, 4’, 5, 5’, 
7 – pentametoksiflavon, kumarin, alkaloid, dan bersifat antioksidan (Siregar 2005; Rohman dan Riyanto 
2005; Nugroho et al. 2010; Zhang et al. 2012). Terdapat senyawa golongan alkohol, keton tingkat tinggi, 
terpenoid, steroid, asam organik dan minyak atsiri dalam ekstrak etanol daun kemuning sebagai bukti 
adanya aktivitas antibakteri dengan KHM (kadar hambat minimum) sebesar 30% dan KBM (kadar 
bunuh minimum) sebesar 40% terhadap bakteri E. coli (Dwi 2007).

Dalam budidaya tanaman obat, peranan pupuk sangat berpengaruh terhadap kualitas tanaman 
yang dipanen. Efek farmakologis yang terdapat pada tanaman menjadi hilang atau buruk jika salah dalam 
pemupukan. Nilai dan level pemupukan yang diaplikasikan mempengaruhi kandungan nutrisi tanaman 
secara langsung dan kondisi fisiologi serta biosintesis metabolit sekunder tanaman secara tidak langsung 
(Heaton 2001). Penambahan N mempengaruhi pertumbuhan, penampilan, dan kualitas hasil tanaman. 
Hara P sebagai sumber dan transfer energi dan menunjung pertumbuhan akar sehingga tanaman lebih 
baik dalam menyerap hara. Unsur K terlibat dalam aktivitas metabolisme dalam pengendalian enzim 
dalam tubuh tanaman (Hermanto 2012). Aplikasi pupuk kandang ayam memberikan pengaruh terbaik 
karena relatif lebih cepat terdekomposisi serta mempunyai kadar hara yang cukup jika dibandingkan 
dengan pupuk kandang lain (Hartatik dan Widowati 2006). Hermanto et al. (2011) melaporkan 
bahwa terdapat korelasi erat antara kadar hara N, P, dan K jaringan daun dengan produk simplisisa 
dan asiatikosida pada pegagan umur 5 BST. Karimuna et al. (2015) menuliskan bahwa konsentrasi N 
pada daun ke-1, ke-3, dan ke-5 daun muda dan dewasa tidak berkorelasi dengan produksi biomassa dan 
kadar fitokimia kemuning pada panen 34 dan 38 bulan setelah tanam (BST). Konsentrasi hara K pada 
daun ke-1, ke-3, dan ke-5 daun muda dan dewasa berkorelasi positif dengan bobot kering daun tetapi 
berkorelasi negatif dengan kadar flavonoid total pada 34 BST, dan konsentrasi P berkorelasi negatif 
dengan bobot kering daun muda dan dewasa ke-5 pada 38 BST. 

Penelitian pengaruh pemberian kombinasi pupuk organik terhadap produksi fitokimia tanaman 
kepel oleh Ramadhan (2015) menunjukkan produksi flavonoid tertinggi terdapat pada kombinasi 5 ton.
ha-1 pupuk ayam + 2 ton.ha-1 guano 2.252,8 mg SK (standar kuersetin) pada daun dewasa dengan waktu 
panen 9 bulan setelah aplikasi (BSA). Penelitian pada tanaman kolesom menghasilkan biomassa tertinggi 
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berupa bobot kering daun 10,73 g.tanaman-1 dan bobot kering umbi 6,36 g.tanaman-1  akibat pemberian 
15 ton.ha-1 pupuk kandang ayam, dan pemberian 5 ton.ha-1 pupuk kandang ayam menghasilkan 
kandungan fitokimia kualitatif daun kolesom terbaik (Susanti et al. 2007). Pemupukan organik pada 
musim kemarau terhadap kolesom menghasilkan pucuk 37% lebih tinggi dibandingkan pemberian 
pupuk inorganik (Mualim 2012). Produksi antosianin kolesom dipengaruhi oleh pemupukan P dan 
K (Mualim et al. 2009). Tindakan untuk mengetahui status hara tanaman dapat menggunakan analisis 
jaringan daun karena status hara jaringan tanaman merupakan gambaran status hara dalam tanah.
Menurut Wijaya (2008) konsentrasi suatu unsur hara di dalam tanaman merupakan hasil interaksi dari 
semua faktor yang mempengaruhi penyerapan unsur tersebut dari dalam tanah.

Penentuan kadar hara dengan tujuan peningkatan produksi daun dan kualitas senyawa fitokimia 
daun kemuning dapat dilakukan dengan uji korelasi hara daun dengan cara analisis jaringan daun. 
Metode analisis statistika yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antarkomponen adalah 
Principal Componen Analysis (PCA) dan analisis korelasi. Upaya untuk mengetahui keterkaitan dan 
saling mempengaruhi antarkomponen-komponen tersebut sebagai peubah yang dapat diamati tanpa 
mengurangi informasi dalam analisis dengan metode statistik. Matjik dan Sumanjaya (2011) menjelaskan 
bahwa analisis Principal Component Biplot (PCA Biplot) dapat digunakan untuk mendeskripsikan posisi 
relatif beberapa objek dengan beberapa peubah secara serempak dengan output berupa gambaran data-
data dalam grafik dua dimensi atau disebut biplot. Metode lain berupa analisis korelasi dengan linear 
korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara dua peubah menghasilkan arah korelasi positif, 
negatif, atau tidak berkorelasi. Penelitian ini bertujuan untuk menduga hara yang berperan dalam 
peningkatan produksi daun dan senyawa fitokimia daun kemuning sebagai bahan obat akibat pemberian 
pupuk organik berdasarkan hubungan korelasinya.

BAHAN DAN METODA

Tempat dan Waktu
 Percobaan ini dilaksanakan di kebun percobaan organik Cikarawang, IPB dengan letak geografi 

antara 6o30’–6o45’ LS dan 106o30’–106o45’ BT, Bogor, Indonesia, pada 250 m dpl. Percobaan ini 
dilaksanakan pada bulan Juni 2014 sampai dengan Februari 2015. Analisis jaringan daun dilaksanakan 
di Laboratorium Pengujian Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB. Analisis 
peubah produksi dilakukan di Laboratorium Pascapanen Departemen Agronomi dan Hortikultura, IPB. 
Analisis kadar fitokimia dilakukan di Laboratorium Pusat Studi Biofarmaka, IPB.

Bahan dan Alat
 Bahan-bahan yang digunakan antara lain tanaman kemuning berumur 33–41 bulan setelah 

tanam (BST), pupuk kandang ayam, abu sekam padi, pupuk guano, dan bahan-bahan analisis kimia. 
Peralatan yang akan digunakan antara lain meteran, timbangan digital, gunting/cutter, blender vorteks, 
mortar porselin, Centrifuge Scan Speed mini dan HERMLE Z383K, Spectrophotometer UV-Vis, microplate, 
Elisa reader (Biotech epoch), oven Memmert, kamera, dan alat-alat pertanian.     

Metode Percobaan
Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktor tunggal yaitu 

8 taraf kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam. Kombinasi dosis pupuk kandang ayam 
dan abu sekam disajikan pada Tabel 1. Pengambilan sampel dilakukan dengan pemanenan dengan cara 
dipangkas setiap 4 bulan sekali sebanyak kali. Data rata-rata yang diproleh dianalisis dengan Principle 
Component Analysis (PCA) dan analisis korelasi antardua peubah dengan menggunakan perangkat lunak 
Minitab 16 portable.
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Tabel 1. Pelakuan kombinasi dosis pupuk kandang ayam dan abu sekam

Jenis pupuk Perlakuan kombinasi dosis pupuk (kg tan -1 tahun-1)
Pukan ayam (PA)

Abu sekam (AS)

0

0

0

3

7

0

7

3

14

0

14

3

21

0

21

3

Prosedur Percobaan
 Tanaman yang digunakan dalam penelitian merupakan tanaman yang telah tumbuh pada jarak 

tanam 1 m x 1 m di kebun percobaan organik Cikarawang dengan tinggi tanaman rata-rata mencapai 108 
cm dengan penambahan 0,42 kg tanaman-1 pupuk guano sebagai pupuk dasar. Pemupukan dilakukan 
sesuai dengan frekuensi panen sehingga total masing-masing dosis aplikasi pupuk merupakan dosis per 
tahun. Cara pemupukan dilakukan dengan membuat alur yang mengelilingi tanaman tepat di bawah 
ujung tajuk dengan kedalaman 20–30 cm dan pupuk segera ditaburkan dalam alur tersebut kemudian 
ditutup. Pemanenan dua kali setiap 4 bulan dengan cara pangkas rata pada tinggi tanaman 75 cm dari 
permukaan tanah.

Sebelum percobaan dilakukan analisis hara tanah dan hara pupuk. Peubah produksi yang diamati 
berupa bobot basah dan kering daun total. Peubah fitokimia dan hara jaringan daun dilakukan pada 
sampel daun yang telah terbentuk sempurna yang diamati berupa analisis hara N, P, K jaringan daun, 
aktivitas enzim PAL (Phenylalanin ammonia liase), produksi flavonoid total, produksi antosianin, dan 
aktivitas antioksidan.

Pengamatan

Peubah produksi (g)
Bobot basah daun diperoleh dengan cara menimbang bobot basah semua daun yang telah 

dipisahkan dari ranting hasil panen pada ketinggian 75 cm dari permukaan tanah, setiap kali panen. 
Bobot kering daun diperoleh dengan cara menimbang daun yang telah mengalami proses pengeringan 
dalam oven 60 0C selama 3 hari. 

Kadar hara dan senyawa fitokimia daun 
Kadar hara dan senyawa fitokimia daun kemuning merupakan rata-rata data hasil analisis pada 

panen awal dan akhir menggunakan daun dewasa ke-4 dan 5. Perhitungan produksi senyawa fitokimia 
dilakukan dengan cara mengalikan bobot basah atau bobot kering daun panen dengan konsentrasi atau 
kadar senyawa fitokimia.

Analisis kadar hara pada jaringan daun (N, P, K)
 Penentuan N total dilakukan dengan menggunakan metode Kjeldahl. Penentuan kadar P dan K 

dengan menggunakan metode pengabuan kering. Konsentrasi P diukur dengan Spectrophotometer UV-
VIS dan K diukur dengan Flamephotometer.

Antosianin
Analisis antosianin menggunakan metode Sims dan Gamon (2002). Contoh daun segar yang telah 

halus dalam asetris (2 ml), disentrifus (14000 rpm, 10 menit). Supernatan (1 ml) ditambahkan asetris (3 
ml) dan dicampur rata. Absorbansi campuran diukur dengan Spectrophotometer untuk mengukur pigmen 
dengan gelombang cahaya tampak 663, 647, dan 537 nm.
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Aktivitas enzim PAL (Phenylalanine Ammonia-lyase)
Aktivitas PAL dianalisis dengan menggunakan metode Camm dan Towers (1973) dalam 

Dangcham et al. (2008) dengan sedikit modifikasi. Absorbansi ekstrak halus daun segar (0,1 g) dalam 1 
ml buffer (100 mmol/L Tris-HCl, pH 7,5; 1 mmol/L EDTA; 5 mmol/L MgCl2; 0,05% Triton X-100; 
2,5 mmol/L dithiothreitol) dilarutkan larutan L-Phe (2,4 ml) dan HCl (0,5 ml) diukur menggunakan 
Spectrophotometer dengan λ 290 nm. Kontrol menggunakan campuran L-Phe (2,5 ml) dan HCl (0,5 ml) 
tanpa penambahan sampel. Kurva standar menggunakan asam sinamat dalam air destilata (0, 50, 100, 
dan 150 ppm). Absorbansi dinyatakan dalam miligram asam sinamat per milligram protein (mg CA.mg 
protein-1).

Flavonoid total
 Analisis kadar flavonoid total menggunakan metode Aluminium chloride colorimetric, Chang 

et al. (2002) dengan sedikit modifikasi. Kurva standar penciri menggunakan kuersetin dalam metanol.
Kuersetin merupakan salah satu zat aktif kelas flavonoid yang kuat secara biologis. Absorbansi larutan 
sampel dan kurva standar diukur dengan Spectrophotometer UV-Vis dengan λ 415 nm. Kadar flavonoid 
pada sampel kering daun kemuning didapat dengan cara memasukkan nilai absorbansi pada kurva 
standar kuersetin dengan persamaan kurva yaitu y = 0,0383x + 0,0911. Hasil pengukuran kadar flavonoid 
dinyatakan sebagai miligram ekuivalen kuersetin per gram bobot kering (mg SK g BK-1). 

Aktivitas Antioksidan
Analisis aktivitas antioksidan menggunakan metode radikal bebas stabil, 1,1-diphenyl-2-picryl 

hydrazyl (DPPH) assay, modifikasi dari Leu et al. (2006) dan Salazar et al. (2009). Ektrak kering daun 
kemuning dalam etanol (0,1 g ml-1), 300 µl larutan yang terdiri dari 150 µl larutan ekstrak dan 150 
µl larutan DPPH, diinkubasi pada suhu ruang dan gelap selama 30 menit. Absorbansi diukur dengan 
menggunakan Elisa reader dengan panjang gelombang 517 nm. Aktivitas antioksidan dinyatakan sebagai 
persentase penangkapan (scavenging) dan dibandingkan menggunakan kontrol positif kuersetin (0; 2,5; 
5; 7,5; dan 10 ppm), kontrol negatif berupa campuran 150 µl etanol dan 150 µl DPPH. Persentase 
penangkapan diperoleh dengan menggunakan rumus

HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat perbedaan jenis korelasi antar peubah N, P, K jaringan daun, bobot basah daun, bobot 

kering daun, dan produksi fitokimia daun kemuning akibat pemberian pupuk organik. Masing-masing 
garis pada analisis biplot PCA mewakili satu peubah yang diamati, hasil analisis biplot yang ditunjukkan 
pada Gamabar 1 memiliki keragaman data sebesar 72,5%. Kadar hara P, aktivitas antioksidan, kadar 
hara N, dan produksi antosianin menunjukkan kedekatan satu sama lain dan bernilai positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan peningkatan kadar hara P dan N maka ikut meningkatkan produksi 
antosianin dan aktivitas antioksidan daun kemuning. Kadar hara N, produksi antosianin, produksi 
flavonoid, dan bobot kering daun saling berdekatan satu sama lain, begitu juga dengan produksi flavonoid, 
bobot kering, dan bobot basah daun menunjukkan kedekatan satu sama lain dan bernilai positif. Kadar 
hara K saling berdekatan dengan aktivitas enzim PAL dan bernilai positif.
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Gambar 1.  Biplot hasil analisis korelasi antar peubah pengamatan N, P, K jaringan daun, bobot daun, 
dan produksi fitokimia daun kemuning berdasarkan PCA (Principal Component Analysis); 
BB = bobot basah daun; BK = bobot kering daun.

Fosfor merupakan bagian yang esensial dari berbagai gula fosfat yng terlibat dalam reaksi-reaksi fase 
gelap fotosintesis, respirasi dan beberapa proses metabolisme lainnya (Lakitan 2010). Aktivitas biokimia 
seperti transportasi dan fotosintesis dapat teradi karena adanya senyawa berenergi tinggi (ATP) dengan 
bahan dasar fosfat (Marscher 2012). Fosfoenolpiruvat yang berasal dari lintasan glikolisis pada proses 
respirasi selanjutnya menuju lintasan asam shikimat untuk pembentukan asam amino aromatik yang 
selanjutnya akan membentuk senyawa fenol.

Senyawa antosianin merupakan golongan fenol dalam kelompok flavonoid bersifat sebagai 
antioksidan yang berguna untuk menangkap spesies oksigen reaktif (ROS). Flavonoid memiliki hidrogen 
fenolik yang bertanggung jawab atas aktivitas antioksidan (Ahmed et al. 2012). Berdasarkan uji PCA 
terlihat bahwa antosianin memiliki kedekatan dan berkorelasi positif dengan aktivitas antioksidan. Hal 
ini menunjukkan kemungkinan bahwa kemampuan antioksidan disebabkan oleh senyawa antosianin.

Kadar hara N berkorelasi positif dengan produksi flavonoid. Akumulasi dan penyimpanan 
karbohidrat sebagai hasil dari metabolit primer dipengaruhi oleh kadar N dalam tanaman. Karbohidrat 
menjadi prekursor untuk lintasan pentosa fosfat dan selanjutnya menuju lintasan fenilpropanoid. Taiz 
and Zeiger (2002); Huerta et al. (2013) menuliskan bahwa nitrogen merupakan salah satu hara utama 
untuk komponen sel tumbuhan, protein, asam amino, dan asam nukleat. Middleton et al. (2000) 
mengungkapkan bahwa flavonoid disintesis dari asam amino aromatik, yaitu tirosin dan fenilalanin 
melalui lintasan shikimate. Dilaporkan oleh Ibrahim et al. (2011a) berdasarkan hasil penelitian pada 
Labisia pumila Benth. bahwa pemberian N nyata meningkatan senyawa fenol dan flavonoid daun, akar, 
dan batang. Namun di sisi lain kadar N berkorelasi negatif dengan aktivitas enzim PAL. Dilaporkan 
oleh Ibrahim et al. (2011b) bahwa kadar N tinggi menyebabkan penurunan aktivitas enzim PAL terkait 
rendahnya C/N rasio.

Pemberian pupuk organik menyebabkan kondisi yang menguntungkan bagi akar tanaman sehingga 
menunjang pembentukan dan perkembangan tajuk sehingga bobot daun meningkat. Ketersediaan 
metabolit primer dari fotosintesis mempengaruhi produksi metabolit sekunder kemuning. Hal ini berarti 
bahwa peningkatan produksi biomassa selanjutnya akan menunjang poduksi senyawa metabolit sekunder. 
Korelasi positif antara kadar hara N dengan produksi flavonoid total, bobot kering, dan bobot basah 
daun menjelaskan bahwa jika salah satu komponen meningkat maka akan mempengaruhi peningkatan 
komponen yang lain. Pertambahan bobot basah daun seiring dengan peningkatan bobot kering daun 
yang menjadi penentu produksi flavonoid daun kemuning. 
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Terdapat hubungan yang dekat dan berada pada posisi yang sama berkorelasi positif antara kadar 
K jaringan daun dengan produksi aktivitas enzim PAL (Phenylalanine Ammonia-lyase) daun kemuning, 
namun ada hubungan korelasi negatif dan jauh dengan peubah lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa 
hara K memengaruhi aktivitas enzim PAL, apabila kadar K rendah maka aktivitas enzim PAL menurun. 
Selain sebagai stabilisasi sintesis protein K juga merupakan aktivator berbagai macam enzim (Marschner 
2012). PAL merupakan enzim yang bekerja dalam mengkatalis proses pelepasan gugus amina asam amino 
L-phenylalanine menjadi trans-cinnamic acid dan ammonia dalam pembentukan senyawa fenol melalui 
lintasan fenilpropanoid sehingga enzim PAL dikatan sebagai enzim kunci dalam biosintesis flavonoid 
(Lister et al. 1996). Aktivitas enzim PAL dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti pelukaan 
dan hara (Jones 1984). 

Kadar hara K memiliki hubungan korelasi yang jauh dan bernilai negatif dengan peubah bobot basah 
dan kering daun, produksi flavonoid, produksi antosianin dan aktivitas  antioksidan daun kemuning. 
Hal ini menjelaskan bahwa produksi flavonoid, produksi antosianin, dan aktivitas antioksidan daun 
kemuning kemungkinan akan meningkat jika kadar K rendah. Hal yang serupa juga dilaporkan oleh 
Karimuna et al. (2015) dari penelitiannya bahwa kadar hara K di jaringan daun berkorelasi negatif dengan 
produksi flavonoid kemuning umur 34 BST, dan antosianin kemuning umur 38 BST. Berbeda dengan 
hasil penelitian Utami (2015) yang dilaporkan bahwa produksi flavonoid daun kemuning cenderung 
meningkat ketika kadar K daun juga meningkat. Pada penelitian ini meskipun kadar K berkorelasi positif 
dan memiliki hubungan yang erat dengan aktivitas enzim PAL, namun tidak serta dengan fitokimia 
lainnya, perbedaan pengaruh K ini diduga sebagian unsur K dimanfaatkan tanaman untuk membentuk 
senyawa metabolit sekunder dari lintasan selain fenilpropanoid sebagai upaya perlindungan tanaman 
pascapemangkasan saat panen. 

Kecukupan hara memungkinkan tanaman untuk melakukan metabolisme dengan baik untuk 
menghasilkan senyawa metabolit primer dan sekunder. Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi antara 
dua peubah pengamatan N, P, K jaringan daun, bobot daun dan produksi fitokimia daun kemuning 
menunjukkan arah hubungan yang berbeda (Tabel 2). Analisis dengan menggunakan korelasi antara dua 
peubah menghasilkan pola yang berbeda. Pada analisis korelasi menggunakan PCA semua peubah dilihat 
kedekatan hubungannya sehingga pola yang dihasilkan berbeda. Kadar hara N berkorelasi positif (P<0.05) 
dengan bobot basah daun, aktivitas antioksidan (P<0.01), namun berkorelasi negatif dengan aktivitas 
enzim PAL (P<0.05). Hal ini sejalan dengan hasil yang terbentuk dari analisis biplot PCA (Gambar 1).  
Selanjutnya terdapat korelasi positif antara kadar hara K dengan aktivitas enzim PAL (P<0.05) namun 
bobot kering daun berkorelasi negatif (P<0.05) dengan aktivitas enzim PAL. Sedangkan aktivitas enzim 
PAL berturut-turut berkorelasi positif dan negatif dengan produksi flavonoid (P<0.01) dan aktivitas 
antioksidan (P<0.05). Bobot basah daun berkorelasi positif dengan produksi antosianin (P<0.01).

Tabel 2. Kooefisien korelasi antar dua peubah pengamatan N, P, K jaringan daun, bobot daun, dan 
produksi fitokimia daun kemuning

Peubah     N     P     K   BB   BK PAL Flavonoid Antosianin
P 0.491
K -0.109       0.109
BB 0.308* -0.222 -0.033
BK 0.513      -0.043       0.055 0.811
PAL -0.387** -0.245       0.286* -0.113 -0.273*

Flavonoid 0.603       0.107 0.074 0.564 0.824      0.377**

Antosianin 0.712       0.271* -0.148 0.354** 0.443     -0.444       0.471
Antioksidan 0.319** 0.266* 0.011 0.174       0.217      -0.288* 0.242 0.213

Keterangan :  BB = bobot basah daun; BK = bobot kering daun; Flav =  flavonoid; ** P<0.01; * P <0.05; -/+ = tanda 
arah hubungan
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Korelasi negatif yang terbentuk antara kadar N dengan aktivitas enzim PAL ini menjelaskan bahwa 
ketika kadar N tinggi akan lebih diarahkan kepada pembentukan tajuk baru. Hal ini ditandai dengan 
korelasi positif antara kadar N dengan bobot basah daun, dibandingkan dengan aktivitas enzim PAL 
sebagai enzim kunci lintasan fenilpropanoid, namun yang lebih berperan dalam peningkatan aktivitas 
enzim PAL adalah ketersediaan hara K. Terlihat dari korelasi negatif antara kadar hara N dengan aktivitas 
enzim PAL, dan kadar hara K berkorelasi positif dengan aktivitas enzim PAL. Regina et al. (1991) 
melaporkan hasil penelitian bahwa aktivitas enzim PAL selaras dengan kadar N, P, dan K daun pada 
daun muda, namun menunjukkan penurunan ketika kadar N tinggi pada daun dewasa. Dijelaskan oleh 
Havlin et al. (2005) bahwa kelebihan hara N pada daun tua mempengaruhi penggunaan karbohidrat dan 
deposit karbohidrat di dalam sel vegetatif berkurang. Karbohidrat merupakan sumber bahan baku dalam 
aktivitas metabolisme sekunder yang kemudian akan mempegaruhi aktivitas enzim.

Enzim PAL sebagai enzim kunci lintasan fenilpropanoid dalam pembentukan senyawa fenol dan 
turunannya telah banyak dilaporkan memiliki pengaruh terhadap peningkatan produksi antosianin 
sebagai turunan kelompok flavonoid (Lister et al. 1996). Namun pada penelitian ini aktivitas enzim 
PAL tidak membentuk hubungan korelasi dengan produksi antosianin tetapi berkorelasi positif dengan 
produksi flavonoid. Kondisi ini menjelaskan bahwa dengan peningkatan aktivitas enzim PAL maka akan 
serta meningkatkan pembentukan senyawa flavonoid.  Jones (1984) menyatakan bahwa enzim PAL 
terlibat aktif pada biosintesis berbagai senyawa dari lintasan fenilpropanoid.   

Aktivitas antioksidan merupakan aktivitas menunda, menghalangi, atau menghambat oksidasi 
dengan penangkapan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif yang menyebabkan kerusakan sel. 
Salah satu kemampuan senyawa kelompok fenol yang mampu menyumbangkan atom H sehingga 
menyebabkan radikal bebas menjadi lebih stabil. Aktivitas antioksidan berkorelasi positif dengan kadar 
N dan P serta berkorelasi negatif dengan aktivitas enzim PAL. Kadar N dan P yang tinggi menyebabkan 
penurunan aktivitas enzim PAL, sebaliknya menyebabkan peningkatan aktivitas antioksidan daun 
kemuning. Hal ini diduga terdapat senyawa lain selain kelompok fenol dari lintasan fenilpropanoid 
yang memiliki aktivitas antioksidan lebih kuat yang berasal dari metabolit primer. Tachakittirungrod 
et al. (2007) melaporkan perbedaan kadar senyawa fitokimia mempengaruhi aktivitas antioksidannya. 
Ditambahkan oleh Ali et al. (2009) bahwa manfaat antioksidan terhadap kesehatan yang bersumber 
dari tumbuhan berasal dari vitamin C, vitamin E, karotenoid, likopen, polifenol, dan senyawa fitokimia 
lainnya.

Memahami produksi senyawa fitokimia dari metabolit sekunder berkaitan dengan berbagai 
komponen yang saling mempengaruhi. Produksi senyawa metabolit sekunder dapat dijelaskan dengan 
hubungan keterkaitan  semua peubah yang diamati tanpa mengurangi informasi dalam analisis dengan 
metode statistik. Bair et al. (2006) menyatakan bahwa PCA metode statistik multivariat digunakan 
meyelesaikan masalah multilinear  dan untuk melihat beberapa kombinasi peubah-peubah yang dapat 
digunakan untuk meringkas data tanpa mengurangi informasi dalam proses analisis. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini hubungan antar peubah N, P, K jaringan daun, bobot daun, dan produksi senyawa 
fitokimia daun kemuning akibat pemupukan organik dapat dijelaskan dengan menggunakan metode 
PCA biplot dibandingkan dengan analisis korelasi.

KESIMPULAN
Terdapat hubungan korelasi yang berbeda antarpeubah N, P, K jaringan daun, bobot daun dan 

senyawa fitokimia daun kemuning berdasarkan analisis PCA dan analisis korelasi. Hasil analisis biplot 
PCA menunjukkan (1) terdapat hubungan dekat dan bernilai positif antarkomponen kadar P, aktivitas 
antioksidan, kadar N, produksi flavonoid, produksi antosianin, bobot kering daun, dan bobot basah 
daun kemuning, (2) terbentuk hubungan yang dekat dan bernilai negatif antara kadar K dan aktivitas 
enzim PAL daun kemuning. 
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ABSTRACT
The human need for food is constantly increasing in number and variety, so that the availability of plant 
genetic resources for food and agriculture are very important. Sweet potato is a local food and alternative 
food sources in food diversification. Lampung has several local varieties of sweet potato early maturity and 
is one of the areas that have potential in the development of sweet potato. The research was conducted 
from March to August 2015 in Hajimena South Lampung. Purpose of research to yield, sugar content 
and dry matter content of some varieties of sweet potato local Lampung early maturity. The design used 
was a randomized block design with three replications. Treatment using seven clones of sweet potato 
local Lampung (LPG 01, LPG 02 LPG 06, LPG 07, LPG 09, LPG 10, LPG 11) and three clones of sweet 
potato national superior (Beta-2, Shiroyutaka and Cilembu), each clone 20 cuttings per mounds planted 
with a spacing of 25 cm x 100 cm. Sweet potato harvest is done at the age of 3.5 months. The results 
showed that the clones LPG LPG 10 and 11 tend to be better to generate the number of tubers per plant 
(7.22 fruits and fruit 4.11), weight of tuber per plant (661,11g and 700.00 g) and production per ridges 
( 12.82 kg and 14.25 kg). LPG 07 clones have a higher sugar content (17.22%) and clones Shiroyutaka 
has a higher dry matter content (44.60%) followed by LPG 06 has a dry matter content of 39.73%. The 
final conclusion is that the local clone Lampung has advantages and potential to be developed as a food 
based on local resources in support of diversification and food security programs.
Keywords: sweet potato, local Lampung, early maturity, diversification

ABSTRAK
Kebutuhan manusia akan pangan terus-menerus meningkat dalam jumlah dan macamnya sehingga 
tersedianya sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian menjadi sangat penting. Ubi jalar 
merupakan pangan lokal dan sumber pangan alternatif dalam diversifikasi pangan. Lampung memiliki 
beberapa varietas ubi jalar lokal yang berumur genjah dan merupakan salah satu daerah yang memiliki 
potensi dalam pengembangan ubi jalar. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai Agustus 2015 
di Hajimena, Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini mengetahui daya hasil, kadar gula, dan kadar 
bahan kering beberapa varietas ubi jalar lokal Lampung berumur genjah. Rancangan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Kelompok dengan tiga ulangan. Perlakuan menggunakan tujuh klon ubi jalar 
lokal Lampung (LPG 01, LPG 02, LPG 06, LPG 07, LPG 09 , LPG 10, LPG 11) dan tiga klon ubi jalar 
unggul nasional (Beta 2, Shiroyutakadan, Cilembu), masing-masing klon ditanam  20 stek per guludan 
dengan  jarak tanam 25 cm x 100 cm. Panen ubi jalar dilakukan pada umur 3,5 bulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa klon LPG 10 dan LPG 11 cenderung lebih baik dengan menghasilkan jumlah 
umbi per tanaman  (7,22 buah dan 4,11 buah), bobot umbi per tanaman (661,11g dan 700,00 g) dan 
produksi per guludan (12,82 kg dan 14,25 kg). Klon LPG 07 memiliki kadar gula lebih tinggi (17,22%) 
dan Klon Shiroyutaka memiliki kadar bahan kering lebih tinggi (44,60%) diikuti oleh LPG 06 yang 
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memiliki kadar bahan kering 39,73%. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa klon lokal Lampung 
memiliki keunggulan dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai pangan berbasis sumber daya lokal 
dalam mendukung program diversifikasi dan ketahanan pangan.
Kata kunci: ubi jalar, lokal Lampung, umur genjah, diversifikasi pangan

PENDAHULUAN
Ubi jalar memiliki prospek dan berpeluang besar menjamin keamanan pangan dan bahan baku 

industri. Sebagai bahan pangan, ubi jalar mempunyai beberapa keunggulan, antara lain memiliki nilai 
gizi yang relatif tinggi, kaya karbohidrat, vitamin A dan C, antosianin (antioksidan), mineral, dan 
serat pangan (Widowati dan Wargiono 2009). Ubi jalar merupakan tanaman yang dapat menjamin 
ketahanan pangan rumah tangga, kaya energi, memiliki potensi hasil, dan nilai jual yang tinggi (Laurie 
et al. 2015). Selain itu, daun ubi jalar yang mengandung beberapa nutrisi dan senyawa bioaktif, harus 
dikonsumsi sebagai sayuran berdaun dalam upaya mengurangi kekurangan gizi, terutama di negara-
negara berkembang (Sun et al. 2014). Sasaran produksi ubi jalar pada tahun 2030 adalah 5 juta ton 
ubi segar guna memenuhi permintaan untuk pangan yang meningkat dengan laju 1,69% dan defisit 
untuk industri dengan laju 11% per tahun. Skenario untuk mencapai sasaran produksi tersebut adalah 
dengan meningkatkan produksi secara intensifikasi, ekstensifikasi, dan kombinasi keduanya (Suyamto 
et al. 2012). Selanjutnya Munarso dan Maskiyah  (2012) menyatakan bahwa diversifikasi pangan sangat 
diperlukan, mengingat tidak selamanya masyarakat Indonesia bergantung pada beras. Pada kondisi 
di mana jumlah penduduk yang meningkat, lahan sawah yang semakin menyempit, dapat memicu 
terjadinya kekurangan beras, yang berakibat terjadinya kerawanan pangan di berbagai daerah marginal.
Dengan demikian diversifikasi dengan mengedepankan potensi pangan lokal di masing-masing daerah 
sangat diperlukan.

Ubi jalar memiliki daya adaptasi yang luas terhadap lingkungan sehingga dapat dibudidayakan pada 
berbagai lahan, ketinggian tempat, dan tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda. Propinsi Lampung 
memiliki beberapa ubi jalar lokal berumur genjah (umur 3,5 bulan) dan merupakan daerah yang cocok 
untuk pengembangan ubi jalar dalam rangka mendukung program diversifikasi pangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hasil, kadar gula dan kadar bahan kering beberapa 
ubi jalar lokal Lampung berumur genjah.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di kebun BPP Hajimena Lampung  dari bulan Maret sampai Agustus 

2015. Pada lahan masam dengan pH tanah 4,99. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tujuh klon ubi jalar lokal Lampung (LPG 01, LPG 02, LPG 06, LPG 07, LPG 09 , LPG 10, LPG 11) 
dan tiga klon ubi jalar unggul nasional (Beta 2, Shiroyutaka dan Cilembu). Rancangan yang digunakan 
adalah Acak Kelompok dengan tiga ulangan. Analisis data menggunakan analisis ragam, dan dilanjutkan 
dengan uji BNT (beda nyata terkecil) bila terdapat pengaruh antarperlakuan. Masing-masing analisis 
menggunakan taraf nyata 5%.

Guludan dibuat sebanyak 30 guludan dengan masing-masing panjang guludan 5 meter, lebar 
bawah guludan 60 cm, tinggi guludan 40 cm, lebar antarguludan 40 cm. Selanjutnya menambahkan 
pupuk kandang dengan dosis 10 ton ha-1.  Stek yang digunakan dipilih yang berkualitas baik dan sehat, 
dengan panjang stek 25 cm. Sebelum stek di tanam, stek dicelupkan ke dalam larutan fungisida  dan 
insektisida  selama 2 menit.

Penanaman stek ubi jalar dilakukan dengan jarak tanam di dalam guludan 25 cm, dan jarak tanam 
antarguludan 100 cm. Stek ditanam dengan membenamkan bagian pangkal stek 2/3 bagian panjang 
stek, kemudian di tutup dengan tanah dan agak ditekan. Dalam satu lubang ditanami satu stek ubi 
jalar, penanaman stek di lakukan dengan searah. Penyulaman dilakukan pada umur 1–2 minggu setelah 
tanam.
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Pengairan secara rutin dilakukan pada 1 minggu pertama untuk menjamin tanaman agar hidup.
Pengairan kemudian diberikan 2 kali dalam 1 minggu apabila tidak ada hujan. Penyiangan dilakukan 
saat bibit tanaman berumur  14 hari setelah tanam atau apabila di sekitar tanaman sudah terdapat 
gulma. Pembersihan gulma di sekitar tanaman ubi jalar dilakukan menggunakan kored atau cangkul, 
karena jika dibiarkan akan terjadi persaingan penyerapan unsur hara antara tanaman dan gulma. 

Pemupukan menggunakan pupuk NPK phonska dengan dosis 300 kgha-1 dilakukan sebanyak 
2 kali, pemupukan pertama dilakukan saat tanaman berumur 1 minggu dengan memberikan  dosis 
pupuk, untuk setiap tanaman diberikan dosis pupuk 2,5 gram. Pemupukan kedua dilakukan pada saat 
tanaman berumur 45 hari setelah tanam (HST) dengan  dosis pupuk, yaitu pemberian dosis pupuk 
per tanaman 5 gram. Pemupukan dilakukan dengan cara ditugal sekitar 5 cm dari pinggir tanaman, 
kemudian pupuk ditaburkan di lubang tugalan, dan ditutup kembali dengan tanah.

Pembumbunan dilakukan saat umur tanaman 2 bulan setelah tanam. Cara pembumbunan 
yaitu dengan menaikkan tanah yang ada di sekitar guludan ke atas guludan. Pembumbunan dilakukan 
bersamaan dengan pembalikan batang atau sulur.

Pemanenan dilakukan pada saat tanaman berumur 3,5 bulan. Sebelum dilakukan pemanenan 
tajuk tanaman/pangkal batang tanaman ubi jalar dipangkas menggunakan sabit dan dikumpulkan di luar 
atau dipinggir guludan. Penggalian guludan dilakukan dengan menggunakan cangkul secara perlahan 
dan hati-hati agar tidak terkena umbi dan hingga umbinya terkuak/keluar, kemudian umbi diambil dan 
dikumpulkan.

Pengamatan dilakukan pada tanaman berumur 3,5 bulan, pada tiga tanaman sampel kemudian 
dirata-ratakan. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:
1. Jumlah umbi per tanaman 
2. Bobot umbi per tanaman
3. Diameter umbi
4. Panjang umbi
5. Produksi per guludan
6. Analisis kadar gula terlarut
 Pengamatan dilakukan dengan  menggunakan alat refraktometer dengan cara mengambil umbi 

pada bagian pangkal, tengah, dan ujung, kemudian dihancurkan atau diparut untuk diambil sari 
pati umbi. Selanjutnya meneteskan sari pati umbi jalar pada bagian ujung alat. Angka yang tertera 
pada alat merupakan kadar gula terlarut dari umbi ubi jalar

7. Persentase kadar bahan kering umbi
 Pengamatan dilakukan dengan cara menimbang 25 gram umbi kemudian umbi di potong-potong 

tipis, selanjutnya di oven hingga kadar bahan kering konstan dengan suhu 105 .

Rumus = bobot umbi kering  x 100%
bobot umbi basah

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ringkasan Analisis Ragam

Hasil analisis ragam terhadap variabel pengamatan jumlah umbi per tanaman, bobot umbi 
pertanaman, diameter umbi, panjang umbi, produksi per guludan, analisis kadar gula, dan kadar bahan 
kering umbi tertera pada Tabel 1.
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Tabel 1. Ringkasan analisis ragam terhadap parameterpengamatan penelitian

No. Parameter Pengamatan Klon
1. Jumlah umbi per tanaman *
2. Bobot umbi pertanaman *
3. Diameter umbi *
4. Panjang umbi *
5. Produksi per guludan *
6. Analisis kadar gula terlarut *
7. Kadar bahan kering umbi *

Keterangan :*: significant (berpengaruh nyata)

Tabel 2. Pengaruh  klon ubi jalar terhadap variabel pengamatan  jumlah umbi pertanaman, bobot umbi 
per tanaman, diameter umbi, dan panjang umbi

No. Klon
Jumlah umbi 
pertanaman

(buah)

Bobot umbi 
pertanaman

(g)

Diameter 
umbi 
(cm)

Panjang umbi 
(cm)

1. N1 = LPG 01 5,67 b 561,11 bc 4,20 c 10,87d
2. N2 = LPG 02 2,89 e 555,56 bc 5,85 a 11,51d
3. N3 = LPG 06 4,66 bc 550,00 bc 4,22 c 11,78cd
4. N4 = LPG 07 4,00 cde 523,33 c 4,21 c 14,02 bc
5. N5 = LPG 09 4,34 cd 627,78 abc 5,09 b 12,11cd
6. N6 = LPG 10 7,22 a 661,11 ab 3,70 c 11,75cd
7. N7= LPG 11 4,11 cde 700,00 a 6,18 a 19,60 a
8. N8= Shiroyutaka 3,40 de 300,00 e 4,30 c 12,70 cd
9. N9 = Beta 2 3,11 de 352,78 d 4,32 c 11,14d
10. N10 = Cilembu 3,78 cde 638,89 ab 4,40 bc 15,69b

Nilai BNT 1,25 111,76 0,74 2,37
Keterangan:  Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam satu kolommenunjukkan tidak berbeda nyatamenurut 

uji BNT pada taraf 5%.

Analisis ragam (Tabel1) menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dan terdapat perbedaan 
antarperlakuan jenis klon ubi jalar terhadap jumlah umbi per tanaman, bobot umbi per tanaman, 
diameter umbi, panjang umbi, produksi umbi per guludan, kadar gula dan kadar bahan kering umbi. 
Perbedaan ini lebih disebabkan karena  sifat genetik yang dibawa oleh  masing-masing klon. 

Hasil penelitian (Tabel 2.) terlihat bahwa bobot umbi per tanaman pada setiap klon lokal Lampung 
dan Cilembu memiliki berat umbi per tanaman lebih dari 500 g. Hal ini membuktikan bahwa ubi jalar 
lokal Lampung yang diteliti merupakan klon ubi jalar yang berumur genjah. Sesesuai dengan pernyataan 
Rahayuningsih dan Arifin (2004) yang menyatakan bahwa, umumnya varietas ubi jalar dinyatakan 
berumur genjah apabila mampu menghasilkan berat umbi 500 g per tanaman pada umur 105 hari. 
Sedangkan varietas Shiroyutaka dan Beta-2 hanya memiliki berat umbi per tanaman masing-masing 300 
g dan 352,78 g per tanaman. Hal ini dikarenakan varietas Shiroyutaka dan Beta-2 bukan varietas yang 
berumur genjah, sesuai dengan deskripsinya bahwa umur panen Shiroyutaka dan Beta-2 adalah 4–4,5 
bulan (Balitkabi 2009),  sehingga berat umbi per tanaman belum mencapai berat 500 g pada saat panen 
3,5 bulan. 
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Tabel 3.  Pengaruh klon ubi jalar terhadap variabel pengamatan produksi umbi per guludan, analisis 
kadar gula terlarut,dan kadar bahan kering umbi

No. Klon Produksi umbi per 
guludan (kg)

Analisis kadar gula 
terlarut (%)

Kadar bahan kering 
umbi (%)

1. N1 = LPG 01 10,05 cd 12,67 c 30,53 d
2. N2 = LPG 02 11,38 bc 14,78 abc 32,13 cd
3. N3 = LPG 06 9,35 cd 16,67 ab 39,73 ab
4. N4 = LPG 07 9,14 d 17,22 a 34,67 bcd
5. N5 = LPG 09 11,25 bcd 14,00 c 36,00 bc
6. N6 = LPG 10 12,82 ab 12,67 b 34,93 bcd
7. N7 = LPG 11 14,25 a 13,33 c 37,00 bc
8. N8 = Shiroyutaka 6,50 e 14,33 bc 44,60 a
9. N7 = Beta 2 6,98 e 15,00 abc 34,53 bcd

10. N8 = Cilembu 11,47 bc 13,44 c 34,13 cd
Nilai BNT 2,13 2,46 5,34

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam satu kolommenunjukkan tidak berbeda nyata 
menurut uji BNT pada taraf 5%

Dari hasil penelitian terlihat bahwa klon LPG 10 dan LPG 11 memiliki produksi per guludan 
lebih baik, masing-masing 12, 82 kg  dan 14,25 kg  (Tabel 3) dan memiliki bobot umbi per tanaman 
lebih berat (661,11 g dan 700,00 g) meski  tidak berbeda dengan klon LPG 09  (627,78 g ) dan Cilembu 
(638,89 g).  Klon LPG 10 memiliki jumlah umbi per tanaman (7,22 buah) lebih banyak dibandingkan 
dengan klon lainnya. Namun bobot umbi per tanaman dan produksi per guludan untuk klon LPG 10 
tidak berbeda dengan klon LPG 11 yang hanya memiliki jumlah umbi per tanaman 4, 11 g (Tabel 2 
dan Tabel 3). Klon LPG 10 memiliki jumlah umbi lebih banyak, namun diameter umbi 3,70 cm dan 
panjang umbi 11, 75 cm, sedangkan klon LPG 11 meskipun hanya memiliki jumlah umbi per tanaman 
4,11 g, namun memiliki diameter umbi 6,18 cm dan panjang umbi 19,60 cm, sehingga bobot umbi per 
tanaman dan produksi per guludan tidak berbeda nyata antara LPG 10 dan LPG 11.

Klon LPG 07 memiliki kadar gula lebih tinggi (17,22%), meskipun tidak berbeda dengan kadar 
gula pada LPG 02 (14,78%), LPG 06 (16,67%) dan Beta-2 (15,00%), namun masih lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan klon unggul nasional Cilembu. Selain karena faktor genetik, kadar gula buah 
ditentukan juga oleh faktor lingkungan. Kadar gula terlarut klon Cilembu ternyata lebih rendah, hal 
ini mungkin disebabkan oleh jenis tanah di daerah Lampung yang berbeda jika dibandingkan dengan 
jenis tanah di wilayah Jawa Barat (tempat asal Cilembu) sehingga rasa manis klon Cilembu tidak terlalu 
muncul jika ditanam di daerah Lampung.  Klon LPG 06 selain memiliki kadar gula tinggi, juga memiliki 
kadar bahan kering tinggi (39,73%) dan tidak berbeda dengan varietas Shiroyutaka yang memiliki kadar 
bahan kering umbi sebesar 44,60%.  Menurut Badbury dan Holloway (1988) dalam Woolfe  (1992), 
kadar bahan kering sangat bervariasi tergantung varietas, lokasi, musim jenis tanah, cara budidaya dan 
tingkat serangan hama dan penyakit. Kadar bahan kering ubi jalar berkisar antara 13,6–35,1%; 22,9–
48,2%; 22,3–36,6% masing-masing di Taiwan, Brazil, dan Indonesia (Cereda et al. 1982 dalam Woolfe 
1992, Antarlina 1997) dan derajat kemanisan merupakan salah satu kriteria pada penggunaan umbi 
sebagai bahan baku pangan dan industri (Waluyo et al. 2013)
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KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan:
1. Klon lokal Lampung (LPG 01, LPG 02, LPG 06, LPG 07, LPG 09, LPG 10 dan LPG 11) 

yang dipanen pada umur 3,5 bulan, menghasilkan bobot umbi per tanaman di atas 500 g yang 
merupakan indikasi bahwa klon lokal Lampung termasuk klon berumur genjah dan memiliki 
potensi hasil tinggi

2. Klon lokal Lampung  LPG 07 menghasilkan kadar gula terlarut lebih tinggi, namun tidak berbeda 
nyata dengan klon LPG 02, LPG 06 dan klon unggul Beta-2

3. Klon LPG 06 menghasilkan kadar bahan kering umbi lebih tinggi dan tidak berbeda dengan klon 
unggul Shiroyutaka

4. Klon lokal Lampung memiliki keunggulan dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai pangan 
berbasis sumber daya lokal dalam mendukung program diversitifikasi dan ketahanan pangan
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Produksi Bibit Pisang Raja Bulu Kuning Melalui Kultur 
Jaringan
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ABSTRAK
Permintaan buah pisang lokal di level masyarakat semakin meningkat dan karena pengetahuan petani 
terhadap bibit pisang yang baik makin tinggi mendorong permintaan bibit pisang  hasil perbanyakan 
kultur jaringan naik signifikan.  Kebutuhan bibit pisang dengan kualitas baik akan dapat dipenuhi dengan 
perbanyakan pisang melalui kultur jaringan.  Pisang raja menjadi istimewa karena harganya cukup mahal 
dan biasa digunakan terutama dalam upacara/tradisi masyarakat Jawa. Penelitian ini menggunakan 
2 faktor yaitu Pelukaan (dilukai dan tidak) dan penggunaan ZPT sitokinin BAP (1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 
ppm) dengan ulangan 4 dan variabel yang diukur jumlah tunas pertambahan berat jumlah akar jumlah 
daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelukaan memberikan pengaruh positif dalam menambah 
jumlah tunas yang terbentuk sedangkan BAP sampai dengan 3,5 ppm belum memperlihatkan pengaruh 
sifnifikan pada variabel jumlah tunas pisang raja bulu kuning.
Kata kunci: kultur jaringan, pisang raja bulu kuning

PENDAHULUAN
Pisang adalah buah-buahan yang digemari di Indonesia karena rasanya yang enak, kandungan 

gizi tinggi, mudah didapat, serta harga relatif murah. Komoditas pisang berpeluang besar untuk pasar 
domestik ataupun ekspor. Kebutuhan konsumen terhadap komoditas pisang yang terus meningkat perlu 
diikuti upaya peningkatan produksi dengan tetap mempertahankan kualitas. Salah satu varietas yang 
diminati konsumen adalah Pisang Raja Bulu Kuning. Masalah utama dalam peningkatan produksi pisang 
adalah penyediaan bibit tanaman dalam jumlah yang besar, kontiniu, dan bermutu. Salah satu teknologi 
alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pengadaan bibit yang berkualitas adalah 
melalui teknik kultur jaringan.

Sitokinin merupakan zat pengatur tumbuh yang sering digunakan untuk perbanyakan in vitro 
pisang. Sitokinin berfungsi dalam menginduksi pembelahan sel, mendorong proliferasi tunas dan 
diferensiasi tunas adventif dari kalus dan organ serta sintesis protein. Sitokinin yang sering dipakai untuk 
perbanyakan pisang adalah Benzyl Amino Purine (BAP). Menurut Yusnita (2003) genotipe pisang raja 
bulu adalah AAB. Pisang dengan genotipe yang mengandung genom B relatif lebih sulit membentuk 
tunas daripada pisang bergenotipe AAA, seperti pisang ambon kuning dan cavendish.

Pelukaan merupakan kegiatan pemberian luka pada eksplan dengan cara menggoreskan pisau scalpel 
pada eksplan secara merata pada titik tumbuh tanaman. Pemberian luka diharapkan dapat mempercepat 
pemasukan ZPT ke tubuh eksplan sehingga diharapkan mempercepat pembelahan sel.

Pisang Raja Bulu Kuning merupakan salah satu varietas pisang yang banyak digemari masyarakat. 
Penyediaan bibit pisang ini dalam jumlah besar, seragam dan  berkualitas baik masih jarang ditemui, 
sedangkan kebutuhan masyarakat akan komoditas ini terus meningkat terutama banyak digunakan dalam 
upacara adat Jawa. Penelitian ini mengkaji salah satu alternatif cara  penyediaan bibit yaitu dengan teknik 
kultur jaringan. Keberhasilan kultur jaringan ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. 
Salah satu penentu keberhasilan tersebut adalah substansi zat pengatur tumbuh. Substansi lain dalam 
penelitian ini adalah pemberian luka pada eksplan. Pelukaan pada eksplan sebelum ditanam diasumsikan 
untuk mempercepat pembelahan sel-sel sehingga akan mempercepat pertumbuhan tanaman/eksplan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan konsentrasi BAP yang tepat untuk multiplikasi Pisang 
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Raja Bulu Kuning dengan pelukaan pada eksplan. Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat 
bagi penyediaan bibit Pisang Raja Bulu Kuning dengan cepat melalui pemberian konsentrasi BAP yang 
tepat. 

METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial dengan 

dua faktor. Faktor pertama yaitu konsentrasi BAP (B) dengan 5 taraf yaitu 1,5 ppm (B1), 2,0 ppm (B2), 
2,5 ppm (B3) 3,0 ppm (B4) dan 3,5 ppm (B5). Faktor kedua eksplan (L) yaitu tanpa pelukaan eksplan 
(L1) dan dengan pelukaan eksplan (L2).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa ragam menunjukkan adanya pengaruh yang signifik n penggunaan BAP terhadap 

pertambahan bobot. Model regresi pengaruh konsentrasi BAP terhadap pertambahan bobot eksplan 
pisang raja bulu disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Pengaruh konsentrasi BAP terhadap penambahan bobot pada eksplan pisang raja bulu

Hasil analisis regresi menunjukkan perubahan konsentrasi BAP pada eksplan berpengaruh 
signifikan terhadap penambahan bobot pada eksplan pisang raja bulu. Perlakuan pemberian luka pada 
penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penambahan bobot eksplan, begitu juga interaksi antara 
konsentrasi BAP dan pelukaan pada eksplan. Perubahan konsentrasi BAP pada eksplan menunjukkan 
fluktuasi grafik di mana mula-mula rerata bobot eksplan pada BAP 1,5 ppm mengalami kenaikan pada 
BAP 2 ppm dan mengalami penurunan pada konsentrasi BAP 2,5 ppm dan 3 ppm tetapi kembali 
naik pada perlakuan BAP 3,5 ppm. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keadaan fisiologis eksplan 
yang berbeda-beda. Santoso dan Nursandi (2004) menyebutkan bila variasi data dapat terjadi karena 
eksplan memiliki kepekaan sel yang berbeda terhadap rangsang yang diberikan, misalnya pengaruh ZPT. 
Mekanisme kerja ZPT yang tidak konstan dalam jaringan eksplan mengakibatkan respons tumbuh yang 
tidak pasti.

Pertambahan bobot eksplan di setiap perlakuan BAP ternyata juga diikuti oleh pertambahan 
jumlah daun (Gambar 3) dan jumlah akar pada eksplan (Gambar 4). Kondisi yang serupa ditemui pada 
variabel jumlah daun di mana mula-mula perlakuan BAP 1,5 ppm mengalami kenaikan pada BAP 2 
ppm kemudian jumlah daun menurun pada BAP 2,5 ppm dan 3 ppm namun kembali mengalami 
kenaikan pada konsentrasi BAP 3,5 ppm. Berdasarkan analisis korelasi dari variabel pertambahan bobot 
eksplan, jumlah daun dan jumlah akar ditemukan keeratan hubungan yang signifikan antara ketiganya 
di mana perubahan bobot eksplan turut diikuti perubahan jumlah daun dan akar. Atau dengan kata 
lain perubahan bobot eksplan berbanding lurus dengan jumlah daun dan akar pada eksplan pisang raja 
bulu.
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Penggambaran model regresi paling sesuai dalam penelitian ini untuk variabel pertambahan bobot 
eksplan adalah model kurva pangkat tiga (kubik). Nilai koefisien determinasi (R2) yang diperoleh berdasar 
gambar 3 di atas adalah 0,7741. Hal ini berarti sebanyak 77,41% pada variabel pertambahan bobot 
eksplan dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan yaitu konsentrasi BAP. Sebanyak 22,59% sisanya, 
bobot eksplan pisang raja bulu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam persamaan.

Saat Muncul Tunas
Tingkat keberhasilan regenerasi eksplan dalam kultur jaringan dapat ditandai dengan kemunculan 

tunas. Waktu kemunculan tunas dapat dipengaruhi oleh pemberian zat pengatur tumbuh tanaman dari 
salah satu golongan yaitu sitokinin. Fungsi dari sitokinin adalah untuk proses pembelahan sel-sel pada 
eksplan. Sel-sel yang mampu membelah dengan baik adalah sel-sel meristematis atau sel-sel yang masih 
muda. Proses pembelahan sel juga didukung dengan pelukaan pada eksplan pisang raja bulu. Pemberian 
luka pada eksplan diharapkan dapat mempercepat proses pembelahan sel sehingga turut mempercepat 
waktu kemunculan tunas. Rata-rata waktu kemunculan tunas pisang raja bulu pada penelitian ini 
ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Nilai rata-rata waktu kemunculan tunas pisang raja bulu pada perlakuan konsentrasi BAP

BAP (ppm) Nilai rata-rata
Waktu muncul tunas (hari)

1,5

2

2,5

3

3,5

15,1 

12 

13,5 

16,9 

13,6 

Berdasarkan hasil analisis ragam, konsentrasi BAP dan pemberian luka pada eksplan pisang 
raja bulu tidak berpengaruh nyata terhadap waktu kemunculan tunas. Interaksi antara keduanya pun 
juga tidak mempengaruhi munculnya tunas baru pada banyak ulangan. Ada kemungkinan hal ini 
disebabkan kurangnya pasokan zat pengatur tumbuh auksin. Penelitian kali ini hanya menggunakan 
zat pengatur tumbuh dari golongan sitokinin yaitu BAP. Sitokinin akan bekerja lebih maksimal apabila 
dikombinasikan dengan zat pengatur tumbuh dari jenis auksin. Menurut Karjadi dan Buchory (2007) 
sitokinin merangsang pembelahan sel serta auksin akan berinteraksi baik dengan sitokinin apabila 
perbandingan konsentrasi antara keduanya tepat.

Kemunculan tunas pertama kali terdapat pada perlakuan konsentrasi BAP 2 ppm yaitu 12 hari 
setelah penanaman. Hal ini sesuai dengan yang dikemukaan oleh Yusnita et al. (1997) yang menyatakan 
bahwa konsentrasi BAP 2 ppm optimum untuk perbanyakan in vitro pisang Raja Sere. Waktu muncul 
tunas paling akhir berdasarkan penelitian ini dari konsentrasi BAP 3 ppm yaitu 16,9 hari. Proses 
penyimpanan eksplan sebelum ditanam dalam jangka waktu tertentu tidak menggunakan perlakuan 
khusus untuk menjaga kondisi eksplan tetap baik. Keadaan yang demikian mengakibatkan periode paling 
baik bagi eksplan untuk ditanam atau disubkultur menjadi terlewati, sehingga eksplan relatif lebih sulit 
untuk tumbuh secara normal. Menurut Nisa (2015) pengambilan eksplan dari jaringan dewasa dalam 
waktu terlalu lama tidak akan terbentuk tunas, sebab kemampuan membentuk jaringan tidak ada. 

A. Tinggi Tunas
Pertumbuhan suatu tanaman dapat diketahui dari bertambahnya tinggi tanaman atau bagian 

tanaman yang lain. Indikator pertumbuhan pada eksplan yang ditanam secara in vitro salah satunya 
adalah tinggi tunas. Pertumbuhan pada meristem ujung akan menghasilkan sel-sel yang baru di ujung 
sehingga berdampak pada meningkatnya tinggi atau panjang tanaman. Pengaruh pemberian konsentrasi 
BAP dan pelukaan eksplan terhadap tinggi tunas eksplan pisang raja bulu disajikan pada tabel berikut 
ini.
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Tabel 2. Nilai rata-rata tinggi tunas pisang raja bulu pada perlakuan konsentrasi BAP

BAP (ppm) Nilai rata-rata
Tinggi tunas (cm)

1,5
2

2,5
3

3,5

7,5 
7,8 
6,3 
5,5 
6,4 

Berdasarkan analisis ragam, diperoleh hasil bahwa konsentrasi BAP, pelukaan pada eksplan maupun 
interaksi antara keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tunas pisang raja bulu. Rata-rata tinggi 
tunas tertinggi terdapat pada konsentrasi BAP 2 ppm yaitu 7,8 cm. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Trisnahati (2007) yang melakukan penelitian buah naga secara in vitro bahwa pemberian  
BAP  2  ppm  memberikan  tinggi  tunas  tanaman terbaik. Kalimutha et al. (2007) juga menyatakan 
bahwa respons tunas terbaik dalam multiplikasi pisang 0,1 ppm NAA dan 2 ppm BAP. 

 Pelukaan yang diberikan pada eksplan rata-rata tidak mempengaruhi tinggi tunas yang ada. 
Pada dasarnya, pemberian luka ini bertujuan agar ZPT yang ada pada media dapat masuk ke jaringan 
tanaman secara lebih cepat. Namun, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian luka pada 
eksplan tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tunas pisang raja bulu. Ketinggian tunas dari semua 
perlakuan tidak menunjukkan fluktuasi yang tajam. Hal ini dapat disebabkan oleh penanaman yang ada 
di dalam botol dengan ukuran dan lingkungan yang sama sehingga tinggi tunas akan mempunyai rata-
rata yang hampir sama karena keterbatasan ruang dalam botol.

B. Jumlah Tunas
Salah satu indikator keberhasilan kegiatan multiplikasi adalah jumlah tunas yang muncul pada 

eksplan. Semakin banyak tunas yang terbentuk maka semakin tinggi tingkat multiplikasinya. Pengamatan 
jumlah tunas dilakukan untuk melihat respons eksplan yang diberi BAP dalam berbagai konsentrasi serta 
respon pemberian luka pada eksplan. 

Pemberian luka eksplan pada penelitian ini berpengaruh nyata terhadap jumlah kemunculan tunas 
pada eksplan pisang raja bulu (P value <0,05). Perlakuan perbedaan konsentrasi BAP pada eksplan tidak 
menunjukkan pengaruh yang nyata pada jumlah tunas yang muncul. Pengaruh pemberian luka terhadap 
jumlah tunas pada eksplan pisang raja bulu disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2. Pengaruh pemberian luka pada eksplan pisang raja bulu terhadap jumlah tunas

Berdasarkan gambar 2 di atas dan hasil analisis ragam (Lampiran 3) terlihat bahwa eksplan 
dengan perlakuan pemberian luka berbeda nyata dengan eksplan dengan perlakuan tanpa pemberian 
luka. Pemberian luka pada eksplan menunjukkan hasil rata-rata jumlah tunas yang lebih banyak yaitu 
1,8 buah dibandingkan eksplan tanpa pemberian luka dengan rerata jumlah tunas 1,16 buah. Hal ini 
diduga terjadi karena pelukaan pada eksplan mampu mendorong proses pembelahan sel-sel meristematik 
pada jaringan tanaman sehingga mendorong tumbuhnya tunas-tunas baru. Menurut Anonim (2013) 
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pelukaan pada batang dapat menyebabkan aliran fotosintat dari daun ke bagian tanaman yang lain akan 
terhambat. Fotosintat yang tidak dapat dialirkan tersebut kemudian secara tidak langsung dimanfaatkan 
tanaman untuk memproduksi bunga. 

Konsentrasi BAP tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tunas pada 
penelitian ini. Penambahan BAP sampai dengan 3,5 ppm belum memperlihatkan pengaruhnya terhadap 
pembentukan tunas pisang raja bulu. Penambahan BAP lebih dari 3,5 ppm diduga mampu menambah 
jumlah tunas yang muncul pada eksplan. Menurut Yusnita (2015) pemberian BAP sampai dengan 5 
ppm dapat meningkatkan jumlah tunas yang muncul, namun mengalami kemunduran jumlah tunas 
pada konsentrasi BAP 7,5 ppm. Sari (2012) juga menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi BAP (2, 
4, 6 ppm) menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah tunas pisang ambon kuning. Jumlah tunas 
terbanyak dihasilkan oleh eksplan yang ditanam pada media dengan BAP 6 ppm.

 Faktor yang menyebabkan multiplikasi pisang raja bulu yang rendah pada penelitian ini antara 
lain proses subkultur yang terlambat dari waktu yang sebenarnya. Tingkat multiplikasi pisang raja bulu 
pada penelitian ini tergolong rendah. Rata-rata jumlah tunas yang muncul pada eksplan yang dilukai 
tidak sampai 2 tunas. Faktor genotipe pada pisang turut mempengaruhi jumlah tunas yang muncul 
di samping keterlambatan dalam proses subkultur. Menurut Yusnita (2003) genotipe pisang raja bulu 
adalah AAB. Pisang dengan genotipe yang mengandung genom B relatif lebih sulit membentuk tunas 
daripada pisang bergenotipe AAA, seperti pisang ambon kuning dan cavendish. 

 Kadar sitokinin endogen yang kurang pada tiap eksplan diduga juga menjadi penghambat 
munculnya tunas. Eksplan yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 1 buah tiap perlakuan per 
botolnya. Kadar sitokinin endogen pada 1 eksplan tersebut diduga kurang mampu untuk mendorong 
pembelahan sel. Berbeda dengan jumlah eksplan yang lebih banyak di tiap perlakuan dalam botolnya 
yang lebih mampu mendorong kemunculan jumlah tunas karena persediaan sitokinin endogen pada 
eksplan yang lebih banyak.

C. Jumlah Daun
Daun merupakan organ tanaman yang penting karena melakukan aktivitas fotosintesis yang 

akan diubah menjadi energi kimia yang diperlukan tanaman itu. Daun merupakan pusat terjadinya 
fotosintesis yang merupakan sumber bahan makanan bagi tanaman, sehingga semakin banyak daun 
maka diharapkan pertumbuhan tanaman akan semakin baik. Jumlah daun dipengaruhi oleh adanya 
penambahan zat pengatur tumbuh ke dalam media. Indikator jumlah daun yang dihasilkan planlet 
menunjukkan kemampuan tanaman dalam menyediakan makanan bagi tanaman tersebut. Model regresi 
pemberian konsentrasi BAP terhadap jumlah daun pada eksplan pisang raja bulu disajikan pada gambar 
berikut ini.

Gambar 3. Pengaruh perbedaan konsentrasi BAP terhadap jumlah daun eksplan pisang raja bulu.

Berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa konsentrasi BAP berpengaruh signifikan terhadap 
jumlah daun pada eksplan. Sedangkan faktor luka pada eksplan pada penelitian ini tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap jumlah daun (Lampiran 6). Rata-rata jumlah daun pada eksplan dengan 
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konsentrasi BAP 2 ppm sejumlah 5,5 helai daun. Jumlah daun paling sedikit terdapat pada BAP dengan 
konsentrasi 1,5 ppm yaitu rata-rata 3,7 helai. 

Variabel jumlah daun pada penelitian ini turut mempengaruhi variabel pengamatan lainnya yaitu 
jumlah akar serta pertambahan bobot eksplan. Hal ini dibuktikan dari analisis korelasi ketiga variabel 
tersebut di mana peningkatan rata-rata jumlah daun diikuti pula dengan pertambahan bobot serta 
jumlah akar pada eksplan. Ketiga variabel ini berhubungan cukup erat sehingga bila salah satu variabel 
ini berubah akan diikuti perubahan oleh variabel lainnya.

Yuniastuti et al. (2010) menyatakan bahwa semakin meningkat konsentrasi BAP maka semakin 
menurun jumlah daun yang terbentuk. Hal ini dikarenakan eksplan yang diberi BAP sebagian besar tidak 
memunculkan akar, sehingga tidak terjadi sintesis sitokinin di ujung akar dan tidak terjadi pengangkutan 
nutrisi melalui xilem ke seluruh bagian tanaman. Santoso dan Nursandi (2004) juga menambahkan bila 
variasi data tersebut dapat terjadi karena eksplan memiliki kepekaan sel yang berbeda terhadap rangsang 
yang diberikan, yakni ZPT. Mekanisme kerja ZPT yang tidak konstan dalam jaringan eksplan berakibat 
pada respon tumbuh yang tidak pasti.

Bentuk kurva regresi kubik atau pangkat tiga merupakan penggambaran rerata jumlah daun tiap 
perlakuan BAP yang paling sesuai dengan fluktuasi hasil rerata yang diperoleh. Sesuai gambar 3 di atas, 
diketahui R square atau koefisien determinasi sebesar 0,986 yang berarti 98,6% perbedaan konsentrasi 
BAP sangat mempengaruhi pembentukan daun pada eksplan pisang raja bulu. Sebanyak 1,4% sisanya 
dipengaruhi faktor lainnya yang tidak masuk dalam persamaan. 

Gambar 3 juga menunjukkan rata-rata jumlah daun menurun pada konsentrasi BAP 2,5 ppm 
dan 3 ppm masing-masing 4,5 dan 3,8 helai, namun kembali naik pada BAP 3,5 ppm yaitu sebanyak 
5 helai. Adanya fluktuasi jumlah daun pada tiap perlakuan BAP seperti yang terlihat pada gambar 3 
diduga disebabkan faktor teknis penanaman di botol serta kondisi fisiologis eksplan yang digunakan. 
Menurut Yelnititis et al.(1999) penambahan sitokinin dapat mendorong meningkatnya jumlah dan 
ukuran daun.

D. Jumlah Akar
Pengamatan jumlah akar penting bagi pertumbuhan eksplan dalam kultur in vitro. Jumlah akar 

yang banyak akan semakin baik untuk penyerapan nutrisi dari media. Hal ini disebabkan karena semakin 
banyak dan semakin panjang akar maka bidang atau area penyerapan nutrisi dari media akan semakin 
luas pula (Yuniastuti et al. 2010). Model regresi pemberian konsentrasi BAP terhadap jumlah akar pada 
eksplan pisang raja bulu disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 4. Pengaruh perbedaan konsentrasi BAP terhadap jumlah akar eksplan pisang raja bulu

Berdasarkan analisis regresi diperoleh hasil bahwa konsentrasi BAP berpengaruh signifikan 
terhadap jumlah akar pada eksplan. Faktor pemberian luka pada eksplan dalam penelitian ini tidak 
berpengaruh signifikan terhadap jumlah akar. Gambar 4 menunjukkan konsentrasi BAP mempengaruhi 
kemunculan jumlah akar pada eksplan pisang raja bulu. Model kurva regresi jumlah akar di atas dapat 
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menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah akar dari mula-mula BAP konsentrasi 1,5 ppm ke 2 ppm 
kemudian menurun pada BAP 2,5 ppm tetapi kembali naik pada BAP 3 ppm dan kembali menurun pada 
konsentrasi BAP 3,5 ppm. Kadar sitokinin yang tinggi menurut Budiono (2003) mempunyai peranan 
untuk memacu pertumbuhan tunas dan menghambat pertumbuhan akar. 

Kurva pangkat tiga atau kubik mampu menjelaskan pengaruh pemberian BAP terhadap jumlah 
akar yang muncul pada eksplan pisang raja bulu dengan lebih baik. Berdasarkan gambar 4 di atas, terlihat 
bahwa R square atau koefisien determinasi pada variabel jumlah akar sebesar 0,4148. Hal ini dapat 
diartikan bahwa perlakuan konsentrasi BAP berpengaruh sebanyak 41,48 % terhadap jumlah akar pada 
eksplan pisang raja bulu. Sebanyak 58,52 % sisanya, jumlah akar pada eksplan dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak masuk dalam perhitungan.

Masing-masing perlakuan konsentrasi BAP yang berperan sebagai sitokinin pada penelitian ini 
mampu menumbuhan akar pada eksplan, meskipun diketahui penggunaan auksin lebih efektif memacu 
pertumbuhan akar. Marlin (2005) mengatakan bahwa sel akar umumnya mengandung cukup auksin 
untuk mampu memanjang secara normal sehingga akar tetap tumbuh pada perlakuan semua konsentrasi 
BAP. Pemberian hormon tambahan dapat menstimulasi agar akar tumbuh lebih cepat dan banyak.

AKLIMATISASI
 Hasil penelitian ini telah diaklimatisasi selama 1 bulan dan bertumbuh 2 daun baru sehingga 

hampir semua tanaman membentuk daun kurang lebih 7 buah. Aklimatisasi dilakukan denagn metoda 
hidroponik substrat rendam.

KESIMPULAN
1. Luka meningkatkan jumlah tunas
2. BAP mempengaruhi jumlah tunas dan jumlah daun
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ABSTRACT
Paddy seed availability has a pivotal role for sustainable rice production in order food sovereignty 

can be achieved. The minimum used of external input principle exists in sustainable agriculture context. 
The principle is then used as a basis of seed autonomy measurement approach which is to describe the 
disparity between paddy seed availability and needs in a particular area. The area selection approach is 
based on sustainable agriculture policy cited in Permentan No. 07/Permentan/OT.140/2/2012. This study 
selected sub-district area because seed supply did not only come from rural area. Institute for Agricultural 
Technology throughout Indonesia have used six right-dimensions (quantity, variety, time, place, seed 
classification and price) to assess seed needs. This study used those all dimensions to uncover phenomena 
to what extent seed autonomy gap between supply and demand. The seed availability data was collected 
from respondents representing non subsidy-certified paddy seed (store providing agriculture input), 
subsidy paddy seed (kiosk of agricultural input, rural unit cooperative, district state official) and uncertified 
paddy seed (key informant from hamlet). The data was collected from farmers, chief of farmer group and 
all hamlet functionary in the selected sub-district. The results of the study revealed that the demand of 
quantity, variety, place, and SS seed classification dimension is higher than those of supply. The demand 
of ES seed classification and uncertified dimension is the same as those of supply. In addition, there was 
a phenomena that supply is higher than demand inparticular month range and vice versa. The estimation 
of total needs in one area was calculated based on the allocation of optimum seed use and farmer real 
use. The quantity of optimum seed use was based on regression coefficient product. Seed use diversity is 
explored optimally based on conventional plant system and System rice of intensification
Keywords: sovereignty, needs, availability, optimum allocation

ABSTRAK
Ketersediaan benih padi merupakan salah satu kunci keberlanjutan produksi beras guna 

mendukung terwujudnya kemandirian pangan. Dalam konteks pertanian berkelanjutan terdapat 
prinsip penggunaan input eksternal yang minimal. Prinsip tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai 
dasar pemikiran pendekatan pengukuran kemandirian benih, yakni mendeskripsikan disparitas antara 
kebutuhan dan ketersediaan benih padi pada suatu kawasan. Pendekatan kawasan didasarkan pada arah 
kebijakan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Permentan No. 
07/Permentan/OT.140/2/2012. Pada kajian ini batasan kawasan adalah wilayah kecamatan, mengingat 
ketersediaan benih tidak hanya berasal dari dalam desa. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh 
Indonesia telah menggunakan dimensi enam tepat (jumlah/kuantitas, varietas, waktu, lokasi/tempat, 
kelas benih, dan harga) untuk mengkaji kebutuhan benih. Sementara pada kajian ini, keseluruhan 
dimensi dipergunakan untuk mengungkap fenomena seberapa besar tingkat kemandirian benih yang 
merupakan gab antara kondisi kebutuhan dengan ketersediaan. Data aspek ketersediaan dikumpulkan 
dari responden yang mewakili benih padi bersertifikat nonsubsidi (toko), benih padi bersubsidi (kios 
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saprodi, KUD, Mantri Tani Kecamatan); dan benih padi nonsertifikat (key informan dari desa/kelurahan). 
Data kebutuhan dikumpulkan dari petani, ketua kelompok tani dan pejabat desa di seluruh desa yang 
ada di kecamatan). Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan lebih tinggi dari ketersediaan terjadi 
pada dimensi kuantitas, varietas, lokasi, dan kelas benih SS. Terjadi keseimbangan antara kebutuhan 
dan ketersedian terjadi pada kelas benih ES dan nonsertifikat, serta didapatkan fenomena bahwa pada 
rentang bulan waktu tertentu kebutuhan lebih besar daripada ketersediaan dan pada rentang bulan yang 
lain terjadi sebaliknya. Estimasi kebutuhan total satu kawasan dihitung berdasarkan alokasi penggunaan 
benih secara optimal dan penggunaan riil petani. Kuantitas penggunaan benih secara optimal didasarkan 
dari koefisien regresi fungsi produksi. Keragaman penggunaan benih secara optimal dieksplorasi menurut 
sistem tanam konvensional dan SRI (System Rice of Intensification).
Kata kunci: Kemandirian, kebutuhan, ketersediaan, alokasi optimal 

PENDAHULUAN
Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013–2045 

bahwa periode tahun 2025–2029 merupakan tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
tahap keempat mempunyai sasaran untuk mewujudkan kemandirian pertanian dan pangan secara efisien 
sebagai penggerak (penyangga) perekonomian nasional; sementara itu selama kurun waktu 2016–2020 
status kemandirian pangan nasional direncanakan telah menuju kedaulatan pangan nasional (Kementan 
RI 2013). Sasaran tersebut didukung dengan berbagai kebijakan, di antaranya adalah kebijakan sistem 
pertanian bioindustri yang mencakup delapan aspek di antaranya adalah kebijakan sarana usahatani 
agroekologi.

 Komoditas padi sebagai salah satu komoditas pertanian memiliki nilai strategis yang menyangkut 
perdagangan internasional, distribusi, pemasaran, dan harga domestik (Rachman et al. 2004). Hal 
tersebut ditunjukkan dengan hasil kajian yang menyatakan bahwa, daya saing usahatani padi domestik 
sangat sensitif terhadap tingkat produktivitas, tingkat harga di pasar dunia, dan perubahan nilai tukar 
rupiah. Oleh karena itu, perlu langkah strategis guna perbaikan efisiensi usahatani, yakni melalui: a) 
penerapan teknologi spesifik lokasi, b) rasionalisasi penggunaan sarana produksi, dan c) perbaikan 
manajemen usahatani.

 Bertitik tolak dari kedua kondisi tersebut, maka untuk medorong pembangunan industri 
perbenihan nasional, dalam rangka mewujudkan kemandirian pertanian dan pangan secara efisien, 
diperlukan penggalian fenomena riil tentang posisi ketersediaan benih padi (apakah defisit atau 
surplus). Deskripsi kondisi didekati dengan disparitas antara kebutuhan dan ketersediaan benih padi 
pada suatu kawasan; mengingat pendekatan kawasan sebagai unit implementasi kebijakan pertanian 
pangan berkelanjutan sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Permentan No. 07/Permentan/
OT.140/2/2012.

 Kajian tentang pemetaaan kebutuhan dan ketersediaan benih padi dengan unit analisis tingkat 
provinsi telah dilaksanakan oleh Purba (2010), Pujiharti (2010) dan Darwis et al. (2013), yakni dengan 
unit pengamatan tingkat kabupaten. Sementara Utami (2008) telah melakukan kajian pada tingkat 
kabupaten. Sementara itu, pada makalah Dirjen Tanaman Pangan tercantum bahwa realisasi tanam 
desa mandiri pangan di Provinsi Jawa Timur hanya 162 hektar dari target 550 hektar untuk tahun 
2015 (Kementan 2016). Apabila kemandirian benih berada di tingkat desa, menurut nara sumber 
dari UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur, 
dikatakan scope terlalu sempit karena kebutuhan benih padi dalam satu tahun dengan rata-rata luas baku 
sawah sebesar 156 ha per desa, dengan kebutuhan benih 25 kg/ha maka diperlukan 7–8 ton/th; dengan 
demikian cukup ada satu produsen dengan pengelolaan lahan untuk produksi benih 2 ha. Di samping 
itu, pada konsisi riil terdapat kondisi mobilisasi benih padi antardesa maupun antarkecamatan bahkan 
antarkabupaten (Dwiastuti et al. 2014). Oleh karena itu, muncul pertanyaan sebaiknya kemandirian 
benih padi dianalisis pada tingkat kabupaten, kecamatan, atau di tingkat desa? 
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Pada waktu melaksanakan pemetaan kebutuhan Darwis et al. (2013) telah mempertimbangkan 
sistem tanam, serta dimensi enam tepat (jumlah/kuantitas, varietas, waktu, lokasi/tempat, kelas benih, 
dan harga). Sementara pada pemetaan ketersediaan Purba (2010), Pujiharti (2010) dan Darwis et al. 
(2013) didekati dengan produksi yang dihasilkan oleh penangkar, instansi pemerintah dan kelompok 
tani yang berada di wilayah provinsi. Sementara Utami (2008) hanya memfokuskan ketersediaan benih 
padi subsidi. Berbeda dengan kajian sebelumnya, makalah ini menyajikan lima dimensi (kecuali harga) 
akan dipergunakan untuk menjelaskan disparitas antara kebutuhan dan ketersediaan. Sedangkan untuk 
mengestimasi kuantitas ketersediaan mempertimbangkan keberadaan toko, kios dan KUD sebagai 
menjual benih padi yang berasal dari luar desa atau kecamatan, penangkar maupun petani lokal sebagai 
produsen benih padi, serta mempertimbangkan keberadaan realisasi subsidi benih dari pemerintah.

 Pada kondisi riil terdapat fenomena bahwa suatu wilayah kecamatan memiliki penangkar formal 
(produsen benih bersertifikat) dalam bentuk CV atau UD, ada pula yang tidak memiliki (Dwiastuti et 
al. 2014). Di samping itu terdapat kecamatan sebagai lokasi percontohan sistem taman SRI (System 
Rice of Intensification). Oleh karena itu, tujuan kajian ini adalah mengestimasi kuantitas kebutuhan dan 
ketersediaan pada tingkat kecamatan, menganalisis kondisi kemandirian antara dua lokasi kecamatan 
yang berbeda, yakni antara memiliki penangkar formal (produsen benih bersertifikat) dengan sistem 
tanam konvensional dengan kecamatan yang tidak memiliki penangkar formal denga sistem tanam 
SRI. 

METODE PENELITIAN
Penetapan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan metode Multistage Cluster Sampling, yakni mulai 

dari tahap menetapan kabupaten, kecamatan, hingga desa contoh. Lokasi penelitian yang terkait dengan 
estimasi permintaan dan penawaran benih, dilakukan dengan dua tahap, yakni penentuan kabupaten 
dan kecamatan. Sedangkan untuk alokasi penggunaan benih padi yang optimal dilakukan dengan tiga 
tahap, yakni pemilihan kabupaten, kecamatan, dan penentuan desa contoh. 

 Pertama, penentuan kabupaten dilakukan secara sengaja (purposive). Kabupaten Malang dipilih 
sebagai lokasi penelitian dengan tertimbangan bahwa Kabupaten Malang memiliki luas areal lahan padi 
terluas nomor 10 se-Provinsi Jawa Timur (BPS Provinsi Jawa Timur 2012); dan memiliki jumlah unit 
bisnis benih padi terbesar ketiga di Jawa Timur, (Dwiastuti 2014). Tahap kedua adalah penentuan 
kecamatan, yakni dilakukan sengaja dengan dasar pertimbangan: (1) produktivitas tertinggi, (2) luas area 
panen padi, (3) sistem tanam, dan (4) keberadaan penangkar benih padi. Kecamatan Singosari terpilih 
karena dominan petani dengan sistem tanam konvensional dan terdapat penangkar (kebun benih dan 
unit bisnis Usaha Dagang). Sedangkan Kecamatan Turen terpilih dengan pertimbangan sebagai lokasi 
percontohan penerapan budidaya padi SRI (System Rice of Intensification) dan tidak terdapat produsen 
atau penangkar benih. Dasar pertimbangan yang sama juga diterapkan untuk memilih desa contoh. 
Secaran purposive, terpilih Desa Klampok Kecamatan Singosari dan Desa Talangsuko Kecamatan 
Turen.

Responden yang terkait dengan estimasi kebutuhan di tingkat kecamatan adalah key informant yang 
terdiri atas: kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Balai Pengembangan (BP) setempat, pejabat 
desa dan/atau penyuluh dan/atau Ketua Kelompok Tani dari tiap desa yang berada di kecamatan contoh. 
Adapun responden yang terkait dengan estimasi ketersediaan di tingkat kecamatan adalah penangkar 
produsen benih padi bersertifikat, petani lokal yang memproduksi benih padi tidak bersertifikat, toko, 
kios, pengelola KUD. Responden tersebut diambil di semua desa dari kecamatan contoh, yakni dengan 
menggunakan metode sensus. Terkait dengan estimasi kebutuhan benih padi pada tingkat individu, 
dipilih secara simple random sampling sebanyak 40 petani dari masing-masing desa contoh, yakni Desa 
Klampok Kecamatan Singosari mewakili sistem tanam konvensional, dan Desa Talangsuko Kecamatan 
Turen mewakili sistem tanam SRI.

 Analisis estimasi ketersediaan dan kebutuhan benih padi pada tinglat kecamatan didasarkan 
pada unit desa, adapun unit analisis estimasi kebutuhan pada tingkat individu adalah rumah tangga 
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petani di desa contoh. Formulasi rumus perhitungan yang digunakan untuk mengestimasi kebutuhan 
dan ketersediaan merupakan aplikasi yang diperoleh pada waktu penelitian. 

I. Estimasi Kebutuhan Benih Padi di Tingkat Kecamatan
1. Dimensi Kuantitas/Volume, Waktu (bulan) dan Tempat (desa)

. . . . . . . . . . (1.1)
 Di mana, QDb adalah kuantitas kebutuhan benih padi di tingkat kecamatan per bulan (Kw/

Bln); Abjk ialah luas areal tanaman padi (Ha) pada bulan ke-b dari desa ke-j dengan sistem 
tanam ke-k; penjelasan Dk, j=1, 2, …. 17 ialah desa yang berada di setiap kecamatan contoh; 
dan k=1, 2, 3 ialah kuantitas kebutuhan normative pada sistem tanam yang berada di setiap 
desa (konvensional= 41 Kg/Ha, jajar legowo= 25 Kg/Ha, SRI=10 Kg/Ha), sedangkan b= 
1, 2,..., 12 ialah bulan (Januari, …, Desember). Dengan sedikit memodifikasi rumus (1.1) 
dapat diperoleh hasil estimasi kuantitas kebutuhan benih padi di tingkat kecamatan per 
tahun (Kw/Th) dan per lokasi (Kw/Desa/Tahun)

2. Dimensi Varietas

 . . . . . . . . . (1.2)

Di mana, QDv adalah kuantitas kebutuhan benih padi di tingkat kecamatan per varietas 
(Kw/Th); Kbk ialah kebutuhan total benih padi di desa ke-j pada bulan ke-b (Kw/Bln); 
Pvbj adalah persentase kuantitas benih padi varietas ke-v pada bulan ke-b dari desa ke-j; 
penjelasan b dan j sebagaimana telah diuraikan pada rumus (1.1); dan v=1, 2, …n ialah 
varietas benih padi yang berada di setiap desa (Chiherang, IR 46, …. Situbagendhit)

3. Dimensi Kualitas atau Mutu

.. . . . . . . . . (1.3)
Di mana, QDm adalah kuantitas kebutuhan benih padi di tingkat kecamatan menurut 
kualitas (Kw/Th); penjelasan Abjk, Dk, b, j dan k sebagaimana yang diuraikan pada rumus 
(1.1) dan (1.2); Pm ialah persentase benih padi kualitas ke-m pada desa ke-j, m= 1, 2, 3 
mutu benih padi (1: benih padi sertifikat kelas SS atau Stock Seed, 2: benih padi sertifikat 
kelas ES atau Extension Seed, 3: benih nonsertifikat).

II. Estimasi Ketersediaan Benih Padi di Tingkat Kecamatan

1. Dimensi Kuantitas/Volume, Waktu (bulan) dan Tempat (desa)

 . . . . .(2.1)
Di mana QSt ialah kuantitas ketersediaan benih padi di kecamatan per tahun (Kw/Th); 
Sij merupakan kuantitas benih padi subsidi dari pemerintah pada musim tanam ke-i yang 
diberikan di desa ke-j; Yijp dan Eijp masing-masing adalah kuantitas produksi benih padi dan 
kuantitas yang dikirim ke luar desa dari perusahaan penangkar ke-p pada musim tanam ke-i 
yang berada di desa ke-j; Piju ialah kuantitas produksi benih padi dari petani local ke-f yang 
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dihasilkan pada musim tanam ke-i di desa ke-j; Tijt adalah kuantitas yang dijual oleh toko/
kios/KUD ke-t pada musim tanam ke-i yang berlokasi di desa ke-j; p= 1, 2, …, P ialah 
perusahaan penangkar yang memproduksi benih padi bersertifikat; u = 1, 2, …, U petani 
local yang memproduksi benih padi nonsertifikat; dan t= 1, 2, …, T adalah toko/kios/KUD 
yang menjual benih padi. Dengan sedikit memodifikasi rumus (2.1) dapat diperoleh hasil 
estimasi kuantitas kebutuhan benih padi di tingkat kecamatan per tahun (Kw/Th) dan per 
lokasi (Kw/Desa/Tahun) 

2. Dimensi Varietas

. . . . . (2.2)
Di mana QSv ialah kuantitas ketersediaan benih padi di kecamatan per varietas (Kw/Th); 
Sjv adalah kuantitas benih padi subsidi dari pemerintah dengan varietas ke-v yang diberikan 
pada bulan ke-b kepada desa ke-j; Ybjpv merupakan kuantitas produksi benih padi (sertifikat) 
varietas ke-v dari penangkar ke-p yang berlokasi di desa ke-j yang dihasilkan pada bulan ke-b, 
dan Ebjpv merupakan kuantitas yang dikirim ke luar desa, Fbjuv ialah kuantitas benih padi 
(non-sertifikat) varietas ke-v yang dihasilkan oleh petani local ke-u yang berada di desa ke-j 
pada bulan ke-b; Tbjtv adalah kuantitas benih padi varietas ke-v yang dijual oleh toko/kios/
KUD ke-t yang berlokasi di desa ke-j pada bulan ke-b; penjelasan b, j, p, u dan t sama seperti 
yang dideskripsikan pada rumus (2.1), serta penjelasan v sebagaimana yang telah diuraikan 
pada rumus (1.2).

3. Dimensi Kualitas atau Mutu

. . . . . (2.3)
Di mana QSm ialah kuantitas ketersediaan benih padi di kecamatan menurut kualitas (Kw/
Th); Sjm adalah kuantitas benih padi subsidi dari pemerintah dengan kelas benih ke-m yang 
diberikan pada bulan ke-b kepada desa ke-j; Ybjpm merupakan kuantitas produksi benih padi 
(setifikat) kelas benih ke-m dari penangkar ke-p yang berlokasi di desa ke-j yang dihasilkan 
pada bulan ke-b, dan Ebjpv merupakan kuantitas yang dikirim ke luar desa, Fbjum ialah kuantitas 
benih padi (non-sertifikat) dengan kels benih ke-m yang dihasilkan oleh petani local ke-u 
yang berada di desa ke-j pada bulan ke-b; Tbjtm adalah kuantitas benih padi kelas benih ke-m 
yang dijual oleh toko/kios/KUD ke-t yang berlokasi di desa ke-j pada bulan ke-b; penjelasan 
b, j, p, u dan t sama seperti yang dideskripsikan pada rumus (2.1) dan (2.2), serta penjelasan 
m sebagaimana yang telah diuraikan pada rumus (1.3).

 Estimasi kuantitas permintaan benih padi secara individu (petani), didasarkan pada hasil 
perhitungan keputusan alokasi optimum yang diperoleh dari fungsi keuntungan yang dibangun dari 
fungsi produksi Cobb Douglas. Adapun variabel independen yang dipertimbangkan dalam fungsi 
produksi adalah benih, pupuk urea, pupuk phonska dan tenaga kerja. Berdasarkan asumsi bahwa petani 
padi menghadapi pasar bersaing sempurna terhadap pasar output dan input, maka pengukuran kuantitas 
permintaan input benih padi mengikuti rumusan sebagaimana yang disajikan oleh Beattie and Taylor 
(1985). Secara umum permintaan benih padi dari dari alokasi optimal dari perspektif input adalah:

 . . . . . . . . .(3)
Besarnya (magnitude) permintaan input ditentukan oleh besarnya kooefisien regresi fungsi produksi 

dari masing-masing input, harga output maupun harga input.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi hasil analisis disparitas antara kuantitas kebutuhan dan kesersediaan disajikan berdasarkan 

keragaman kecamatan contoh, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 1. Kedua kecamatan contoh 
masing-masing mencakup jumlah wilayah desa yang sama, namun keberadaan produsen penangkar 
benih padi relatif dominan di Kecamatan Singosari. Di wilayah Kecamatan Singosari memiliki sumber 
produksi yang relatif lebih beragam. Walaupun di wilayah Kecamatan Turen tidak terdapat penangkar 
formal (benih berertifikat), tetapi didukung keberadaan toko penjual benih yang relatif banyak. 

Tabel 1. Keragaan kecamatan contoh menurut keberadaan sistem tanam dan sumber ketersediaan benih 
padi

Uraian Kec. Singosari Kec. Turen
Jumlah DesaA. 17 17
Keberadaan system tanamB. 

Konvensional a. √ √
Jajar Legowob. √ √
SRI c. 1) tidak ada areal 

tanam
ada areal tanam

Lembaga sumber ketersediaan benihC. 
Penangkar formala. 2): 3

Kebun Benih	 1 -
UD	 2 -

Petani Produsen Benihb. 4 5
Penjual benih:c. 

Toko	 9
Kios	 6 -
KUD	 2 -

Keterangan : 1) SRI = System Rice of Intensification), 2) produsen benih padi bersertifikat

Keseimbangan Kebutuhan dan Ketersediaan

a. Dimensi jumlah (volume)
Deskripsi disparitas kebutuhan dan ketersediaan ditinjau dari kuantitas benih padi per tahun 

disajikan pada Tabel 2. Dengan membandingkan antara kuantitas kebutuhan dengan ketersediaan 
selama satu tahun dapat dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan di Kecamatan Singosari sebesar 
98% (relatif seimbang), sedangkan di Kecamatan Turen sebesar 70% (defisit). Pada musim tanam 
III cenderung seimbang karena pada musim tanam tersebut tidak semua desa menanam padi yang 
disebabkan keterbatasan fasilitas pengairan. Secara umum, tidak semua wilayah desa mempunyai IP 
(indeks pertanaman) = 300. 

 Defisit yang terjadi pada MT II di Kecamatan Singosari dikarenakan tingginya luas tanam, 
sehingga kuantitas kebutuhan tidak bisa diimbangi dengan kuantitas ketersediaan benih padi yang 
berasal dari subsidi, dari penjual (penangkar, kios dan KUD). Walaupun di Kecamatan Singasari terdapat 
penangkar benih padi skala besar dengan produksi 7.000 Kw/tahun, namun penangkar tersebut hanya 
menyetok benih padi di Kecamatan Singosari hanya sebesar 500 Kg/tahun melalui kios yang berada di 
Desa Pagentan, Kecamatan Singosari.
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Tabel 2.  Estimasi kuantitas kebutuhan dan ketersediaan benih padi di lokasi penelitian periode Juni 
2014–Mei 2015 

Musim Tanam & 
Sistem Tanam

Kec. Singosari (Kw/Th) Kec. Turen (Kw/Th)

QD1) QS2) Ket. QD1) QS2) Ket.

MT I 435.63 534.84 Surplus 608.69 435.63 Defisit
Konvensional 415.01 521.95 415.01
Jajar Legowo 20.62 85.66 20.62
SRI 1.08

MT II 443.90 314.49 Defisit 227.40 443.90 Surplus
Konvensional 421.06 204.15 421.06
Jajar Legowo 22.84 13.75 22.84
SRI 9.50

MT III 426.75 430.69 Seimbang 484.36 426.75 Seimbang
Konvensional 405.99 410.20 405.99
Jajar Legowo 20.76 62.46 20.76
SRI 11.70

Total 1,306.27 1,280.02 Seimbang 1,320.46 929.49 Defisit
Keterangan: 1) kuantitas kebutuhan, 2) kuantitas ketersediaan

Kondisi surplus pada MT II yang terjadi di KecamatanTuren disebabkan adanya bantuan subsidi 
yang direalisasi pada akhir MT I. Sedangkan pada MT III terjadi kondisi seimbang di kedua kecamatam 
karena tidak semua desa menanam padi karena keterbatasan ketersediaan air. 

b. Dimensi waktu (bulan)
 Disparitas antara kebutuhan dan ketersediaan benih padi bulanan di Kecamatan Singosari 

terjadi fluktuasi antara surplus dan deficit, sedangkan di Kecamatan Turen cenderung defisit. Surplus di 
Kecamatan Singosari terjadi pada bulan Juni dan Juli karena pada bulan Mei terjadi realisasi bantuan 
(subsidi) dari pemerintah ke 11 desa/kelurahan. Oleh karena masa kadaluarsa benih padi bantuan adalah 
enam bulan, sehingga benih subsidi bisa digunakan pada bulan berkutnya.

Gambar 1.a. Kondisi disparitas benih padi bulanan di Kecamatan Singosari
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Gambar 1.b. Kondisi disparitas benih padi bulanan di Kecamatan Turen

Defisit tertinggi di Kecamatan Turen tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014, terjadi kuantitas 
kebutuhan yang meningkat sebesar 15,4 kali lipat bila dibandingkan pada bulan Oktober. Hal tersebut 
terjadi karena memasuki musim hujan sehingga luas tanam naik. Pada bulan Januari 2015 mencapai titik 
kebutuhan tertinggi namun justru ketersediaan turun karena toko masih mempunyai stok benih padi 
yang cukup. 

Walaupun di Kecamatan Turen cenderung terjadi defisit, namun menurut keseluruhan narasumber 
(17 orang) mengatakan bahwa selama setahun terakhir ini tidak terjadi masalah ketersediaan benih. 
Hal tersebut terjadi karena ketersediaan benih toko-toko lain yang berada di luar Kecamatan Turen. 
Petani biasanya juga membeli benih di luar wilayah seperti di Kecamatan Kepanjeng, Kecamatan Wajak, 
Kecamatan Pagelaran dan Kota Malang. 

c. Dimensi lokasi (desa)
 Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa di Kecamatan Singosari terdapat empat belas (14) desa/

kelurahan yang mengalami defisit. Hal ini dikarenakan ketersediaan benih padi di tiga belas (13) desa/
kelurahan hanya berasal dari bantuan subsidi dan tidak terdapat kios pertanian serta KUD. Sedangkan 
terdapat satu desa, yaitu Desa Gunungrejo, yang mempunyai kios dengan skala usaha kecil sehingga 
belum mampu mencukupi tingginya permintaan di desa tersebut.

Tabel 3. Estimasi kuantitas kebutuhan dan ketersediaan benih padi menurut sebaran desa

No.
Kec. Singosari (Kw/Desa) Kec. Singosari (Kw/Desa)

Desa/
Kelurahan

QD1) QS2) Disparitas
Desa/

Kelurahan
QD1) QS2) Disparitas

1 Lang-Lang 86.08 14.35 -71.73 Turen 60.4 383.5 323.1
2 Tunjungtirto 143.26 21.83 -121.43 Pagedangan 103.35 176.54 73.19
3 Banjararum 72.65 25.00 -47.65 Talok 174.2 0 -174.2
4 Watugede 84.75 25.00 -59.75 Sedayu 61.5 50 -11.5
5 Dengkol 46.40 0.00 -46.40 Tawangrejeni 117.3 40.5 -76.8
6 Wonorejo 0.00 0.00 0.00 Gedogwetan 68.4 6.25 -62.15

7  Baturetno 32.40 61.45 29.05 Gedogkulon 112 0 -112
8 Tamanharjo 76.51 0.00 -76.51 Undaan 70.8 0 -70.8
9 Losari 23.60 6.25 -17.35 Kemulan 128.25 68.5 -59.75

10  Pagentan 63.92 146.00 82.08 Sawahan 177.6 17.76 -159.84
11  Purwoasri 103.62 25.00 -78.62 Tanggung 96.6 18.75 -77.85
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No.
Kec. Singosari (Kw/Desa) Kec. Singosari (Kw/Desa)

Desa/
Kelurahan

QD1) QS2) Disparitas
Desa/

Kelurahan
QD1) QS2) Disparitas

12  Klampok 121.68 8.71 -112.97 Jeru 75.11 13.32 -61.79
13  Gunungrejo 123.86 60.00 -63.86 Kedok 79 18.75 -60.25
14  Candirenggo 74.82 0.00 -74.82 Talangsuko 278.8 0 -278.8
15 Ardimulyo 73.45 0.00 -73.45 Tumpukrenteng 53.2 159 105.8
16 Randuagung 68.55 16.19 -52.36 Sananrejo 180 64.75 -115.25
17  Toyomarto 110.72 6.25 -104.47 Sanankerto 86.24 48 -38.24

Keterangan: 1) kuantitas kebutuhan, 2) kuantitas ketersediaan

 Sementara itu, di Kecamatan Turen terdapat tiga (3) desa yang mengalami surplus, yakni 
Kelurahan Turen, Desa Pagedangan, dan Desa Gedogwetan karena terdapat toko penjual benih padi. Pada 
desa yang mengalami defisit akan ditutupi dari ketersediaan desa lainnya. Walaupun toko penjual benih 
padi berada di lima (5) desa yang lain, namun kuantitas ketersediaan belum mencukupi kebutuhan. 

d. Dimensi jenis (varietas) 
 Pada Gambar 2 secara umum menunjukkan bahwa di Kecamatan Singosari terjadi fluktuasi 

deficit dan surplus menurut varietas, namun di Kecamatan Singosari cenderung stabil atau seimbang. 
Kondisi tersebut terjadi karena adanya perilaku bahwa toko cenderung menyediakan sesuai dengan 
permintaan konsumen setempat atau lokal, sedangkan penangkar formal berorientasi kepada permintaan 
luar daerah dan lokal. 

 Defisit tertinggi yang terjadi di Kecamatan Singosari adalah varietas Ciherang karena merupakan 
varietas utama. Varietas tersebut ditanam di 16 Desa/Kelurahan di Kecamatan Singosari, sementara 
ketersediaan hanya mampu memenuhi kebutuhan varietas Ciherang sebesar 65%. Sedangkan defisit 
terendah terjadi pada varietas Inpari-10 dan Inpari-19, karena kebutuhan hanya terjadi di dua desa 
dengan kuantitas yang relative kecil sehingga penjual lokal tidak menyediakan. Petani dari kedua desa 
tersebut membeli benih dari luar Kecamatan Singosari. Kondisi yang sama terjadi di Kecamatan Turen 
pada varietas Inpari dan Manohara. Kedua varietas tersebut tidak tersedia di toko lokal karena kuantitas 
kebutuhan relatif. Unit penyedia benih padi, terutama took, lebih mengutamakan menawarkan variaetas 
lain karena dianggap lebih besar peluangnya untuk mendapatkan keuntungan.

e. Dimensi Mutu (kualitas)
 Pada dimensi kualitas mempertimbangkan keberadaan sertifikat dan kelas benih. Secara umum, 

Tabel 4 menunjukkan terjadinya fenomena dominasi benih bersertifikat dengan kelas SS (Stock Seed) 
yang seharusnya merupakan bahan baku untuk benih ES (Extension Seed). Mutu benih nonsertifikat 
tidak terjadi disparitas anatara kebutuhan dan ketersediaan karena mutu benih tersebut merupakan 
produksi dari petani setempat yang digunakan untuk petani itu sendiri. 

Tabel 3. Estimasi kuantitas kebutuhan dan ketersediaan benih padi menurut sebaran desa (lanjutan)



581Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Kemandirian Benih Padi: Analisis Disparitas (Gap) Kebutuhan dan Ketersediaan

Gambar 2.b. Disparitas benih padi menurut varietas di Kec. Turen

Gambar 2.a. Disparitas benih padi menurut varietas di KecamatanSingosari

Tabel 4. Estimasi kuantitas kebutuhan dan ketersediaan benih padi menurut mutu atau kualitas

Mutu Benih
Kec. Singosari Ke. Turen

Kebutuhan Ketersediaan Kebutuhan Ketersediaan
(Kw/Th) % (Kw/Th) % (Kw/Th) % (Kw/Th) %

SertifikatA. 1,295.20 1,268.95 1,155.19 894.50
SS 99.15 99.14 1,130.19 85 869.50 82
ES 25.00 1.88 25.00 2.35
Non-sertifikatB. 11.07 0.85 11.07 0.86 171.11 13 171.11 16

TOTAL 1,306.27 100 1,280,02 100 1,326.30 1065.61 100
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 Kecenderungan dominasi kebutuhan benih kelas SS sejalan dengan hasil kajian (Rachman et 
al. 2004). Dikatakan bahwa tingginya respons petani terhadap penggunaan benih padi jenis SS dapat 
dipandang sebagai fenomena positif maupun negatif. Pada sisi positif, menunjukkan bahwa petani 
telah berorientasi terhadap kualitas benih yang ditanam, sedangkan dari sisi negatifnya adalah dapat 
menghambat penyebaran penggunaan benih ES.

 Analisis alokasi benih padi optimum
 Kuantitas permintaan individu petani didekati dengan perhitungan alokasi benih yang didasarkan 

pada keputusan memaksimumkan keuntungan dari perspektif input. Sementara itu, fungsi keuntungan 
dibangun dari fungsi produksi hasil analisis regresi dari masing-masing kecamatan.
Fungsi produksi di Kecamatan Singosari (n = 40 petani)

Ln Y = 3.079 + 0.811 lnBenih*** + 0.107 lnUrea + 0.115 lnTSP + 0.518 lnTenagakerja. . . . . (1)
di manadi manadi manadi manadi manadi mana(0.811)  (0.233)  (0.182)  

(0.077)   (0.441)    R2: 0.826 , Adjusted R2 : 0.683 , Std. Error of the 
Estimate: 0.709689
Fungsi produksi di Kecamatan Turen (n = 40 petani)
Ln Y = 2.746 + 0.166 lnBenih* + 0.244 lnUrea* + 0.068 lnPhonska + 0.903 lnTenagakerja**. . . . .(2)
 (0.560)  (0.085)  (0.143)  (0.044)  (0.237)

 R2: 0.908; Fhit.: 2.746; F-tabel (α= 0.05): 2.74; t-tabel (α= 0.10): 1.708
Selanjutnya kooefisien regresi input benih yang terdapat pada persamaan (1) dan (2) dipergunakan 

untuk menghitung kuantitas permintaan benih padi secara individu petani sebagaimana yang disajikan 
pada Tabel 5. Kuantitas permintaan benih padi secara optimal dipergunakan sebagi dasar estimasi 
kebutuhan total di Kecamatan Singosari, sementara untuk Kecamatan Turen tidak dilanjutkan dengan 
estimasi kebutuhan total karena permintaan benih padi yang diperoleh hanya menunjukkan kebutuhan 
pada system tanam SRI. 

Tabel 5. Hasil analisis alokasi optimum (permintaan individu petani) di lokasi penelitian

Uraian
Kec. Singosari Kec. Turen

Rerata StDev. Rerata StDev.
Bi (Koefisien benih padi) 0.811 0.233 0.355 0.109
Xi (Penggunaan benih padi, Kg/Ha) 48.76 20.53 15.40 5.26
Pxi (Harga benih padi, Rp/Kg) 8,915.78 2496.11 12,075 1,474.35
Y (Produksi Gabah, Ton/Ha) 5.98 2.21 7.06 1.32
Py (Harga padi, Rp/Kg) 4,122.50 319.04 3,617.50 38.48
Xi Optimal (Permintaan optimal, Kg/Ha) 49.73 12.13

  Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kuantitas permintaan optimal (49.73 Kg/Ha) 
relative lebih tinggi daripada permintaan riil (48.76 Kg/Ha) di lapang. Kuantitas permintaan optimal 
mencerminkan batas maksimal penggunaan banih untuk mendapatkan keuntungan maksimum.di 
manaDari perspektif ekonomi, keuntungan maksimum mempunyai makna bahwa penambahan input 
benih di atas kuantitas optimal tidak akan menambah keuntungan (ΔΠ=0).di manaEstimasi disparitas 
kebutuhan didasarkan pada permintaan individu secara optimal dengan kuantitas ketersediaan benih 
disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3.  Disparitas kebutuhan dan ketersediaan benih padi menurut musim tanam di Kecamatan 
Singosari

  Secara umum Gambar 3 menunjukkan bahwa di Kecamatan Singosari terjadi defisit pada 
semua musim tanam apabila petani berperilaku meningkatkan penggunaan benih hingga pada tingkat 
optimal. Defisit terbesar terjadi pada Musim Tanam II. Sementara itu, pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 
apabila petani di Kecamatan Singosari menggunakan kuantitas benih secara riil terjadi keseimbangan 
kuantitas kebutuhan dengan ketersediaan.

KESIMPULAN
Pada kecamatan yang memiliki penangkar formal (produsen benih padi bersertifikat) relatif 

lebih mandiri bila dibandingkan dengan kecamatan yang mengandalkan toko sebagai penyedia benih, 
baik dalam satu tahun maupun bulanan. Jumlah maupun ragam keberadaan penangkar formal dapat 
menjamin kemandirian benih padi di tingkat kecamatan. Terjadi mobilisasi distribusi benih antardesa 
dan kemacatan, defisit benih padi di suatu kecamatan diatasi dengan ketersediaan toko maupun kios 
yang berada di kecamatan lain. Menurut sebaran varietas terjadi fenomena bahwa kecamatan yang 
memiliki penangkar formal cenderung terjadi fluktuasi, sedangkan kecamatan yang mengandalkan toko 
cenderung relatif seimbang karena adanya perilaku bahwa toko lebih berorientasi memenuhi kebutuhan 
lokal, sedangkan penangkar formal berorientasi lebih pemenuhan kebutuhan luar daripada lokal. Mutu 
benih bersertifikat dengan kelas benih SS paling dominan. Apabila petani di Kecamatan Singosai secara 
individu mengaplikasikan kuantitas benih padi mencapai tingkat optimal, maka akan terjadi perubahan 
kondisi dari seimbang menjadi defisit.
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ABSTRACT
Swampland is one of the alternative land that can be used for various agricultural production activities. 
One obstacle in the production of rice in swamplands is the availability of high seed quality. Supporting 
capacity of seed in swampland areas is still very low. The continuity of high rice seed quality availability 
at the time needed by the farmer is still a ”bottle-neck” that needs serious attention. Seed-prodution 
system through a seed network of inter-field and inter-season (Jalinan arus benih antar lapang dan 
musim, Jabalsim) was first introduced by Prof. Sjamsoe’oed Sadjad since the 1980s. This concept is 
very appropriate to be applied in the swampland areas of South Sumatra, because there are differences 
cropping calendars in both the agro-ecosystem. Farmers in non tidal swamp land grow rice in March 
to August, while farmers in tidal swamp land grow rice in October to February. Through the method 
of Jabalsim, rice seed growers at non tidal swamplands will supply rice seed for rice production at non 
tidal swampland areas, and vice versa. The team of Faculty of Agriculture, Sriwijaya University has been 
conducting Tridharma based on agricultural development in swamplands. Through these activities, we 
have made some reccomendation and improvement of agriculture in swamplands areas. Farmer groups 
in Sako Village, Rambutan Subdistrict, Banyuasin District has been able to produce rice seed up to 
400 tons per year. But they still face many problems related to post-harvest management, packaging, 
marketing, and diversity of varieties produced. Meanwhile, in the tidal area there is a farmer group 
who has had seed production infrastructure, but does not produce rice seed yet. Farmer groups in both 
agro-ecosystem will complement each other to meet the needs of high quality of rice seed. The seed 
production team of Faculty of Agriculture, University of Sriwijaya will produce Stock Seed obtained 
from Foundation Seed or Breeder Seed from Rice Research of Sukamandi.The results of these seeds 
will be used by Farmers Group of swamplands in Banyuasin District, South Sumatra Province. These 
activities are expected to be able to (1) maintain the continuity of the availability of good seed quality, 
(2) improve the seed management in farmers’ groups, and (3) assist the government program of IP 200 
in swamplands.
Keywords: Jabalsim, rice seeds, swamp South Sumatra, farmer groups

ABSTRAK
Lahan rawa merupakan salah satu alternatif lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan 
produksi pertanian. Salah satu kendala dalam produksi padi di lahan rawa adalah ketersediaan benih 
berkualitas. Daya dukung perbenihan di lahan rawa masih sangat rendah. Kontinuitas ketersediaan 
benih padi berkualitas pada saat dibutuhkan, menjadi “bottle-neck” yang perlu mendapat perhatian 
serius. Sistem poduksi benih melalui jalinan arus benih antarlapang dan musim (Jabalsim) dikenalkan 
oleh Prof. Sjamsoe’oed Sadjad sejak tahun 1980-an. Konsep ini sangat tepat untuk diaplikasikan di 
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lahan rawa Sumatera Selatan karena ada perbedaan kalender tanam di kedua agroekosistem tersebut. 
Petani di lahan rawa lebak menanam padi pada bulan Maret-Agustus, sementara petani di lahan rawa 
pasang surut menanam padi pada bulan Oktober-Februari. Melalui metode Jabalsim, petani penangkar 
benih rawa lebak akan mensuplai benih pasang surut, demikian juga sebaliknya. Tim Fakultas Pertanian 
Universitas Sriwijaya telah melakukan kegiatan tridharma yang berbasis pengembangan pertanian di 
lahan rawa. Melalui kegiatan tersebut, telah dilakukan pembinaan petani di lahan rawa lebak dan pasang 
surut. Kelompok tani binaan di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin telah mampu 
menghasilkan benih sampai 400 ton per tahun. Tetapi masih banyak kendala terkait dengan iklim dan 
cuaca, pengelolaan pascapanen, pengepakan, pengemasan, pemasaran, dan keragaman varietas yang 
diproduksi. Sementara itu, di lahan pasang surut terdapat kelompok tani di Desa Telangsari Kecamatan 
Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin yang telah memiliki prasarana produksi benih, tetapi belum 
menghasilkan benih. Kelompok tani pada kedua agroekosistem tersebut akan saling melengkapi dalam 
memenuhi kebutuhan benih berkualitas. Produksi benih pokok akan dilakukan oleh tim benih Fakultas 
Pertanian Universitas Sriwijaya dengan benih penjenis diperoleh dari Balai Besar Padi Sukamandi. Hasil 
benih tersebut akan digunakan oleh Kelompok Tani rawa lebak dan rawa pasang surut di Kabupaten 
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ini diharapkan akan dapat (1) menjaga kontinuitas 
ketersediaan benih yang berkualitas, (2) meningkatkan pengelolaan benih di kelompok tani, dan (3) 
membantu pemerintah dalam program IP 200 di lahan rawa.
Kata kunci: Jabalsim, benih padi, rawa Sumsel, kelompok tani

PENDAHULUAN
Lahan rawa merupakan salah satu alternatif lahan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan 

dalam berbagai kegiatan produksi pertanian. Lahan rawa di Indonesia telah diakui sangat berperan 
dalam pemenuhan pangan nasional. Secara keseluruhan luas lahan rawa di Indonesia adalah 33,41 juta 
hektare yang terdiri dari lahan rawa lebak 13,28 juta hektare dan lahan rawa pasang surut 20,13 juta 
hektar (Subagyo 2006). Walaupun banyak kendala yang dihadapi untuk mejadikan lahan-lahan tersebut 
menjadi produktif, pemanfaatan lahan ini telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam sistem 
ketahanan pangan nasional.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam produksi padi di lahan rawa adalah ketersediaan benih 
padi berkualitas. Daya dukung perbenihan di lahan rawa masih sangat rendah. Petani masih sulit 
mendapatkan benih berkualitas dari aspek fisiologis dan genetis sesuai dengan periode waktu yang 
dibutuhkan (Suwignyo 2014). Kontinuitas ketersediaan benih padi berkualitas pada saat dibutuhkan, 
menjadi “bottle-neck” yang perlu mendapat perhatian serius dalam rangka meningkatkan produksi padi 
di lahan rawa. Penggunaan varietas padi dengan kualitas prima akan dapat meningkatkan produktivitas 
padi di lahan rawa sampai 30–100 %. Dalam ranagka mendukung hal tersebut, kegiatan komersialisasi 
produksi benih menjadi salah satu proses yang sangat penting (Hadi et al. 2005).

Sistem poduksi benih melalui jalinan arus benih antarlapang dan musim (Jabalsim) dikenalkan 
pertama kali oleh Prof. Sjamsoe’oed Sadjad sejak tahun 1980-an (Sadjad 1981). Konsep ini sangat 
bermanfaat untuk diaplikasikan di lahan rawa, khususnya di Sumatera Selatan. Hal ini karena ada 
perbedaan kalender tanam di kedua agroekosistem tersebut. Petani di lahan rawa lebak melakukan 
penanaman padi pada bulan Maret–April sampai Juli–Agustus, sementara petani di lahan rawa pasang 
surut menanam padi di bulan Oktober-November sampai Januari–Februari. Melalui metode Jabalsim, 
petani penangkar benih di lahan rawa lebak akan mensuplai benih untuk di lahan pasang surut, demikian 
juga sebaliknya. Hal ini belum menjadi perhatian yang baik.

Universitas Sriwijaya melalui program PHK-I tema C tahun 2010 dan 2011 telah melaksanakan 
program peningkatan peran Universitas Sriwijaya dalam pembangunan pertanian lahan rawa untuk 
mendukung ketahanan pangan. Salah satu kegiatannya adalah upaya menghasilkan benih padi bermutu 
untuk pertanaman di lahan pasang surut. Kegiatan yang dilakukan adalah pengadaan benih bermutu 
melalui sistem pengadaan benih Jabalsim yaitu memproduksi benih bersertifikat di lahan rawa lebak yang 
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dijadikan benih untuk pertanaman di lahan pasang surut (Ammar et al. 2011). Selanjutnya, beberapa 
kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam membina perbenihan di lahan rawa juga telah dilakukan. 
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan minat petani padi lebak dalam menggunakan 
benih bermutu dan berlabel (Gozali et al. 1996), meningkatkan minat petani dalam maksimalisasi 
produksi kedelai melalui penyediaan benih bermutu dalam sistem jabal di lahan pasang surut (Sulaiman 
et al. 2000), sosialisasi dan pengadaan penangkar benih padi (Ammar et al. 2011), dan mengembangkan 
sistem produksi benih padi rawa lebak (Hasmeda et al. 2015).

Melalui pengalaman yang panjang, Tim Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya telah melakukan 
kegiatan tridharma yang berbasis pengembangan pertanian di lahan rawa. Melalui kegiatan tersebut, telah 
dihasilkan beberapa teknologi budidaya pertanian di lahan rawa dan perakitan varietas toleran terendam 
di lahan rawa. Sementara itu telah juga dilakukan pembinaan kepada petani di lahan rawa lebak dan 
pasang surut. Salah satu kelompok tani yang dibina adalah kelompok tani di Desa Sako, Kecamatan 
Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Kelompok tani ini telah mampu menghasilkan benih sampai 400 ton 
per tahun. Namun demikian masih terdapat kendala terkait dengan pengelolaan pascapanen, pengepakan, 
pemasaran, keragaman varietas yang diproduksi dan kualitas benih. Kemampuan produksi benih tersebut 
dapat ditingkatkan. Melalui kegiatan ini, dalam rangka mendukung implementasi Jabalsim, pengalaman 
manajemen produksi benih tersebut dapat ditularkan untuk petani di lahan pasang surut. Kelompok tani 
pada kedua agroekosistem yang berbeda tersebut akan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan 
benih berkualitas di kedua agroekosistem tersebut.

Tulisan ini membahas inisiasi kegiatan produksi benih padi dengan sistem Jabalsim berbasis 
kelompok tani pada agroekosistem lahan rawa lebak dan pasang surut di Sumatera Selatan. Sistem budidaya 
dan pengelolaan benih padi di lahan rawa lebak yang dilaksanakan di Desa Sako Kecamatan Rambutan 
Kabupaten Banyuasin sudah dapat menghasilkan benih untuk petani lahan pasang surut. Sebaliknya, 
inisiasi penangkar benih di desa Telangsari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin diharapkan 
akan dapat menjawab sistem Jabalsim. Sistem yang sebagian sudah berjalan ini masih menemui beberapa 
permasalahan. Melalui beberapa perbaikan sistem pengelolaan, kerja sama, dan intervensi bantuan dari 
Pemerintah Kabupaten Banyuasin diharapkan akan terbentuk sistem pengadaan benih Jabalsim yang 
dapat diandalkan dan berkelanjutan di masa depan.

SISTEM PRODUKSI TANAMAN DI LAHAN RAWA 
SUMATERA SELATAN

Potensi lahan rawa yang sangat luas tersebut menyebabkan pemerintah telah memberikan 
perhatian yang besar terhadap pengembangan lahan rawa. Provinsi Sumatera Selatan dikenal sebagai 
pioner pemanfaatan lahan rawa. Pada awalnya prioritas pengembangan lebih difokuskan pada lahan 
pasang surut. Sejak tahun 70-an, daerah Delta Upang Sumatera Selatan telah dijadikan sebagai daerah 
pengembangan lahan pasang surut di Indonesia (Koswara dan Rumawas 1984). Kemudian mulai 
didatangkan transmigran untuk memulai era baru daerah rawa pasang surut sebagai salah satu sentra 
produksi pangan yang andal.

Lahan rawa lebak merupakan lahan yang terdapat di kiri-kanan sungai besar dan anak-anaknya, 
dengan topografi datar, tergenang air pada musim penghujan dan kering atau tetap tergenang pada 
musim kemarau. Berdasarkan variasi permukaan lahan, ketinggian serta lamanya genangan, rawa lebak 
digolongkan ke dalam tiga golongan (Noor 2007), yaitu lebak pematang, lebak tengahan, dan lebak 
dalam. Dengan memperhatikan kondisi hidrotopografi tersebut, genangan air merupakan salah satu 
faktor pembatas dalam introduksi tanaman dan peningkatan sistem budidaya tanaman di lahan rawa 
lebak. Pada saat ini lahan rawa lebak masih sangat tergantung dengan kemurahan alam dalam pengelolaan 
budidaya pertanian. Dalam konteks aplikasi di lapangan, kendala yang dihadapi petani adalah masih 
sulit diprediksinya tinggi genangan air, sehingga petani dapat menghadapi risiko tergenang pada fase 
pertumbuhan vegetatif (Suwignyo 2014). Selain permasalahan genangan air tersebut, rawa lebak juga 
sangat dipengaruhi oleh kondisi lahan yang bereaksi sangat masam sehingga dapat menyebabkan 
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ketersediaan Al dan Fe yang tinggi. Sebaliknya, unsur-unsur hara makro seperti nitrogen, phosphor, dan 
kalium yang sangat diperlukan tanaman menjadi kurang tersedia (Suwignyo dan Sakagami 2014).

Berdasarkan macam dan tingkat kendala yang diperkirakan dapat ditimbulkan oleh faktor fisika 
-kimia tanahnya, Widjaya-Adhi (1995) membagi lahan pasang surut menjadi empat tipologi utama, 
yaitu lahan potensial, lahan sulfat masam, lahan gambut, dan lahan salin. Lahan pasang surut juga 
dikelompokkan berdasarkan pengaruh pasang surutnya air atau berdasarkan pada tipe luapan air (Badan 
Litbang Pertanian 1993) menjadi lahan bertipe luapan A, lahan bertipe luapan B, lahan bertipe luapan 
C, dan lahan bertipe luapan D. Selain masalah genangan air dan kemasaman seperti yang ada di lahan 
rawa lebak, lahan rawa pasang surut juga sangat dipengaruhi oleh jenis lahan gambut dan intrusi air laut. 
Salah satu kendala yang dihadapi pada lahan pasang surut adalah adanya lapisan sulfidik, yaitu lapisan 
tanah yang mengandung pirit dimana lapisan ini bila teroksidasi akan menyebabkan terbentuknya sulfat 
dan selanjutnya terjadi penurunan kemasaman tanah (Driessen dan Sudjadi 1984). pH tanah yang dapat 
mencapai <3,5 akan menyebabkan terganggunya keseimbangan unsur-unsur hara dalam tanah yang 
kurang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman.

Gambar 1. Kalender tanam di lahan rawa lebak dan pasang surut Sumatera Selatan

Dengan kondisi air yang ada, petani di lahan rawa lebak Sumatera Selatan melakukan budidaya 
tanaman padi sekali dalam setahun, kecuali pada lahan rawa lebak pematang yang dapat ditanami dua 
kali setahun (Suwignyo 2014, Irmawati et al. 2015). Petani melakukan penanaman padi pada menjelang 
akhir musim hujan, menunggu air surut dari lahan rawa. Musim tanam I dilakukan pada bulan Februari–
Agustus, tergantung dengan tipe lahan rawa lebaknya (Gambar 1). Dalam melakukan budidaya tanaman 
padi, petani melakukan dua kali atau bahkan tiga kali pembibitan. Pada pembibitan pertama, petani 
melakukan sistem pembibitan terapung (Suwignyo 1998). Melalui program IP 200, pada musim tanam 
tahun 2015 petani melakukan budidaya padi secara luas untuk musim tanam II (Oktober–Februari). 
Pemerintah memberikan bantuan sarana produksi (benih dan pupuk) dan pembuatan saluran. Pengamatan 
yang dilakukan pada bulan Februari–Maret 2016 menunjukkan produksi yang cukup baik.

Kalender tanam di lahan rawa pasang surut dapat dilihat pada Gambar 1. Petani di lahan pasang 
surut dapat melaksanakan pertanaman sampai tiga kali dalam setahun karena ketersediaan saluran primer, 
sekunder dan tersier yang dibangun pemerintah dalam program transmigrasi sejak tahun 80-an. Musim 
tanam I dilakukan pada bulan November–Februari dengan menanam padi secara tabela. Pada musim 
tanam II, petani melakukan budidaya padi secara ratun sampai bulam Mei, dan dilanjutkan dengan 
budidaya tanaman pangan lainnya pada bulan Juni sampai Aguatus (Irmawati et al. 2015).
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INISIASI PRODUKSI BENIH PADI DENGAN SISTEM JABALSIM
Kalender tanam yang berbeda antara lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang surut di Sumatera 

Selatan memungkinkan untuk dilakukan sistem produksi benih secara Jabalsim. Sadjad (1981) 
memperkenalkan istilah jalinan arus benih antarlapang (Jabal) yang diartikan sebagai pengadaan dan 
distribusi benih guna pertanaman pada pola tanam dalam kurun waktu satu tahun. Istilah Jabal kemudian 
disempurnakan menjadi Jabalsim (Jalinan arus benih antar lapang dan musim) (Sumarno et al. 1990). 
Sistem penyediaan dan distribusi benih secara Jabalsim akan memberi keuntungan, yaitu menghindari 
periode penyimpanan yang terlalu lama, tersedianya benih berkualitas sepanjang tahun, terpenuhinya 
kebutuhan benih yang baru dengan mutu yang tinggi, dan harga benih dapat relatif lebih murah karena 
tidak dibebani biaya penyimpanan. Melalui sistem non-Jabalsim, diperlukan proses penyimpanan yang 
baik dan memerlukan berbagai perlakuan untuk mempertahankan mutu benih. Perlakuan-perlakuan 
tersebut dapat berupa perlakuan invigorasi (Purnawati et al. 2014) dan pemeliharaan dan perawatan 
gudang serta kehilangan hasil selama penyimpanan. Sistem perbenihan Jabalsim sudah diimplementasikan 
pada berbagai komoditas tanaman (Ilyas 2009; Sutrisno dan Rozi 2013).

Dalam rangka melakukan kegiatan sistem produksi benih Jabalsim, diperlukan dua sistem produksi 
yang berbeda lapang dan musimnya. Tim Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya telah melakukan 
pembinaan dan studi pendahuluan terkait dengan implementasi sistem produksi benih ini. Di lahan rawa 
lebak terdapat kelompok tani yang telah mengusahaan benih. Kelompok tani tersebut adalah kelompok 
tani Tunas Baru, Karya Makmur II, dan Swakteriti yang berada di Desa Sako Kecamatan Rambutan 
Kabupaten Banyuasin (Gambar 2). Kelompok Tani Tunas Baru memiliki luas lahan 100 Ha dengan 
anggota 90 orang, Karya Makmur II memiliki luas lahan 50 Ha dengan anggota 60 orang, dan Swakteriti 
memiliki luas lahan 50 Ha dengan anggota 40 orang.

Gambar 2.  Kunjungan lapang pada kelompok tani penangkar benih rawa lebak di Desa Sako Kecamatan 
Rambutan Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan

Ketiga kelompok tani tersebut telah mampu menghasilkan benih padi lebih dari 400 ton per 
tahun. Sistem produksi telah berjalan dengan baik dan mendapat pembinaan dari BPSBTH Sumatera 
Selatan. Hanya saja benih yang dihasilkan masih belum mampu memberikan dampak yang positif bagi 
petani penangkar. Permasalahan yang dihadapi adalah belum mampunya mereka melakukan penetrasi 
pasar dengan baik, khususnya karena belum baiknya sistem pemasaran yang dilakukan. Kelompok tani 
biasanya menjual benih secara konvensional melalui hubungan antarkelompok tani. Mereka juga dapat 
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bekerja sama dengan produsen benih nasional seperti Sang Hyang Sri dalam melakukan pemasaran. 
Tetapi proses pemasaran masih belum memuaskan. Kendala lain yang dihadapi adalah belum adanya 
prosesing benih yang baik dan pengemasan benih yang belum terstandarisasi. Kelompok tani penangkar 
benih ini masih perlu dibina tentang pemilihan varietas yang ditanam, sistem budidaya yang optimal, 
prosesing benih, pengemasan, dan pamasaran.

Di lahan pasang surut sudah ada petani yang melakukan kegiatan penangkaran benih, namun 
masih pada tingkat produksi yang rendah. Kelompok tani ini memerlukan pembinaan yang lebih intensif 
dibandingkan dengan kelompok petani di lahan rawa lebak. Di desa Telangsari Kecamatan Tanjung Lago 
Kabupaten Banyuasin, pemerintah telah menyediakan fasilitas penangkaran benih. Di lokasi ini telah 
terdapat rumah plastik, gudang penyimpanan benih, lantai jemur, gedung kantor yang telah dibangun 
sejak tahun 2007 oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lahan yang diperuntukan untuk 
produksi benih juga telah tersedia. Kelompok tani Taruna Karya juga memiliki lahan seluas 55 Ha yang 
dapat digunakan sebagai lahan produksi benih. Namun demikian, kelompok tani ini belum terbiasa 
melakukna kegiatan sebagai kelompok tani penangkar benih.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan sangat terbantu bila kegiatan ini dapat direalisasikan. 
Kebutuhan benih padi berkualitas selama ini masih lebih banyak mengandalkan benih dari luar provinsi 
Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ini, petani akan sangat terbantu mendapatkan benih berkualitas dan 
lebih mudah diperoleh. Kelompok tani penangkar benih juga akan mendapatkan manfaat, baik dari 
segi peningkatan capacity building, maupun dilihat dari perputaran ekonominya. Untuk itu Pemerintah 
Kabupaten sangat diperlukan kehadirannya dalam rangka mempercepat implementasi kegiatan ini. 
Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu memberikan bantuan seperti: 1) pelatihan kelompok tani 
baik dalam kegiatan on farm ataupun off farm, 2) insentif pembelian benih sebar yang dihasilkan oleh 
kelompok tani agar dapat terjamin pemasarannya, dan 3) bantuan sarana dan prasarana pendukung 
kegiatan produksi dan prosesing benih.

Gambar 3.  Kunjungan lapang Tim Perbenihan FP Unsri pada kelompok tani penangkar benih rawa 
pasang surut di Desa Telang Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Sumatera 
Selatan

PERAN TIM PERBENIHAN FP UNSRI
Dalam rangka mengimplementasikan sistem Jabalsim, Tim Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya 

akan menginisiasi kegiatan ini seperti yang terdapat pada Gambar 4. Pada jalur 1, benih penjenis (label 
kuning) atau benih dasar (label putih) akan diperoleh dari Balai Besar Padi Sukamandi. Pada jalur 2, 
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya akan memproduksi benih pokok (label ungu). Selanjutnya pada 
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jalur 3, benih pokok akan disalurkan kepada kelompok tani di lahan rawa lebak dan lahan pasang surut. 
Benih ini akan menghasilkan benih sebar dan disalurkan melalui jalur 4 dan 5. Proses produksi benih akan 
dilaksanakan sesuai dengan sistem produksi benih yang berlaku (Ishaq 2009). Dalam rangka mendukung 
produksi benih pokok, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya memiliki fasilitas laboratorium Ilmu dan 
Teknologi Benih (Gambar 5a) yang juga dilengkapi dengan fasilitas produksi benih di lapang (Gambar 
5b dan 5c).

Melalui kegiatan ini diharapkan akan dapat (1) menjaga kontinuitas ketersediaan benih yang 
berkualitas, (2) meningkatkan pengelolaan benih di kelompok tani, dan (3) membantu pemerintah 
dalam program IP 200 di lahan rawa. Dalam implementasinya, kegiatan produksi benih pokok akan 
dilaksanakan di kebun benih dan lahan sawah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Kampus 
Inderalaya. Kegiatan produksi benih pada Jalur 2 Jabalsim akan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu 
musim tanam I pada bulan Oktober–Februari dan musim tanam II pada bulan Maret–Juli. Hasil benih 
pokok tersebut akan memasuki jalur 3. Untuk hasil musim tanam I akan disalurkan kepada kelompok 
tani di lahan rawa lebak dan pasang surut. Demikian juga hasil benih pokok musim tanan II akan 
disalurkan kepada kelompok tani di lahan rawa lebak dan pasang surut. Benih sebar yang dihasilkan akan 
memasuki jalur 4 dan jalur 5.

Kegiatan ini rencananya akan dimulai pada tahun 2016 dengan melakukan pembentukan tim 
yang diketahui dan disyahkan oleh Pimpinan Fakultas dan Universitas. Tim Benih akan menyusun 
program dan kegiatan. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Banyuasin 
untuk sosialisasi dan mendapatkan dukungan. Tim akan melakukan penjajakan benih BD/FS ke BB 
Padi Sukamandi, khususnya dalam rangka mendapat kepastian dalam mendapatkan benih tersebut. 
Persiapan produksi benih juga dilakukan di kebun produksi benih FP Unsri dan di sawah kelompok tani. 
Persiapan juga dilakukan dalam menyusun tata kelola benih menyangkut organisasi dan struktur usaha 
produksi benih, serta pendaftaran usaha benih ke BPSBTPH Sumsel. Dalam rangka pemasaran benih, 
akan dilakukan penandatanganan MoU dengan Kelompok Tani yang terlibat dalam kegiatan ini.

Gambar 4. Konsep sistem produksi benih Jabalsim di lahan rawa Sumatera Selatan rumusan 
    Tim Perbenihan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

 a. Peralatan di Lab. Tekben  b. Peralatan dan fasilitas lapang  c. Sawah untuk produksi 
benih

Gambar 5. Sarana dan fasilitas perbenihan di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

592

Inisiasi Produksi Benih Padi dengan Sistem Jabalsim Berbasis Kelompok Tani pada Agroekosistem 
Lahan Rawa Lebak dan Pasang Surut di Sumatera Selatan

PENUTUP
Inisiasi dan pengembangan sistem produksi benih padi dengan sistem Jabalsim di lahan rawa 

Sumatera Selatan yang dirumuskan dan dibina oleh Tim Perbenihan FP Unsri akan sangat membantu 
untuk mendukung peningkatan produksi benih padi yang masih menghadapi berbagai kendala dari 
hulu sampai ke hilir. Melalui kegiatan jabalsim ini diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan benih 
padi di lahan rawa Sumatera Selatan yang tepat varietas, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat 
harga, dan tepat waktu. Kegiatan yang melibatkan kelompok tani di kedua ekosistem lahan rawa akan 
sangat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan kelompok tani tersebut dalam mengelola sistem 
perbenihan yang efisien, efektif, dan berdaya saing. Kegiatan ini juga akan sangat bermanfaat dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang terlibat. Dalam implementasinya, mahasiswa juga 
akan dilibatkan baik dalam kegiatan penelitian maupun praktik lapang. Kegiatan ini sangat perlu didukung 
oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, khususnya dalam proses implementasi pembinaan kelompok 
tani, kepastian pemasaran benih yang dihasilkan, dan penambahan sarana prasarana perbenihan.
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ABSTRAK
Perubahan iklim mengancam sistem produksi tanaman padi dan oleh karena itu juga mengancam mata 
pencaharian dan ketahanan pangan untuk jutaan orang yang bergantung pada pertanian. Salah satu 
penyebab utama penurunan produksi padi adalah dampak dari terjadinya cuaca ekstrem yaitu kekeringan 
atau kebanjiran.Telah dilakukan penilitian seleksi varietas padi tahan kekeringan untuk adaptasi strategis 
perubahan iklim di wilayah dataran medium. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyeleksi varietas 
tanaman padi unggul dan tahan kekeringan yang memiliki daya hasil tinggi yang akan dikembangkan 
pada lahan sawah dataran medium.  Penelitian ini dirancang dalam bentuk eksperimen Rancangan Acak 
Kelompok dengan 14 perlakuan dan ulangan 3 kali.  Perlakuan yang diuji merupakan kombinasi dari 7 
varietas tanaman padi (Ciherang, Inpari 10, IR 64, Mekongga, Sintanur, Situ Bagendit, dan Towuti) dan 
2 pemberian air (macak-macak dan intermiten).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan teknik 
pemberian air secara intermiten sama baiknya dengan teknik pemberian secara macak-macak terhadap 
hasil gabah per petak maupun hasil gabah per hektar. Varietas Sintanur dan Ciherang sangat berpotensi 
untuk dikembangkan pada sawah dataran medium karena mempunyai produksi lebih tinggi masing-
masing 8.5 ton/ha dan 8.1 ton/ha dan tahan kekeringan dengan indeks sensitivitas kekeringan antara 
2.1–2.5  dan mudah beradaptasi dengan lingkungan dengan indeks adaptasi antara 1.16–1.29.  Varietas 
Sintanur dan Ciherang dengan teknik pemberian  intermiten atau macak-macak dapat direkomendasikan 
untuk lahan sawah tadah hujan pada dataran medium yang rentan kekeringan.
Kata Kunci: padi, perubahan iklim, kekeringan, adaptasi, teknik pemberian air

PENDAHULUAN
Beras merupakan bahan makanan pokok penduduk Indonesia yang dibutuhkan dalam jumlah 

banyak dari tahun ke tahun. Semakin bartambahnya jumlah penduduk Indonesia maka semakin besar 
pula kebutuhan beras nasional.  Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, konsumsi beras 
penduduk Indonesia sebesar 139 kilogram per kapita per tahun, dengan pertumbuhan penduduk berkisar 
antara 1,49?  pertahunnya, maka kebutuhan beras setiap tahun akan meningkat. Hanya saja kebutuhan 
beras yang meningkat per tahunnya tidak diimbangi dengan perluasan lahan tanah, khususnya lahan 
sawah. Bahkan setiap tahun lahan sawah semakin berkurang akibat konversi ke lahan nonpertanian. 
Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya luasan sawah yang di konversi ke lahan nonpertanian adalah 
sekitar 110.000 ha/tahun, maka untuk mencukupi kebutuhan penduduk akan  beras  yang  semakin 
meningkat, diperlukan upaya intensifikasi untuk peningkatan produksi padi.

 Di sisi lain adanya perubahan iklim mengancam sistem produksi tanaman padi dan oleh karena 
itu juga mengancam mata pencaharian dan ketahanan pangan untuk jutaan orang yang bergantung 
pada pertanian. Pengaruh perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Indonesia termasuk Jawa Barat 
sudah terasa dan menjadi kenyataan. Perubahan ini diindikasikan antara lain oleh adanya bencana banjir, 
kekeringan (musim kemarau yang panjang) dan bergesernya musim hujan (Aldrian 2007; Indonesia 
Country Study on Climate Change 1998). Dalam beberapa tahun terakhir ini pergeseran musim hujan 
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menyebabkan bergesernya musim tanam dan panen komoditi pangan (padi dan palawija). Sedangkan 
banjir dan kekeringan menyebabkan gagal tanam, gagal panen, dan bahkan menyebabkan puso (Boer 
dan Faqih 2004; Syahbuddin et al. 2004). 

Pada lahan sawah dataran medium yang umumnya merupakan sawah tadah hujan, perubahan 
pola hujan mungkin adalah ancaman terbesar, karena begitu banyak petani sawah mengandalkan 
langsung pada hujan untuk kegiatan pertanian dan mata pencahariannya, setiap perubahan curah hujan 
menyebabkan risiko besar (Ruminta et al. 2009; Ruminta dan Handoko 2011). Pertanian tadah hujan 
sangat rentan terhadap perubahan iklim, jika praktik bertani tetap tidak berubah.  Suhu yang lebih tinggi 
akan menantang sistem pertanian. Tanaman sangat sensitif terhadap suhu tinggi selama tahap kritis 
seperti berbunga dan perkembangan benih (Dorenboss dan Kassam 1979). Seringkali dikombinasikan 
dengan kekeringan, suhu tinggi dapat menyebabkan bencana untuk lahan pertanian. Perubahan suhu dan 
kelembapan udara juga dapat memicu perkembangan dan ledakan hama dan penyakit tanaman. Banjir 
dan kekeringan juga mempengaruhi produksi pertanian. Banjir dan kekeringan yang berkepanjangan 
akibat dari pengelolaan air yang tidak baik dan kapasitas yang rendah mengakibatkan penurunan 
produksi yang signifikan.

Air merupakan kebutuhan pokok dalam berbudidaya tanaman termasuk tanaman padi. Banjir dan 
kekeringan adalah merupakan permasalahan utama selain dari serangan hama dan penyakit. Efisiensi 
dalam penggunaan air sangat dibutuhkan sehingga dapat dihemat dan dapat meningkatkan hasil panen 
padi. Air merupakan kebutuhan dasar tanaman untuk dapat tumbuh, berkembang, serta berproduksi 
dengan baik. Semakin berkurang ketersediaan air tanah menyebabkan irigasi pada musim kemarau 
semakin sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan padi dengan sedikit air 
dan mampu menghasilkan produksi yang tinggi (Astuti 2010; Juliardi dan Ruskandar 2006). Menurut 
IRRI (1995) dikutip dari Setiobudi (2007), padi sawah merupakan penggunaan air paling banyak yaitu 
5000 liter air untuk menghasilkan 1 kg gabah. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan air 
dalam meningkatkan hasil gabah akan bertambah, sehingga efisiensi penggunaan air sangat dibutuhkan 
demi tercapainya hasil padi yang maksimal dengan ketersediaan air yang ada (Hilman 2011).

Kekeringan menjadi salah satu kendala dalam budidaya tanaman padi di Indonesia sehingga petani 
lebih memilih menunda penanaman padi di lahan mereka apabila ketersediaan air irigasi dirasa kurang 
cukup memenuhi kebutuhan sawah mereka. Seperti diketahui bahwa para petani memiliki kebiasaan 
menggenangi lahan sawah dari awal musim sampai dengan panen, akan tetapi tanaman padi dapat 
menghasilkan produksi yang lebih tinggi apabila kebutuhan airnya dipenuhi secara tepat (Ariyanto 
2008). Kebutuhan air tanaman padi dari awal musim tanam sampai dengan panen menjadi topik utama 
yang perlu diuji dalam penelitian. Ketersediaan air yang cukup merupakan salah satu faktor utama dalam 
produksi padi sawah. Di sebagian besar daerah Asia, tanaman padi tumbuh kurang optimum akibat 
kelebihan air atau kekurangan air karena curah hujan yang tidak menentu dan pola lanskap yang tidak 
teratur (Astuti 2010, Arafah dan Baco 2007).

METODE PENELITIAN
 Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2013 hingga September 2013 di Jatinangor (Dataran 

Medium), Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan 7 varietas padi yaitu Ciherang, varietas 
Inpari 10, varietas IR 64, varietas Mekongga, varietas Sintanur, varietas Situ Bagendit, dan varietas 
Towuti dau dua teknik cera pemberian air yaitu intermiten dan macak-macak. 

 Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 14 kombinasi 
perlakuan. Kombinasi tersebut merupakan kombinasi dari pemberian air terhadap tanaman padi yang 
terdiri dari 2 perlakuan pemberian airyang diaplikasikan kepada tujuh macam varietas tanaman padi. 
Keempat belas kombinasi perlakuan tersebut masing-masing di ulang 3 kali. Sidik ragam Rancangan 
Acak Kelompok dianalisis dengan Uji F pada taraf nyata (α) 5% dan untuk menegtahui perbedaan 
pengaruh dari perlakuan pengujian jarak berganda (lanjutan) dengan Uji Tukey (HSD) pada taraf nyata 
5%.
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 Parameter yang diamati dalam penilian ini adalah pertumbuhan (tinggi tanaman dan jumlah 
anakan), komponen hasil (jumlah malai produktif, bobor gabah per malai, dan bobot 1000 butir gabah), 
dan hasil (hasil gabah per petak).

Seleksi varietas padi unggul kekeringan dilakukan dengan menggunakan indikator hasil,  Indek 
Sensitivitas Kekeringan (S), dan Indeks Adaptasi (AI) (Fernandes 1993). 

 

Di mana: Y= Rata-rata pengamatan hasil varietas padi tertentu pada perlakuan kering; YP= Rata-rata 
pengamatan hasil varietas padi tertentu pada perlakuan macak-macak/basah; X= Rata-rata pengamatan 
hasil semua varietas padi  pada perlakuan kering; dan XP= Rata-rata pengamatan hasil semua varietas 
padi pada perlakuan macak-macak/basah. Selanjutnya varietas tanaman padi dinyatakan sebagai toleran 
terhadap stres kekeringan jika mempunyai indeks sensitivitas kekeringan S <0.5, medium toleran jika 0/5 
< S < 1, dan peka jika S > 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lingkungan
Tempat penelitian ini mempunyai tipe iklim C3 menurut Klasifikasi Iklim Oldeman. Lahan sawah 

daerah beriklim C3 ini  mempunyai growing season pendek yaitu 5–6 bulan dan biasanya dapat ditanami 
padi sawah satu kali dalam setahun. Selama percobaan rata-rata radiasi matahari (lama penyinaran) 
berkisar antara 8–9 jam, tinggi curah hujan antara 0 mm hingga 150 mm per bulan, rata-rata suhu 
udara berkisar antara 22,9 oC hingga 24,3 oC, dan rata-rata kelembapan udara 83% hingga 89%, serta 
penguapan berkisar antara 105,5 mm hingga 167.203 mm (Gambar 1)

Gambar 1.  Variasi suhu, kelembapan, curah hujan, dan penguapan

Berdasarkan data pengkuran, radiasi matahari, curah hujan, suhu, dan kelembapan serta penguapan 
tersebut, maka kondisi cuaca/iklim tempat penelitian cukup baik untuk pertumbuhan padi sawah, 
kecuali untuk curah hujan. Kebutuhan lama penyinaran optimum untuk padi sawah adalah 7–10 jam, 
curah hujan optimum untuk padi sawah adalah 200mm/bulan, suhu udara yang baik untuk tanaman 
padi berkisar antara 19 oC hingga 27 oC, dan kelembapan udara yang baik untuk tanaman pada berkisar 
50% hingga 90%.
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Parameter Pertumbuhan
Hasil uji analisis statistik tersebut menunjukkan bahwa perlakuan teknik pengaturan air memberikan 

pengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman masing-masing varietas tanaman padi pada umur 30 HST 
maupun 50 HST (Tabel 1). Hasil uji statistik tinggi tanaman padi yang tidak berbeda nyata pada dua 
teknik pemberian air pada tanaman padi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman 
padi tidak berbeda walaupun kondisi air lahan sawah berbeda. Pada penelitian ini perbedaan tinggi 
tanaman padi lebih disebabkan oleh berbedaan varietasnya karena masing-masing varietas tanaman padi 
mempunyai sifat dan karakreristik tersendiri.

Tabel 1  Pengaruh teknik pemberian air terhadap tinggi dan jumlah anakan beberapa varietas tanaman 
padi pada sawah dataran mediun 

Perlakuan
Tinggi Tanaman

30 HST (cm)
Tinggi Tanaman

50 HST (cm)

Jumlah Anakan

50 HSTVarietas
Teknik 

Pemberian Air
IR 64 Intermiten 59.9 abc 66.4 ab 24.1 ab
Ciherang Intermiten 58.1 ab 68.5 abc 25.8 abc
Inpari 10 Intermiten 67.0 c 71.8 abc 23.3 ab
Sintanur Intermiten 62.1 abc 79.4 cd 19.6 a
Mekongga Intermiten 57.2 a 67.3 abc 29.7 bc
S. Bagendit Intermiten 61.2 abc 70.3 abc 23.1 ab
Towuti Intermiten 62.5 abc 69.8 abc 27.0 abc
IR 64 Macak-macak 58.8 ab 62.9 a 20.6 a
Ciherang Macak-macak 58.7 ab 66.4 ab 21.8 ab
Inpari 10 Macak-macak 64.0 abc 70.3 abc 25.3 abc
Sintanur Macak-macak 65.8 bc 85.6 d 20.5 a
Mekongga Macak-macak 61.3 abc 71.2 abc 30.3 bc
S. Bagendit Macak-macak 62.9 abc 68.4 abc 25.8 abc
Towuti Macak-macak 67.0 c 75.4 bcd 33.2 c

Hasil uji analisis statistik jumlah anakan per rumpun tersebut menunjukkan bahwa perlakuan 
teknik pengaturan air memberikan pengaruh tidak nyata terhadap jumlah anakan tanaman padi pada 
umur 50 HST (Tabel 1). Hasil uji statistik jumlah anakan tanaman padi yang tidak berbeda nyata pada 
dua teknik pemberian air pada tanaman padi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah anakan 
tanaman padi tidak berbeda walaupun kondisi air lahan sawah berbeda. Anakan merupakan indikator 
pertumbuhan tanaman padi yang sehat atau sakit, meskipun secara genetik varietas tanaman menentukan 
jumlah anakan. Pada penelitian ini perbedaan jumlah anakan tanaman padi lebih disebabkan oleh 
berbedaan varietasnya karena masing-masing varietas tanaman padi mempunyai sifat dan karakteristik 
tersendiri.

Paraemeter Komponen Hasil
Hasil uji analisis jumlah malai produktif per rumpun menunjukkan bahwa perlakuan teknik 

pengaturan air memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah malai produktif tanaman padi (Tabel 2). 
Hasil uji statistik jumlah malai produktif tanaman padi yang berbeda nyata pada dua teknik pemberian 
air pada tanaman padi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah malai produktif tanaman padi 
berbeda apabila kondisi air lahan sawah berbeda. Pada penelitian ini perbedaan jumlah malai produktif 
tanaman padi dipengaruhi oleh perbedaan teknik pemberian air disamping pengaruh berbedaan 
varietasnya di mana masing-masing varietas tanaman padi mempunyai sifat dan karakteristik genetik 
yang berbeda. Jumlah malai produktif berkaitan dengan jumlah anakan. Jumlah anakan yang banyak 
pada suatu tanaman padi memungkinkan menghasilkan jumlah malai produktif yang banyak pula.
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Tabel 2.  Pengaruh teknik pemberian air terhadap parameter komponen hasil beberapa varietas tanaman 
padi pada sawah dataran mediun 

Perlakuan
Jumlah Malai per 

Rumpun
Bobot Gabah per 

Malai (g)
Bobot 1000 

Butir Gabah (g)Varietas
Teknik 

Pemberian Air
IR 64 Intermiten 25.2 abc 2.7 bcd 29.2 c
Ciherang Intermiten 22.8 abc 2.9 abcd 26.0 bc
Inpari 10 Intermiten 29.4 cd 1.7 a 27.3 bc
Sintanur Intermiten 19.2 ab 3.6 d 28.4 bc
Mekongga Intermiten 29.4 cd 2.8 bcd 25.9 bc
S. Bagendit Intermiten 22.7 abc 2.4 abc 28.1 bc
Towuti Intermiten 25.3 abcd 2.4 abcd 27.6 bc
IR 64 Macak-macak 27.6 cd 1.9 ab 27.6 bc
Ciherang Macak-macak 23.4 abc 3.2 cd 29.6 c
Inpari 10 Macak-macak 22.7 abc 2.0 ab 28.9 c
Sintanur Macak-macak 18.4 a 3.5 d 27.8 bc
Mekongga Macak-macak 27.1 cd 2.7 bcd 27.7 bc
S. Bagendit Macak-macak 33.0 d 1.8 ab 23.5 b
Towuti Macak-macak 26.3 bcd 2.1 abc 17.9 a

Hasil uji statistik bobot gabah per malai tanaman padi yang tidak berbeda nyata pada dua teknik 
pemberian air pada tanaman padi tersebut menunjukkan bahwa bobot gabah per malai tanaman padi 
tidak berbeda walaupun kondisi air lahan sawah berbeda. Pada penelitian ini perbedaan bobot gabah 
per malai tanaman padi lebih dipengaruhi oleh perbedaan varietasnya di mana masing-masing varietas 
tanaman padi mempunyai sifat dan karakreristik genetik yang berbeda. Bobot gabah per malai berkaitan 
dengan jumlah butir gabah per malai. Jumlah butir gabah per malai bergantung kepada kegiatan tanaman 
pada fase reproduksi. Kegiatan fotosintesis selama fase ini menentukkan jumlah butir per malai. Zat pati 
pada butir berasal dari dua seumber yaitu dari hasil asimilasi sebelum pembungaan yang disimpan dalam 
jaringan batang dan daun dan hasil asimilasi selama fase pematangan. Semakin banyak jumlah malai 
dalam satu rumpun tanaman padi maka semakin pendek malai yang dihasilkan dan sebaliknya. Semakin 
panjang malai pada tanaman padi maka semakin banyak pula jumlah butir gabah yang dihasilkan 
sehingga semakin besar pula bobot gabah per malainya (Makarim dan Suhartatik 2009).

Hasil uji analisis statistik bobot 1000 butir gabah menunjukkan bahwa perlakuan teknik pengaturan 
air memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap bobot 1000 butir gabah (Tabel 2). Hasil uji statistik 
bobot 1000 butir gabah tanaman padi yang berbeda nyata pada dua teknik pemberian air pada tanaman 
padi tersebut menunjukkan bahwa bobot 1000 butir gabah tanaman padi berbeda jika kondisi air lahan 
sawah berbeda. Pada penelitian ini perbedaan bobot 1000 butir gabah tanaman padi dipengaruhi oleh 
kondisi air lahan dan perbedaan varietasnya di mana masing-masing varietas tanaman padi mempunyai 
sifat dan karakreristik genetik yang berbeda. Melihat kecenderungan yang lebih tinggi pada teknik 
pemberian air secara intermiten, mengindikasikan bahwa teknik pemberian air secara intermiten lebih 
baik dibanding teknik pemberian air secara macak-macak sehingga menghasilkan rata-rata bobot 1.000 
butir gabah yang lebih berat. Pemberian air melalui teknik pengairan intermiten dapat membantu proses 
metabolisme yang mendukung pengisian butir padi lebih baik dibanding pemberian air dengan teknik 
pengairan macak-macak. Pemberian air secara intermiten mengindikasikan pertumbuhan jaringan akar 
lebih sempurna sehingga proses pengangkutan unsur hara untuk kebutuhan metabolism lebih lancar.  
Proses metabolism yang lancar menyebabkan fase pengisian butir padi lebih baik sehingga bobot yang 
dihasilkan akan lebih tinggi.
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Parameter Hasil
Hasil uji analisis statistik hasil gabah per rumpun tersebut menunjukkan bahwa perlakuan teknik 

pengaturan air memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap berat gabah per rumpun (Tabel 
3). Hasil uji statistik hasil gabah per rumpun tanaman padi yang berbeda tidak nyata pada dua teknik 
pemberian air pada tanaman padi tersebut menunjukkan bahwa berat gabah per rumpun tanaman padi 
tidak berbeda walapun kondisi air lahan sawah berbeda. Pada penelitian ini perbedaan berat gabah per 
rumpun tanaman padi lebih dipengaruhi oleh perbedaan varietasnya di mana masing-masing varietas 
tanaman padi mempunyai sifat dan karakreristik genetik yang berbeda.

Analisis statistik hasil gabah per petak (ukuran 3 m x 2.5 m) tanaman padi pada Tabel 3 menunjukkan 
bahwa perlakuan teknik pengaturan air memberikan pengaruh berbeda tidak nyata terhadap berat gabah 
per petak. Hasil uji statistik hasil gabah per petak tanaman padi yang berbeda tidak nyata pada dua teknik 
pemberian air pada tanaman padi tersebut menunjukkan bahwa berat gabah tanaman padi tidak berbeda 
walapun kondisi air lahan sawah berbeda. Pada penelitian ini perbedaan berat gabah tanaman padi lebih 
dipengaruhi oleh perbedaan varietasnya di mana masing-masing varietas tanaman padi mempunyai sifat 
dan karakreristik genetik yang berbeda.

Perbedaan yang tidak nyata pada berat gabah per petak (ataupun per hektar) dari ketujuh varietas 
padi yang diberi air secara intermiten maupun macak-macak menunjukkan bahwa ke tujuh varietas 
padi tersebut akan sama baiknya apabila dibudidayakan dengan kondisi pengairan intermiten ataupun 
kondisi pengairan macak-macak. Teknik pemberian air secara intermiten maupun secara macak-macak 
dapat memenuhi kebutuhan air dari ke tujuh varietas tanaman padi tersebut. Hal ini berarti bahwa lahan 
sawah tidak selalu harus digenangi air. Jadi teknik pemberian air secara intermiten maupun secara macak-
macak  merupakan salah satu pilihan adaptasi strategis dalam menghadapi bekurangnya ketersediaan air 
akibat perubahan iklim pada lahan sawah tadah hujan dataran medium.

Tabel 3.  Pengaruh teknik pemberian air terhadap hasil gabah beberapa varietas tanaman padi pada sawah 
dataran mediun 

Perlakuan
Hasil Gabah per 

Rumpun (g) 
Hasil Gabah per 

Petak (kg)
Hasil Gabah per 

Hektar (ton)Varietas Teknik 
Pemberian Air

IR 64 Intermiten 69.2 bcd 6.5 ab 7.3
Ciherang Intermiten 66.0 abcd 7.2 ab 8.1
Inpari 10 Intermiten 51.3 ab 5.0 a 5.6
Sintanur Intermiten 68.4 bcd 7.5 b 8.5
Mekongga Intermiten 82.1 d 6.9 ab 7.8
S. Bagendit Intermiten 54.7 abc 6.5 ab 7.3
Towuti Intermiten 61.1 abcd 6.0 ab 6.8
IR 64 Macak-macak 53.1 abc 5.7 ab 6.5
Ciherang Macak-macak 74.1 cd 6.8 ab 7.7
Inpari 10 Macak-macak 44.5 a 5.7 ab 6.4
Sintanur Macak-macak 63.9 abcd 7.2 ab 8.1
Mekongga Macak-macak 71.9 bcd 6.8 ab 7.7
S. Bagendit Macak-macak 58.4 abc 6.5 ab 7.4
Towuti Macak-macak 56.4 abc 5.8 ab 6.6

Indeks Sensitivitas Kekeringan dan Indeks Adaptasi
Hasil analisis Indeks Sensitivitas kekeringan (S) dan Indeks Adapatasi (AI) pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa Varietas Situ Bagendit, Mekongga, dan Towuti mempunyai nilai indeks sensitinitas 
kekeringan yang rendah (0.3–1.5).  Ketiga varietas padi tersebut mengindikasikan tahan kekeringan 
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namun produksinya masih di bawah varietas Sintanur dan Ciherang yang mempunyai indeks sensitivitas 
kekeringan medium (2.1–2.5).Sementara itu untuk varietas IR 64 dan Inpari 10 mempunyai indeks 
sensivitas kekeringan yang tinggi (5.2–5.6).Hal ini menunjukkan bahwa kedua varietas padi tersebut 
sangat tidak tahan terhadap kekeringan.

Indeks adaptasi ke tujuh varietas padi yang diteliti cukup bervariasi berkisar antara 0.67 hingga 
1.29 (Tabel 4). Berdasarkan tabel tersebut menunjukan bahwa varietas Inpari 10 dan Towuti mempunyai 
nilai indeks adaptasi rendah (0.67–0.84).Hal ini mengindikasikan bahwa kedua varietas tersebut kurang 
dapat beradaptasi di banding varietas padi lainnya. Sementara itu untuk varietas Sintanur dan Cihreang 
mempunyai indeks adaptasi yang cukup tinggi (1.16–1.29) menunjukkan bahwa bahwa kedua varitas 
padi tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan dengan kondisi air tanah yang berbeda dengan 
potensi hasil yang tinggi.

Berdasarkan nilai indeks sensitivitas kekeringan dan indeks adaptasi tersebut menunjukkan bahwa 
varietas Sintanur dan Ciherang dapat direkomendasikan sebagai varietas yang mempunyai potensi tinggi 
untuk dikembangkan pada lahan sawah dataran medium dengan teknik pengairan macak-macak atau 
intermiten karena mempunyai potensi hasil tinggi dan cukup tahan kekeringan serta dapat beradaptasi 
dengan kondisi air tanah yang berbeda.

Tabel 4.  Nilai Indeks Sensitivitas Kekeringan (S) dan Indeks Adaptasi (AI) beberapa varietas tanaman 
padi pada sawah dataran Mediun 

Varietas Padi Indeks Sensitivitas 
Kekeringan (S) Indeks Adaptasi (AI)

IR 64 5.6 0.89
Ciherang 2.5 1.16
Inpari 10 5.2 0.67
Sintanur 2.1 1.29
Mekongga 0.6 1.13
Situ Bagendit 0.3 1.01
Towuti 1.5 0.84

KESIMPULAN DAN SARAN

 Berdasarkan penelitian seleksi varietas tanaman padi unggul yang tahan kekeringan di lahan 
sawah dataran medium ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perlakuan teknik pemberian air secara intermiten sama baiknya dengan teknik pemberian secara 

macak-macak terhadap hasil gabah per petak maupun hasil gabah per hektar pada lahan sawah 
dataran medium.

2. Varietas Sintanur menunjukkan hasil gabah lebih besar dibanding varietas Inpari 10 akan tetapi 
tidak berbeda nyata dengan varietas IR 64, Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, dan Towuti pada 
lahan sawah dengan teknik pemberian air secara secara intermiten.

3. Tanaman padi varietas Sintanur dan Ciherang sangat berpotensi untuk dikembangkan pada sawah 
dataran medium karena mempunyai produksi lebih tinggi (masing-masing 8.5 ton/ha dan 8.1 ton/
ha) dan tahan kekeringan (mempunyai indeks sensitivitas kekeringan, 2.1–2.5 atau medium)  dan 
mudah beradaptasi dengan lingkungan (Indeks adaptasi relatif tinggi, 1.16–1.29).
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ABSTRACT
Dandang Gendis (Clinacanthus nutans) is a functional vegetable and natural antioxidant. This study 
will contribute to standard cultivation procedure of Dandang Gendis harvested as vegetable. The first 
experiment using Complete Block Design with 2, 3 and 4 nodes cuttings (first factor), a mixture of soil 
with manure i.e. chicken, cow, a mixture of chicken manure and rice hull, a mixture of cow manure and 
rice hull with a ratio of 1: 1: 1 (v/v) (second factor). The results of the first experiment showed that three 
nodes cuttings can be used on all media as the propagation method. The second experiment using split 
plot design with the type of manure i.e. chicken, cattle, and goats manure (main plot) and the manure 
rate i.e. 300, 600, 900, 1200, and 1500 g plant-1 (subplot). The results showed that application of 1500 
g goats manure plant-1 has the highest yield on all variables in the growth phase, while on harvesting 
1200 g goat manure plant-1 produced highest stem, leaf, and total wet weight, stem dry weight, leaf and 
marketable wet weight. The concentration of chlorophyll a, b and total carotenoids and anthocyanins 
found to be higher in older leaves than the younger part of the shoots that can be marketed.
Keywords: anthocyanins, carotenoids, nursery, organic, marketable shoots 

ABSTRAK
Dandang gendis (Clinacanthus nutans) merupakan sayuran fungsional yang merupakan antioksidan 
alami. Tujuan penelitian ini adalah menyediakan budidaya dandang gendis untuk dipanen sebagai 
sayuran. Percobaan pertama menggunakan rancangan acak kelompok: stek 2, 3 dan 4 buku (faktor 
pertama), campuran tanah dengan pupuk kandang yaitu ayam, sapi, campuran kotoran ayam dan arang 
sekam, campuran kotoran sapi dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1 (v/v) (faktor kedua). Hasil 
percobaan pertama menunjukkan stek 3 buku dapat digunakan pada semua media dan merupakan 
perlakuan terbaik pada pembibitan. Percobaan kedua menggunakan rancangan petak terbagi yaitu: jenis 
pupuk kandang ayam, sapi, dan kambing (petak utama) dan dosis pupuk kandang 300, 600, 900, 1.200, 
dan 1.500 g tanaman-1 (anak petak). Hasil menunjukkan pupuk kandang kambing 1.500 g tanaman-1 

memiliki hasil tertinggi terhadap seluruh peubah pada fase pertumbuhan, sedangkan pada fase panen 
pupuk kandang kambing dengan dosis 1.200 g tanaman-1 yang memiliki bobot basah batang, daun, dan 
total, bobot kering batang, bobot daun, dan bobot yang dapat dipasarkan tertinggi. Konsentrasi klorofil 
a, b dan total, karoten dan antosianin didapatkan lebih tinggi di daun bagian tua dibandingkan daun 
muda dari pucuk yang dapat dipasarkan.
Kata kunci: antosianin, karoten, organik, pembibitan, pucuk dapat dipasarkan 
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PENDAHULUAN
Dandang gendis (Clinacanthus nutans) nama daerah: Ki tajam (Sunda), gendis (Jawa), merupakan 

perdu tahunan yang tumbuh tegak atau memanjang, dengan tinggi 2–3 m, tumbuh di dataran rendah 
dan biasa digunakan sebagai pagar hidup. Di daerah Surakarta dan Jogjakarta daun-daun ini didapat 
dalam perdagangan obat-obatan sebagai obat kencing manis (Heyne 1987). Tidak hanya di Indonesia, 
ternyata dandang gendis cukup terkenal di Thailand dikenal dengan istilah phayayor (Lusia 2006). 
Dandang gendis merupakan sayuran fungsional yang selain dapat memenuhi kebutuhan gizi sayuran ini 
juga mempunyai manfaat lain, antara lain antioksidan (Pannangpetch et al. 2007), antikanker (Yong et 
al. 2013), anti candida (Choonharuangdej et al. 2014), dan anti bakteri (Wong et al. 2013).

Salah satu kelebihan perbanyakan vegetatif adalah menggunakan stek batang adalah kesamaan 
genetik yang tinggi, di sisi lain perbanyakan dandang gendis biasanya menggunakan stek batang 
mempunyai kapasitas proliferasi yang rendah (Chen et al. 2015). Perbanyakan vegetatif pada 12 aksesi 
dandang gendis dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam memiliki kesamaan genetik yang tinggi (Fong et al. 
2014). Hasil penelitian pendahuluan Roeslan et al. (tidak bertahun) menunjukkan dandang gendis yang 
berasal dari Indonesia mempunyai kualitas yang lebih baik daripada aksesi yang berasal dari Thailand.

Salah satu upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan tanaman dandang gendis yakni dengan 
pemberian pupuk kandang hal ini karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/
Permentan/OT.140/5/2013 (Kementan 2013) tentang Sistem Pertanian Organik menyatakan bahwa 
pertanian organik menekankan penerapan praktik-praktik manajemen yang lebih mengutamakan 
penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan dengan mempertimbangkan daya adaptasi 
terhadap keadaan/kondisi setempat. 

Pupuk kandang ayam merupakan salah satu bahan organik yang dapat dipakai sebagai amelioran 
atau sumber hara. Melati et al. (2008) menyatakan bahwa pupuk kandang ayam menambah unsur hara 
N, P, dan K dan cenderung merupakan pupuk terbaik dibandingkan pemberian jenis lain pada produksi 
kedelai yang dipanen muda dan arang sekam dapat mengurangi serangan organisme penganggu sebesar 
75% dibandingkan kontrol. Aziz et al. (2015) menyampaian bahwa kombinasi 12,3 t ha-1 pupuk kandang 
sapi, 226,3 kg ha-1 guano dan 5,5 t ha-1 arang sekam setara dengan pemberian 100 kg ha-1 urea, 60 kg ha-1 
SP-36 dan 100kg ha-1 KCl pada kolesom. Persentase pucuk layak jual dibandingkan total bobot basah 
penanaman organik lebih rendah dari perlakuan anorganik. Dibutuhkan 1,5 kali dosis organik untuk 
menghasilkan pucuk layak jual 34,55% lebih tinggi dari perlakuan anorganik.

Penggunaan pupuk kandang untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman sayur telah dilakukan 
oleh Maryam (2009) pada tanaman kangkung, yaitu pupuk kandang ayam meningkatkan bobot layak 
pasar per bedeng (675,84 g bedeng-1) dibandingkan dengan kontrol (273,96 g bedeng-1) dengan ukuran 
bedengan 1 m x 2,2 m. Penelitian Rahardito (2013) menyatakan bahwa pemberian pupuk kandang 
kambing pada kangkung meningkatkan bobot per tanaman sebesar (27,55 g tanaman-1) dan bobot 
layak pasar per bedeng (2.603,9 g bedeng-1) dibandingkan dengan pemberian pupuk kandang sapi yang 
menghasilkan bobot per tanaman (17,05 g tanaman-1) dan bobot layak pasar per bedeng (1.387,2 g 
bedeng-1) dan pupuk kandang ayam yang menghasilkan bobot per tanaman (36,25 g tanaman-1) dan 
bobot layak pasar per bedeng (2.980,1 g bedeng-1).

Informasi produksi mengenai penggunaan pupuk kandang untuk meningkatkan pertumbuhan 
tanaman sayuran dijadikan sebagai acuan pada tanaman dandang gendis belum ditemukan. Penelitian 
mengenai perbanyakan dan produksi tanaman dandang gendis dengan menggunakan jumlah stek buku, 
jenis dan dosis pupuk kandang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai komersial dari tanaman 
dandang gendis ini. 

METODE PENELITIAN
Penelitian terdiri dari dua percobaan, percobaan pertama adalah pembibitan selama dua bulan 

dari bulan November 2013 sampai Januari 2014 di kebun percobaan Lewikopo Dramaga Bogor, dan 
percobaan kedua untuk produksi sayuran dandang gendis dilakukan di lapangan pada bulan Desember–
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April 2015 di kebun percobaan Cikarawang Dramaga Bogor. Alat yang digunakan pada penelitian 
adalah alat ukur, timbangan, sprayer, gunting stek, cangkul, kored, oven dan alat tulis. Bahan tanam 
yang digunakan adalah stek batang dandang gendis.

Percobaan pertama menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak, dengan dua faktor. Faktor 
pertama perlakukan pupuk kandang yaitu kotoran ayam, kotoran sapi, campuran kotoran ayam dan 
arang sekam, dan campuran kotoran sapi dan arang sekam dengan perbandingan (volume 1:1:1), dan 
faktor kedua perlakuan jumlah buku stek 2, 3 dan 4 buku dengan 3 ulangan yang ditanam menggunakan 
polybag yang ditanam di bawah naungan pohon kopi dengan persentasi naungan ± 35%. Percobaan 
kedua menggunakan rancangan petak terbagi, yaitu jenis pupuk kandang ayam, sapi, dan kambing (petak 
utama) dan dosis pupuk kandang 300, 600, 900, 1.200, dan 1.500 g tanaman-1 (anak petak) dengan 4 
ulangan. Bibit ditanam dengan jarak tanam 1 m x 1 m. Satu dosis pupuk diberikan sebelum penanaman, 
kemudian diberikan kembali pada 12 MST.

Pengamatan yang diamati pada percobaan pertama yaitu tinggi tanaman, jumlah cabang, bobot 
basah, dan bobot kering tanaman. Pada percobaan kedua yaitu tinggi tanaman, jumlah batang, jumlah 
daun. Pemanenan dilakukan pada minggu ke-4, 8, 12, dan 16 MST yang dilakukan bersamaan dengan 
pemupukan ulang, pemanenan tanaman dengan cara dipangkas, adapun kriteria panen tanaman yaitu 
sebagai bobot basah dan kering pucuk yang layak dipasarkan minimal dengan tinggi tanaman telah 
mencapai 110 cm dari permukaan tanah dan bagian yang dipanen minimal sepanjang 30 cm dari pucuk. 
Kadar hara N, P2O5 dan K2O dan air pupuk kandang (%), kadar N total daun dengan metode Kjeldahl. 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan software The SAS System for Windows 9.0. Hasil uji F yang 
menunjukkan berpengaruh nyata pada taraf α 5% dilakukan uji DMRT (Duncan Multiple Range Test).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Percobaan I: Pembibitan dandang gendis
 Interaksi hanya terjadi pada minggu ke-4 dan 5 MST, kemungkinan pada minggu ke-1, 2, dan 

3 MST bibit masih beradaptasi dan baru terlihat pertumbuhan yang berbeda pada minggu ke-4 dan 5 
MST sehingga menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada pembibitan (Tabel 1). 
Pertambahan persentase tumbuh terlihat dengan berjalannya waktu pengamatan. Rata-rata persentase 
tumbuh tertinggi didapatkan pada pemakaian stek 3 buku, kombinasi stek 2, 3 dan 4 buku dengan 
pemakaian kotoran sapi, ayam dan arang sekam, serta sapi dan arang sekam. Terlihat bahwa media yang 
lebih sarang yaitu yang memakai kotoran sapi atau arang sekam menghasilkan pertumbuhan bibit yang 
lebih cepat dan persentase tumbuh yang lebih tinggi pula.

Tabel 1 Interaksi jumlah buku stek dan pupuk kandang terhadap persentase tumbuh

Pupuk Kandang
Buku

Rata-rata
2 3 4
………………………..4 MST ……………………………

Tanpa pemupukan 76.67(61.74b) 100.00 (90.04a) 93.33 (77.79b) 90.00 (76.52b)
Ayam 96.67(83.89a) 100.00 (90.04a) 90.00 (78.96a) 95.56 (84.29a)

Sapi
100.00 

(90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a)

Ayam dan Arang Sekam
100.00 

(90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a)

Sapi dan Arang Sekam
100.00 

(90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a)

Rata-rata 94.67 (83.15b) 100.00 (90.04a) 96.67(85.37ab)
……………………….5 MST ………………………………
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Pupuk Kandang
Buku

Rata-rata
2 3 4

Tanpa pemupukan 83.33 (66.17b) 100.00 (90.04a) 93.33 (77.74b) 92.22 (77.98b)

Ayam
100.00 

(90.04a) 100.00 (90.04a) 90.00 (78.96a) 96.67 (86.34a)

Sapi
100.00 

(90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a)

Ayam dan Arang Sekam
100.00 

(90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a)

Sapi dan Arang Sekam
100.00 

(90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a) 100.00 (90.04a)

Rata-rata 96.67 (85.26b) 100.00 (90.04a) 96.67 (85.36b)
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan hasil yang berbeda 

signifikan menurut uji DMRT. 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa tiga peubah: tinggi tanaman 5 MST, jumlah cabang 5 MST dan 
luas daun 8 MST nyata tertinggi pada pemberian kotoran ayam dan arang sekam. Pada penelitian Aziz 
dan Susanto (2015) pada pembibitan tanaman Tacca leotopetaloides, didapatkan bahwa ukuran bahan 
tanam tertentu dan campuran media pasir : arang sekam : kotoran ayam dan arang sekam : kotoran ayam 
(1:1:1 v/v) merupakan media terbaik. T. leontopetaloides diperbanyak dengan umbi yang memerlukan 
kesarangan media (pasir dan/atau arang sekam) dan memiliki sumber hara dari umbinya selain dari 
media tanam. Berbeda dengan stek dandang gendis yang sumber haranya selain dari ukuran steknya 
juga berasal dari medianya sehingga stek 3 dan 4 buku memiliki peubah-peubah yang lebih baik pada 
pengamatan keberhasilan pembibitan (Tabel 3). Di sisi lain diperlukan jumlah hara dari media yang 
lebih banyak, yang berasal dari kotoran ayam (Tabel 2), dibandingkan dari jenis pupuk kandang yang 
lain. Menurut Karimuna et al. (2015) kotoran ayam menyebabkan kandungan hara daun kemuning 
yang tinggi berdasarkan kriteia Embleton et al. (1973) kalau diberikan pada dosis 5 ton ha-1.

 Bibit yang dihasilkan sebaiknya memiliki vigor yang baik yang ditunjukkan oleh keragaan 
tanaman pada dalam hal ini tinggi tanaman, jumlah cabang, luas daun dan kalau dimungkinkan oleh 
biomass tanaman yang ditunjukkan oleh bobot kering, misalnya akar, batang, daun, dan total. Data 
pada penelitian ini hanya ditunjang oleh beberapa peubah saja. Jumlah daun yang banyak atau luas daun 
yang lebih tinggi akan membantu bibit untuk dapat bertahan pada saat pindah tanam ke lapang. Pada 
penelitian pembibitan beberapa jenis bambu dengan menggunakan stek, Aziz (1997) menemukan bahwa 
jumlah tunas dan ranting yang lebih banyak menunjukkan perakaran yang lebih banyak pula. Hal ini 
mudah diterima karena tajuk biasanya menunjukkan sistem perakaran yang berada di dalam tanah.

Tabel 2 Peubah pada lima perlakuan pemupukan

Jenis Pupuk Kandang
Waktu 

pengamatan 
(MST)

Tanpa 
pemupukan

Kotoran 
Ayam

Kotoran 
Sapi

Kotoran 
Ayam dan 

Arang sekam

Kotoran Sapi dan 
Arang Sekam

………………………………..…Tinggi tanaman (cm)………………………........
 5 3.25c 3.91c 4.71b 5.55a 5.72a

……..........……………….…………Jumlah cabang…….……........……………..
5 1.1c 1.4b 1.7a 1.6ab 1.6ab

……………………………………......Luas daun…………..………………………

8 2.56b 4.32b 5.96ab 8.57a 2.73b
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan hasil yang berbeda 

signifikan menurut uji DMRT

Tabel 1 Interaksi jumlah buku stek dan pupuk kandang terhadap persentase tumbuh (lanjutan)
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Tabel 3 Peubah pada tiga perlakuan buku stek

Jumlah Buku Stek
Waktu (MST) Pengamatan 2 3 4

...................................Tinggi tanaman (cm) ...................................
5 4.49b 5.08a 4.30b

.........................................Jumlah cabang .......................................
5 1.46b 1.68a 1.42b

.......................................Bobot basah daun.....................................
8 5.02b 12.69a 14.79a

.....................................Bobot kering daun .....................................
8 0.62b 1.99b 2.82a

…..……………………..Luas daun (cm2)………………………...
8 2.69b 5.71a 6.09a

Keterangan :  Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukan hasil yang berbeda 
signifikan menurut uji DMRT. 

Percobaan II: Produksi sayuran dandang gendis
Analisis hanya dilakukan terhadap kadar N, P2O5 dan K2O pada pupuk kandang yang dipakai 

(Tabel 4). Hasil analisis pupuk kandang ayam, sapi, dan kambing, ternyata pupuk kandang kambing 
memiliki kadar N lebih tertinggi untuk kadar P2O5 tertinggi didapatkan dari pupuk kandang ayam, 
kemudian untuk kadar K2O dari kotoran kambing lebih tinggi yang jika dibandingkan dengan literatur 
dari Balittanah (2005). Hasil analisis selaras dengan penelitian Widowati et al. (2005) yang melaporkan 
bahwa pupuk kandang ayam petelur mempunyai kadar hara P lebih tinggi dari pupuk kandang lainnya. 

Tabel 4 Kadar unsur N, P2O5 dan K2O pada 3 jenis pupuk kandang

Unsur pupuk ayam pupuk sapi pupuk kambing
                                           ……….……………...…….….(%)……………………………………. 

 Nitrogen N 1.65 1.38 2.71
 Fosfor P2O5 2.59 0.31 0.78
 Kalium K2O 0.67 0.51 1.85

Hasil analisis kadar air daun menunjukkan bahwa pemberian kotoran sapi dan kotoran kambing 
meningkatkan kadar air daun dibandingkan dengan pupuk kandang ayam, untuk dosis terbaik diperoleh 
dari perlakuan dosis 1.200 g tanaman-1. Hasil analisis kadar N total daun menunjukkan bahwa pemberian 
pupuk kandang kambing memiliki N total daun tertinggi dibandingkan pupuk kandang sapi dan pupuk 
kandang ayam. Dosis tertinggi diperoleh dari perlakuan dosis 600 g tanaman-1 dibandingkan dengan 
dosis 300 g tanaman-1 (data tidak disajikan). N total dari daun dandang gendis ini berkisar antara 3,77 
hingga 3,93%. 

Bobot Basah Layak dipasarkan
Rata-rata curah hujan bulanan selama penelitian dari bulan Januari hingga April sebesar 251, 346, 

374, dan 206 mm bulan-1 (BMKG 2015). Rata-rata suhu selama penelitian dari bulan Januari hingga 
April adalah 25,2; 25,0; 25,6; dan 25,8°C dari data tersebut curah hujan dan suhu sebenarnya telah 
memenuhi kriteria untuk tananam tumbuh dan berkembang. 

Secara umum pupuk kandang kambing memberikan pengaruh terbaik bagi bobot basah daun, 
walaupun perbedaan yang nyata (P<0.05) hanya ditemukan pada panen ke-4 di 16 MST. Hal ini 
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ditunjukkan kadar air daun yang lebih tinggi dan tekstur dari daun lebih lunak dengan rasa lebih renyah. 
Pengamatan pada peubah-peubah yang dilakukan menunjukkan pemupukan perlu dilakukan setiap kali 
panen sebanyak 300 g tanaman-1 yang dapat dilihat pada (Tabel 5). Data menunjukkan penurunan 
angka di panen kedua (8 MST) yang kemudian meningkat kembali di panen ketiga (12 MST) setelah 
diberi pupuk pada 10 MST.

Pengamatan pada fase panen menunjukkan bahwa pola pemangkasan pada fase panen meningkatkan 
terhadap tinggi tanaman pada panen berikutnya hal ini sesuai dengan PPTK (2006) yang menyatakan 
bahwa pemangkasan menyebabkan tanaman kehilangan sebagian cabang dan daun sehingga proses 
asimilasi yang membentuk makanan juga akan hilang, efek dari pemangkasan juga menimbulkan luka 
pada batang dan ranting dengan tujuannya yakni merangsang pertumbuhan tunas baru. 

Tabel 5 Bobot basah panen total, batang, dan daun 

Perlakuan

4
MST

8
MST

12
MST 16 MST Total (%) 

batang
(%) 

daun
Panen 
ke-1

Panen
ke-2

Panen 
ke-3

Panen 
ke-4

Jenis Pukan ………………………………… (g tanaman-1)…………….……………………
 Ayam 248.4 145.8 490.3 139.2b 1023.7 58.2 41.8
 Sapi 226.1 148.5 479.8 121.9b 976.3 58.6 41.4
 Kambing 244.8 141.7 427.8 177.4a 991.7 56.4 43.6
Dosis pupuk
 (g tanaman-1)
   300 235.4  154.7ab    483.0 144.0 1017.1 57.5 42.5
   600 253.6  144.5bc    506.8 127.5 1032.4 58.1 41.9
   900 217.9  119.9c    405.3 136.1   879.2 57.6 42.4
1 200 254.7  176.6a    519.5 158.4 1109.2 50.1 49.9
1 500 237.2  131.0bc    415.3 164.8   948.3 57.1 42.9

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%

 Pucuk layak jual mempunyai kadar klorofil, karoten dan antosianin yang lebih tinggi pada daun 
yang lebih tua (Tabel 6) dan sudah membuka sempurna dibandingkan daun-daun yang lebih muda. 
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Karimuna et al. (2015) yang menemukan bahwa jumlah klorofil 
dan antosianin pada daun kemuning yang lebih tua dan telah membuka sempurna lebih tinggi daripada 
daun-daun yang lebih muda dan belum belum membuka sempurna. Penyimpanan bahan bioaktif 
dalam hal ini antosianin yang merupakan kelompok flavonoid yang hidrofilik terdapat pada vakuola 
dari sel (Gould et al. 2002) yang akan membesar pada saat sel menua. Vakuola membesar pada saat 
perkembangan sel dan memiliki fungsi dalam pembentukan sel baru (Jin dan Weisman 2015).

Table 6 Kadar klorofil, karoten dan antosianin pucuk layak jual

No Kode Klorofil a 
(mg/g)

Klorofil b 
(mg/g)

Total klorofil 
(mg/g)

Karoten 
(mg/g) 

Antosianin 
(mg/g) 

1 Daun muda 1.4978 0.5972 2.0950 0.4543 0.0194
2 Daun tua 1.9457 0.7896 2.73.53 0.5674 0.0484

KESIMPULAN
Pembibitan pada media kotoran ayam dan sapi dengan campuran arang sekam dengan komposisi 
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(V/V 1:1:1) dengan perlakuan buku stek 3 buku mendapatkan hasil yang terbaik, sedangkan pada 
penanaman di lahan percobaan campuran kotoran sapi dengan komposisi (250 g) dan arang sekam 
dengan komposisi (150 g) mendapatkan hasil yang terbaik. 

Pemberian jenis pupuk kandang kambing dapat memiliki hasil tertinggi terhadap seluruh peubah 
pada fase pertumbuhan dengan dosis 1.500 g tanaman-1 sedangkan pada fase panen dipengaruhi jenis 
pupuk kandang kambing dengan dosis tertinggi 1.200 g tanaman-1 yang memiliki bobot basah batang, 
bobot basah daun, bobot basah total, bobot kering batang, daun dan bobot basah yang dapat dipasarkan 
tertinggi.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk memurnikan dan memproduksi benih jagung unggul lokal Manado 
Kuning menggunakan metode seleksi massa dengan dan tanpa pengendalian penyerbukan. Penelitian 
dilaksanakan menggunakan metode seleksi massa pada plot terisolasi. Seleksi dilakukan menggunakan 
dua cara, yaitu seleksi massa dengan pengendalian penyerbukan dan tanpa pengendalian penyerbukan 
(Sutresna 2010). Penelitian direncanakan akan dilaksanakan selama dua tahun (tahun 2015 dan tahun 
2016). Kegiatan tahun pertama telah dilakukan dua kali penanaman. Penanaman pertama dilakukan 
untuk perbaikan populasi dasar, sedangkan penanaman kedua dilakukan untuk mengevaluasi keturunan. 
Hasil seleksi populasi dasar (G0) dijadikan benih untuk evaluasi keturunan (G1). Selanjutnya hasil 
seleksi G1 akan dijadikan benih untuk kegiatan tahun kedua (tahun 2016). Kemajuan seleksi massa 
tanpa pengendalian penyerbukan jagung unggul lokal Manado Kuning adalah: 1) panjang tongkol (PT) 
sebesar 0,11 cm (0,73%); 2) diameter tongkol (DT) sebesar 2,19 cm (2,19%); 3) berat kering biji 100 
butir sebesar 1,03 g (3,41 %); 4) Berat kering biji pipil/tongkol sebesar 1,91 g (1,37%). Berdasarkan 
evaluasi tipe dan warna biji, terjadi kemajuan seleksi sebesar 20% tongkol tipe Jagung Manado Kuning 
(warna biji kuning dengan tipe biji flint) pada populasi dasar tanpa pengendalian penyerbukan (G0.2) 
diperoleh sebanyak 73 (60,83%) tongkol, sedangkan pada tahap evaluasi keturunan meningkat menjadi 
97 (80,83%) tongkol. Kalau dari setiap tongkol dipilih 100 biji, berarti pada tahap seleksi G0.2 telah 
dihasilkan sebanyak 9.700 butir biji jagung Manado Kuning atau setara dengan 3,03 kg benih (dihitung 
berdasarkan berat 100 butir rata-rata 31,23 g). 
Kata Kunci: Jagung komposit, Manado Kuning, Kemurnian genetik, produksi benih

PENDAHULUAN
Di Indonesia, jagung dibudidayakan pada lingkungan yang beragam. Luas areal panen jagung 

sekitar 3,3 juta ha/tahun, 80% di antaranya ditanami varietas unggul yang terdiri atas 56% jagung bersari 
bebas (komposit) dan 24% hibrida, sedang sisanya varietas lokal (Pingali 2001). Data Nugraha et al. 
(2002), menunjukkan bahwa luas areal tanam jagung varietas unggul telah mencapai 75% (48% bersari 
bebas, 27% hibrida). Dari data tersebut nampak bahwa sebagian besar petani masih menggunakan benih 
jagung varietas komposit dan varietas lokal. Hal ini terkait dengan harga benih jagung bersari bebas lebih 
murah daripada benih jagung hibrida, atau karena benih hibrida sukar diperoleh, terutama di daerah 
terpencil.

Jagung Manado Kuning merupakan varietas unggul lokal, spesifik dari daerah Manado, Sulawesi 
Utara yang telah dilepas sebelum tahun 1945 sebagai varietas unggul dengan nomor silsilah 1. Jagung 
ini tergolong varietas bersari bebas dengan umur panen 105–110 hari, biji berwarna kuning dengan tipe 
biji mutiara (flint), tidak tahan terhadap bulai (Hermanto, Sadikin, Hikmat 2009). Produksi tanaman 
pada pemupukan rendah menghasilkan 1,1 ton/ha pipilan kering (Subandi, Sudjana, Dahlar, Arifin, dan 
Supangat 1982). 
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Di tengah gencarnya pengembangan jagung hibrida di Indonesia ternyata di sebagian wilayah 
Indonesia masyarakat lebih memilih untuk menanam jagung varietas local. Di NTT terdapat varietas 
Piet Kuning yang meskipun produktivitasnya rendah, antara 2–3 t/ha namun rasanya disukai untuk 
konsumsi pangan serta ketahanan terhadap hama kumbang bubuk. Lain halnya di Sulawesi Utara, 
sebagian masyarakat lebih memilih untuk menanam varietas Manado Kuning dibandingkan jagung 
hibrida komersil yang potensi hasilnya lebih tinggi. Padahal varietas Manado Kuning mempunyai 
produktivitas yang rendah, antara 1–3 t/ha (www.balitsereal.litbang.deptan 2013).

Petani di sejumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara lebih menyukai varietas Manado Kuning 
karena jagung Manado Kuning merupakan sumber pakan berkualitas bagi kuda pacuan yang banyak 
tersebar di Manado. Kuda pacuan ini lebih menyukai varietas Manado Kuning di antaranya warna 
biji lebih kuning serta daun dan batangnya rasanya enak sehingga disukai oleh kuda pacuan atau sapi. 
Namun demikian, seiring dengan beragamnya varietas jagung yang ditanam petani maka kemurnian 
jagung Manado Kuning juga mengalami penurunan akibat tercampur atau terserbuki oleh varietas lain 
(www.balitsereal.litbang.deptan 2013)

Menurut Langoy (2012), nilai nutrisi jerami jagung Manado Kuning yang difermentasi dengan 
effective microorganism (EM4) lebih tinggi dibandingkan dengan jerami jagung hibrida. Kandungan 
protein kasar jagung Manado Kuning lebih tinggi dibandingkan dengan jagung hibrida. Kandungan 
protein kasar jagung Manado Kuning sebesar 7,49% sedangkan kandungan protein kasar jagung Hibrida 
hanya sebesar 4,84%. Kandungan serat kasar jagung Manado Kuning lebih rendah dibandingkan 
dengan jagung Hibrida, yaitu jagung Manado Kuning rata-rata hanya sebesar 22,11%, sedangkan 
jagung Hibrida sebesar 26,74%. Lebih rendahnya kandungan serat kasar jagung Manado Kuning ini 
akan menyebabkan jerami jagung ini akan lebih mudah dicerna oleh ternak. Di samping itu, kandungan 
energi jagung Manado Kuning lebih tinggi dibandingkan dengan jagung hibrida. Kandungan energi 
jagung Manado Kuning sebesar 264,80%, sedangkan jagung hibrida hanya 247,48%. Oleh karena itu, 
jagung Manado Kuning perlu dipertahankan sebagai plasma nutfah seiring dengan semakin intensifnya 
penggunaan jagung sebagai bahan pakan ternak. Salah satu permasalahan dalam pengembangan jagung 
Manado Kuning di daerah ini adalah tidak ada sumber benih dengan tingkat kemurnian genetiknya yang 
terjamin. Petani menggunakan benih yang diambil dari hasil panenan. 

Sebenarnya sebagai jagung komposit, keturunan dari populasi jagung Manado Kuning ini dapat 
ditanam lagi sehingga petani tidak perlu membeli benih baru setiap musim tanam (Dahlan 1998), berbeda 
dengan varietas hibrida karena dihasilkan melalui persilangan antara tetua tertentu sehingga petani harus 
membeli benih yang harganya setiap musim (Subandi 1998). Tetapi keunggulan ini justru menjadi 
masalah yang dihadapi dalam pengembangan jagung karena sistem perbenihan jagung komposit belum 
berkembang (Hidajat 2009). Hal ini juga yang menjadi salah satu masalah dalam pengembangan jagung 
unggul lokal Manado Kuning di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu masalah tidak tersedianya benih yang 
berkualitas. Petani mengambil dari hasil panen untuk dijadikan benih pada musim tanam berikutnya 
tanpa melalui proses seleksi yang baik. Hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Runtunuwu, Pamandungan, 
dan Mamarimbing (2013) di wilayah Minahasa dan sekitarnya telah diperoleh sebanyak 28 aksesi jagung 
Manado Kuning. Hasil karakterisasi awal terhadap karakter tongkol jagung ke-28 aksesi tersebut terdapat 
keragaman tipe biji, yaitu flint dan dent; dan warna biji, yaitu kuning dan oranye. Pada saat dilepas 
sebagai varietas unggul sebelum tahun 1945, deskripsi karakter biji jagung Manado Kuning adalah biji 
berwarna kuning dan tipe biji flint oleh karena itu upaya pemurnian genetik jagung Manado Kuning 
perlu dilakukan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menjaga kemurnian genetik tanaman 
jagung adalah dengan metode seleksi massa pada plot terisolasi (Suherman dan Hipi 2004)

Seleksi massa merupakan metode seleksi yang paling sederhana dan mudah dilaksanakan. Pada 
umumnya petani melaksanakan seleksi massa ini waktu memilih tanaman-tanaman yang benihnya akan 
digunakan untuk musim berikutnya. Seleksi massa pemilihannya berdasarkan individu tanaman (Dahlan 
dan Slamet 1992). Seleksi massa dilakukan dengan memilih tanaman-tanaman yang mempunyai karakter 
yang diinginkan dan selanjutnya hasil bijinya dicampur dan dijadikan benih untuk generasi berikutnya. 
Seleksi ini dapat dilakukan satu generasi atau dilakukan beberapa generasi berurutan sehingga diperoleh 
suatu populasi yang sifatnya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan (Poespodarsono 1988). 



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

612

Pemurnian Genetik dan Produksi Benih Jagung Manado Kuning

Tujuan penelitian ini adalah untuk memurnikan dan memproduksi benih jagung unggul lokal 
Manado Kuning menggunakan metode seleksi massa dengan dan tanpa pengendalian penyerbukan.

 METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan menggunakan metode seleksi massa pada plot terisolasi (Suherman dan Hipi 

2004). Seleksi dilakukan menggunakan dua cara, yaitu seleksi massa dengan pengendalian penyerbukan 
dan tanpa pengendalian penyerbukan (Sutresna 2010). Penelitian direncanakan akan dilaksanakan 
selama dua tahun (tahun 2015 dan tahun 2016). Kegiatan tahun pertama telah dilakukan dua kali 
penanaman. Penanaman pertama dilakukan untuk perbaikan populasi dasar, sedangkan penanaman 
kedua dilakukan untuk mengevaluasi keturunan. Hasil seleksi populasi dasar (G0) dijadikan benih untuk 
evaluasi keturunan (G1). Selanjutnya hasil seleksi G1 akan dijadikan benih untuk kegiatan tahun kedua 
(tahun 2016). 

1. Perbaikan Populasi Dasar 
Perbaikan populasi dasar dilakukan menggunakan benih jagung Manado Kuning yang dihasilkan 

oleh petani jagung di Desa Parentek, Kabupaten Minahasa untuk musim tanam Januari 2015. Benih ini 
telah diseleksi sendiri oleh petani dari hasil panen musim tanam Agustus 2014. Pada saat panen, petani 
menyeleksi tongkol-tongkol jagung yang relatif besar untuk dijadikan benih. Setelah dijemur, jagung 
dipipil dan disimpan dalam wadah botol plastik air mineral berukuran 1,5 l yang berisi rata-rata 3.525 
butir benih. Perbaikan populasi dasar ini menggunakan benih yang berasal dari 6 botol air mineral, 
namun sebelum ditanam benih diseleksi terlebih dahulu berdasarkan mutu benih, tipe biji, dan warna 
biji (Tabel 1).

Tabel 1.  Mutu, tipe biji, warna pericarp dan warna biji benih jagung Manado Kuning asal petani di 
Desa Parentek musim tanaman Januari 2015

Botol
Mutu Tipe biji Warna biji

Bermutu Tidak bermutu Dent Flint Kuning Putih
1 2.720 650 1.022 1.698 2.702 18
2 2.661 973 1.088 1.573 2.648 13
3 2.778 664 319 2.459 2.760 18
4 2.730 960 660 2.070 2.721 9
5 3.170 685 1.063 2.107 3.077 93
6 2753 397 1.300 1.453 2.742 11

Jumlah 16.812 4.329 5.452 11.360 16.650 162
Berdasarkan hasil seleksi tersebut, benih yang digunakan sebagai bahan tanaman untuk perbaikan 

populasi dasar adalah benih tipe flint yang berwarna kuning karena sesuai dengan deskripsi jagung 
Manado Kuning.

Sebelum ditanam, lahan seluas seluas 1.500 m2 (30 x 50 m) diolah dengan traktor tangan sampai 
menjadi siap tanam, kemudian dibagi menjadi 40 anak petak (subplot) yang masing-masing berukuran 
berukuran 16 m2 (4 m × 4 m), dengan jarak antar petak 1,5 m. Selanjutnya, 40 anak petak tersebut 
dibagi lagi menjadi 20 anak petak untuk perlakuan seleksi massa dengan pengendalian penyerbukan dan 
20 anak petak lainnya untuk perlakuan seleksi massa tanpa pengendalian penyerbukan.

Selanjutnya, pada petak perlakuan dengan pengendalian penyerbukan, ditentukan sepuluh 
tanaman pada masing-masing yang batangnya relatif besar dan daunnya banyak. Tanaman terpilih ini 
dibagi dua kelompok. Serbuk sari kelompok pertama digunakan untuk menyerbuki putik kelompok 
kedua dan sebaliknya (Sutresna 2010). 

Pembagian petak seleksi menjadi petak-petak yang berukuran lebih kecil dimaksudkan untuk 
mengontrol ketidakseragaman keadaan tanah karena kondisi lingkungan yang heterogen dapat 
mempengaruhi penampilan fenotipe tanaman. Setiap anak petak berisi 4 baris tanaman dan masing-
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masing baris berisi 16 tanaman sehingga setiap subplot terdapat sebanyak 64 tanaman. Selanjutnya, hasil 
dari setiap subplot diseleksi lagi 10 tongkol terbaik (berukuran besar) pada saat rambut tongkol kering. 
Kemudian pada saat panen diseleksi lagi 6 tongkol (10%) dengan berat biji per tongkol tertinggi.

Penanaman dilakukan dalam larikan dan tiap lubang diisi 2 butir benih. Pada umur 10 hari 
dijarangkan dan dibiarkan 1 tanaman per lubang tanam. Pemupukan tanaman dilakukan sebanyak dua 
kali. Pemupukan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 7 hari setelah tanam (HST) dengan 
dosis 300 kg/ha Phonska (15: 15 : 15) sebagai pupuk dasar. Pemupukan kedua dilakukan pada saat 
tanaman berumur 30 HST dengan dosis 200 kg/ha pupuk urea (Nitrogen 46%) bersamaan dengan 
pembumbunan tanaman.

Pada fase pembungaan, tanaman yang bunga jantannya berwarna putih dicabut sebelum menyerbuk. 
Di samping itu tanaman yang terlalu tinggi atau terlalu pendek juga dipotong. Setelah rambut tongkol 
kering, dilakukan seleksi sebanyak 10 tanaman yang memiliki tongkol berukuran relatif besar, batang 
tanaman relatif besar dan tidak terserang hama dan penyakit. Tanaman-tanaman terpilih ini diberi tanda 
berupa ikatan pita kain berwarna merah agar mudah dipisahkan pada saat panen.

Pada saat panen, tongkol tanaman yang terpilih dikeluarkan kelobotnya dan diseleksi lagi sebanyak 
6 tongkol terbesar dari masing-masing anak petak sehingga seluruhnya terseleksi 120 tongkol terbesar (6 
tongkol × 20 petak). Tongkol-tongkol hasil seleksi selanjutnya dijemur dan setelah kering, diamati sesuai 
parameter pengamatan. 

Parameter yang diamati pada komponen hasil untuk masing-masing petak adalah 1) Panjang 
tongkol (cm), 2) diameter tongkol (cm), 3) berat kering 100 biji pipil (g), dan 4) berat kering biji pipil/
tongkol (g). Di samping itu, diamati juga persentase tipe dan warna biji tongkol yang diamati.

2. Evaluasi Keturunan
Evaluasi keturunan dilakukan untuk mengetahui besarnya kemajuan seleksi yang diperoleh setelah 

mengalami satu siklus seleksi. Hasil seleksi massa dengan pengendalian penyerbukan pada populasi dasar 
(populasi G0.1) menghasilkan populasi G1.1 dan hasil seleksi massa tanpa pengendalian penyerbukan 
pada populasi dasar (populasi G0.2) menghasilkan populasi G1.2. Penanaman benih dan parameter 
yang diamati untuk evaluasi keturunan dilakukan sama seperti tahap perbaikan populasi dasar. 

Setelah panen, dipilih 120 tongkol yang seragam bentuk tongkol dan bijinya. Tongkol jagung yang 
dipanen, di samping diamati komponen hasil seperti pada tahap sebelumnya, juga diseleksi berdasarkan 
tipe dan warna biji. Selanjutnya, tongkol-tongkol jagung yang menunjukkan ciri jagung Manado Kuning 
bijinya dicampur. Campuran biji secara berimbang dari setiap tongkol pilihan merupakan benih sumber 
pertama yang diharapkan akan menghasilkan benih bermutu tinggi untuk diseleksi lanjut (Suherman 
dan Hipi 2004)

Data hasil pengamatan dianalisis untuk mendapatkan nilai kemajuan seleksi (ΔG) yang dihitung 
berdasarkan selisih antara rata-rata populasi seleksi (Ḡ1) dengan populasi dasar (Ḡ0). Untuk mengetahui 
kemajuan seleksi dilakukan uji t 0,05. Jika t hitung > t tabel maka ada kemajuan seleksi. Analisis yang sama 
dilakukan juga untuk membandingkan perbedaan antara perlakuan dengan pengendalian penyerbukan 
dengan perlakuan tanpa pengendalian penyerbukan.

HASIL DAN PEMBAHASANAN

1. Perbaikan Populasi Dasar 
Perbaikan populasi dasar dengan metode seleksi massa petak terisolasi dilakukan menggunakan 

benih jagung unggul lokal Manado Kuning yang berasal dari petani. Benih yang ditanam sebanyak 5.120 
benih, yang diseleksi dari 11.360 benih yang menunjukan ciri jagung Manado Kuning. Benih tersebut 
hasil seleksi dari campuran benih sebanyak 21.141 benih. Sisanya sebanyak 5.452 benih mempunyai ciri 
tipe biji dent dengan warna biji kuning, bahkan ada sebanyak 162 benih berwarna putih. Hasil seleksi 
ini menunjukan bahwa benih yang digunakan petani jagung di Desa Parentek, Kabupaten Minahasa 
tidak bermutu/benih asalan. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh sudah berubahnya struktur genetik 
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karena seleksi alam (Sutoro dan Zuraida 2007), atau disebabkan telah terjadi persilangan di alam antara 
jagung Manado Kuning dengan varietas jagung lainnya karena sejak dilepas tahun1945 sampai dewasa 
ini, telah banyak jagung varietas unggul lain yang ditanam di daerah ini, baik vareitas komposit maupun 
hibrida.

  Pada saat keluar malai, dilakukan seleksi terhadap tanaman tipe simpang berdasarkan warna 
malai. Tanaman yang malainya berwarna kuning dicabut karena tidak sesuai dengan warna malai jagung 
Manado Kuning. Hasil pengamatan menunjukan umur berbunga 50% keluar rambut jagung Manado 
Kuning sekitar 55–60 hari. Pada petak perbaikan populasi dasar dengan pengendalian penyerbukan (G0.1), 
dicabut sebanyak 288 tanaman dari jumlah tanaman sebanyak 1.280 tanaman (22,5 %), sedangkan pada 
petak perbaikan populasi dasar tanpa pengendalian penyerbukan (G0.2), dicabut sebanyak 308 tanaman 
dari jumlah tanaman sebanyak 1.280 tanaman (24,06 %). Panen dilakukan pada saat tanaman berumur 
110 hari.

Hasil perbaikan populasi dasar dengan pengendalian penyerbukan (G0.1) menghasilkan rata-rata 
panjang tongkol sebesar 14,6 cm, rata-rata diameter tongkol sebesar 4,15 cm, rata-rata berat 
kering 100 biji pipil sebesar 31,24 g, rerata berat biji per tongkol sebesar 135,81 g. Sedangkan 
hasil perbaikan populasi dasar tanpa pengendalian penyerbukan (G0.2) menghasilkan rata-rata 
panjang tongkol sebesar 14,71 cm, rata-rata diameter tongkol sebesar 4,06 cm, rata-rata berat 
kering 100 biji pipil sebesar 30,20 g, rata-rata berat biji per tongkol sebesar 138,99 g (Tabel 
2). 

Tabel 2.  Perbaikan populasi dasar jagung Manado Kuning dengan pengendalian penyerbukan (G0.1) 
dan tanpa pengendalian penyerbukan (G0.2)

Populasi dasar
PT

(cm)
DT
(cm)

Berat kering 100 biji 
pipil (g)

Berat kering biji pipil 
/tongkol (g)

G0.1 14,67 4,15 31,24 135,81
G0.2 14,71 4,06 30,20 138,99

G0.1 - G0.2  -0,04tn 0,10n 1,04n -3,18n

Uji t 0,55 2,55 4,37 3,3
Keterangan: PT = Panjang tongkol, DT = Diameter tongkol, tn = Tidak nyata, n = Nyata.

Hasil perbaikan populasi dasar yang dilakukan dengan cara pengendalian dan tanpa pengendalian 
penyerbukan menunjukan perbedaan yang nyata pada diameter tongkol, berat kering 100 biji pipil, berat 
kering biji pipil/tongkol. Perbaikan populasi dasar dengan pengendalian penyerbukan meningkatkan 
diameter tongkol 0,1 cm (2,55 %), Berat kering 100 biji pipil 1,04 g (4,37 %), sebaliknya, panjang 
tongkol dan berat kering biji pipil /tongkol lebih tinggi pada tanpa pengendalian penyerbukan, berturut-
turut 0,04 (0,55 %) cm dan 3,18 g (3,3 %). Hasil sesuai dengan Sutresna (2010), kemajuan genetic actual 
hingga siklus ketiga seleksi massa dengan pengendalian penyerbukan lebih besar daripada kemajuan 
genetic actual seleksi massa tanpa pengendalian penyerbukan. 

Kemudian untuk meningkatkan kemurnian benih, tongkol yang dipanen diseleksi berdasarkan tipe 
dan warna biji. Tongkol yang dipanen sebanyak 120 tongkol dan setelah diseleksi diperoleh sebanyak 
93 (77,5%) tongkol tipe flint kuning (sesuai ciri jagung Manado Kuning) pada populasi dasar dengan 
pengendalian (G0.1), sedangkan pada populasi dasar tanpa pengendalian penyerbukan (G0.2) diperoleh 
sebanyak 73 (60,83 %) tongkol. Sisanya tipe biji dent, semi flint dan semi dent, dan biji berwarna oranye 
(Tabel 3)
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Tabel 3. Tipe dan warna biji tongkol berdasarkan penyerbukan

Penyerbukan
Tipe biji Warna biji Tongkol 

yang 
dipanen

Tongkol
tipe flint kuning

Dent Semi flint Semi dent Orange

G0.1 11 12 1 3 120 93
9,17 % 10 % 0,83 % 2,5 % 100% 77,5 %

G02 22 15 4 6 120 73
18,33 % 12,5 % 3,33 % 5 % 100 % 60,83%

Dengan demikian pada tahap perbaikan populasi dasar telah berhasil diseleksi benih yang bermutu 
untuk dilakukan evaluasi keturunan masing-masing sebanyak 93 (77,5%) tongkol untuk seleksi massa 
dengan pengendalian penyerbukan dan 73 (60,83%) tongkol untuk seleksi massa tanpa pengendalian 
penyerbukan. Tongkol yang sesuai dengan ciri jagung Manado Kuning dijadikan benih untuk tahap 
selanjutnya.

2. Evaluasi Keturunan (Mutu Benih dan Kemurnian Genetik)
Pada tahap evaluasi keturunan, tanaman di lapang mengalami kendala musim kering yang 

berkepanjangan, sejak dari tanam sampai panen. Meskipun sudah dilakukan pengairan yang intensif 
tetapi tanaman dengan pengendalian penyerbukan pengisian biji tidak sempurna sehingga dianggap 
gagal (Gambar 1). Hal ini diduga walaupun air dalam tanah cukup tersedia bagi tanaman tetapi suhu 
udara yang tinggi menghambat proses penyerbukan tanaman.

Gambar 1. Hasil perlakuan dengan pengendalian enyerbukan pada musim kemarau

Seleksi yang dilakukan terhadap warna malai, masih terdapat sebanyak 239 tanaman (18,67%), 
yang warna malainya berwarna kuning berarti tidak sesuai dengan ciri jagung Manado Kuning sehingga 
dicabut sebelum muncul rambut pada tongkol. Hal ini beararti ada kemajuan sebesar 5,39% karena 
perbaikan populasi dasar tanpa pengendalian penyerbukan (G0.2), tanaman yang malainya tidak sesuai 
dengan jagung Manado Kuning ada sebanyak 308 tanaman (24,06%).

Hasil pengamatan evaluasi keturunan pada saat panen populasi tanpa pengendalian penyerbukan 
(G1.2) menghasilkan rerata panjang tongkol (PT) sebesar 14,82 cm, rerata diameter tongkol (DT) sebesar 
4,15 cm, rerata berat kering 100 biji pipil sebesar 31,23 g, rerata berat kering biji pipil per tongkol 
sebesar 140,90 g, dan produksi sebesar 4,40 ton/ha (Tabel 4). 
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Tabel 4. Evaluasi keturunan jagung Manado Kuning tanpa pengendalian penyerbukan

Populasi
PT

(cm)
DT
(cm)

Berat kering 100 biji 
pipil (g)

Berat kering biji pipil/
tongkol (g)

G1.2 14.82 4.15 31.23 140.90

 Berdasarkan hasil evaluasi keturunan dan perbaikan populasi dasar jagung Manado Kuning, 
ternyata dalam satu tahap seleksi telah mengalami kemajuan seleksi 1) panjang tongkol (PT) sebesar 0,11 
cm (0,73%), 2) diameter tongkol (DT) sebesar 2,19 cm (2,19 %), 3) berat kering biji 100 butir sebesar 
1,03 g (3,41%), 4) Berat kering biji pipil/tongkol sebesar 1,91 g (1,37%), walaupun statistik tidak nyata 
(Tabel 5). Hasil ini sesuai dengan Sutresna (2010), daya hasil populasi hasil seleksi massa siklus pertama, 
kedua dan ketiga sama dengan (tidak berbeda nyata) dibandingkan dengan populasi awal.

Tabel 5. Kemajuan seleksi populasi jagung tanpa pengendalian penyerbukan 

Populasi
PT

(cm)
DT
(cm)

Berat 100 butir 
(g)

Berat kering biji pipil/tongkol (g)

G0.2 14,71 4,06 30,20 138,99
G1.2 14.82 4.15 31.23 140.90
Δ G 0,11 0,09 1,03 1,91
% 0,73tn 2,19tn 3,41tn 1,37tn

Keterangan: tn = Tidak nyata.

Berdasarkan Berat kering biji pipil/tongkol sebesar 138,99 g, berarti dengan populasi 31,250 
tanaman maka produksi tanaman G0.2 adalah 4.343,5 kg/ha dan produksi G1.2 sebesar 4.403,2 kg/ha. 
Dengan demikian telah terjadi kemajuan seleksi jagung Manado Kuning tanpa pengendalian penyerbukan 
sebesar 59,73 kg/ha. 

Selanjutnya, hasil evaluasi keturunan berdasarkan tipe dan warna biji pada saat panen, terdapat 
sebanyak 97 tongkol (80,83 %) menunjukan ciri sebagai jagung Manado Kuning, sisanya sebanyak 23 
tongkol masih menunjukan ciri tipe dent, semi flint, semi dent, dan biji warna orange (Tabel 6).

Tabel 6.  Jumlah dan persentase tongkol tipe simpang tanaman tanpa pengendalian penyerbukan 
populasi seleksi (G1.2)

Saat seleksi
Tipe biji Warna biji Tongkol 

yang 
dipanen

Tipe flint kuning
Dent Semi flint

Semi 
dent

Orange

Panen
5 10 3 5 120 97

4,17 % 8,33 % 2,5 % 4,17 % 100 % 80,83 %

 Kalau dibandingkan hasil seleksi tongkol tahap evaluasi keturunan dibandingkan dengan 
populasi dasar (Tabel 3), berarti terjadi kemajuan seleksi sebesar 20%. Pada populasi dasar tanpa 
pengendalian penyerbukan (G0.2) diperoleh sebanyak 73 (60,83%) tongkol sesuai ciri jagung Manado 
Kuning, sedangkan pada tahap evaluasi keturunan meningkat menjadi 97 tongkol (80,83%). Sehingga 
setelah dua siklus seleksi kemurnian benih meningkat sebesar 20%. 

Selanjutnya, kalau dari setiap tongkol dipilih 100 biji, berarti pada tahap seleksi G0.2 telah dihasilkan 
sebanyak 9.700 butir biji jagung Manado Kuning atau setara dengan 3,03 kg benih (dihitung berdasarkan 
berat 100 butir rata-rata 31,23 g). Dengan demikian, setelah dua siklus seleksi tanpa pengendalian 
penyerbukan yang telah dilakukan, berhasil diperoleh sebanyak 3,03 kg jagung Manado Kuning untuk 
diseleksi lanjut pada tahun kedua (siklus ketiga dan keempat) karena menurut Sulaminingsih (1985) 
dalam Sutresna (2010), bahwa perbaikan genetik populasi jagung tidak dapat dicapai dalam satu siklus, 
namun untuk memperoleh perubahan yang nyata perlu beberapa siklus.



617Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Pemurnian Genetik dan Produksi Benih Jagung Manado Kuning

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
Kemajuan seleksi massa tanpa pengendalian penyerbukan jagung unggul lokal Manado Kuning 

adalah 1) panjang tongkol (PT) sebesar 0,11 cm (0,73%), 2) diameter tongkol (DT) sebesar 2,19 cm 
(2,19%), 3) berat kering biji 100 butir sebesar 1,03 g (3,41%), 4) Berat kering biji pipil/tongkol sebesar 
1,91 g (1,37%).

Berdasarkan evaluasi tipe dan warna biji, terjadi kemajuan seleksi sebesar 20% tongkol tipe Jagung 
Manado Kuning (warna biji kuning dengan tipe biji flint) pada populasi dasar tanpa pengendalian 
penyerbukan (G0.2) diperoleh sebanyak 73 (60,83%) tongkol, sedangkan pada tahap evaluasi keturunan 
meningkat menjadi 97 (80,83%) tongkol. 

Kalau dari setiap tongkol dipilih 100 biji, berarti pada tahap seleksi G0.2 telah dihasilkan sebanyak 
9.700 butir biji jagung Manado Kuning atau setara dengan 3,03 kg benih (dihitung berdasarkan berat 
100 butir rata-rata 31,23 g). 

Saran
Seleksi dilanjutkan tahun kedua menggunakan tongkol hasil evaluasi keturunan sebagai sumber 

benih. 
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ABSTRACT
Soybean in Indonesia were cultivated mostly yellow soybeans. But no less important black soybeans that 
were beneficial to human nutrition because many contain anthocyanins. Black soybeans were widely 
used for basic materials industry soy sauce. Increasingly large industrial soy sauce then also increase the 
need for black soybeans, black soybeans to meet the needs of as industrial raw materials it needs a large 
soy production increases. The success in increasing production was largely determined by the availability 
of high-quality black soybean seed. Therefore it was necessary to increase production of black soybean 
seed in sufficient quantity and high quality. Black soybean development is directed to the lowlands in 
the fields at the beginning of the dry season and moor at the end of the rainy season. But the obstacles 
faced was that at the end of the rainy season sometimes the rainfall was high because the rainy season was 
not the right time even in fields of black soybean plants could experience excess water. This study aims 
to determine the effect of GA3 on the growth and yield of black soybean seed under conditions of excess 
water. This experiment was conducted from May to August 2010. The study used black soybean varieties 
Mallika and a 2x3 factorial design that arranged in The Randomized Complete Block Design with three 
replications. The first factor was the concentration of GA3 that consisted of three concentrations: 1. 
GA3 0 ppm; 2. GA3 100 ppm; 3. GA3 200 ppm. The second factor was soil moisture consisted of two 
moisture: 1. Moist soil field capacity and 2. 50% of Moist soil was saturated. Observations were made 
on plant growth include stem length, plant height, leaf area index, growth rate, net assimilation rate. 
The results include the number of pods plant, harvest index, dry seed weight per plant, per plot and 
per hectare. Quality seeds include: the germination, vigor, protein and fat content. The results of this 
experiment showed that the addition of 100 ppm GA3 could promote the growth, seed yield and quality 
of black soybean seed under conditions of excess water. Results of the black soybean with 100 ppm 
GA3 increased by 53.73% from 1.44 tonnes / ha to 2.68 t / ha compared with those without GA3 on 
condition of excess water.
Key word: black soy bean, GA3, excess water

ABSTRAK
Kedelai di Indonesia yang dibudidayakan kebanyakan adalah kedelai kuning. Namun tidak kalah 
pentingnya kedelai hitam yang sangat bermanfaat bagi gizi manusia karena banyak mengandung 
antosianin. Kedelai hitam banyak digunakan untuk bahan dasar industri kecap. Semakin meningkatnya 
industri besar kecap maka semakin meningkat pula kebutuhan kedelai hitamnya. Untuk memenuhi 
kebutuhan kedelai hitam sebagai bahan baku industri besar kecap besar maka perlu sekali peningkatan 
produksi. Keberhasilan peningkatan produksi sangat ditentukan oleh ketersediaan benih kedelai hitam 
bermutu tinggi. Oleh karena itu, perlu peningkatan produksi benih kedelai hitam dalam jumlah yang 



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

620

Kajian Aplikasi GA3 terhadap Pertumbuhan dan
Hasil Benih Kedelai Hitam pada Kondisi Kelebihan Air

cukup dan bermutu tinggi. Pengembangan kedelai hitam diarahkan ke dataran rendah di sawah pada 
awal musim kemarau dan tegalan pada akhir musim hujan. Namun, kendala yang dihadapi adalah 
bahwa pada akhir musim hujan kadang-kadang curah hujan masih tinggi karena musim hujan tidak 
tepat waktunya bahkan di tegalan tanaman kedelai hitam dapat mengalami kelebihan air. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GA3 terhadap pertumbuhan dan hasil benih kedelai hitam 
dalam kondisi kelebihan air. Penelitian lapangan dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 
2010. Penelitian menggunakan kedelai hitam varietas Mallika dan Rancangan faktorial 2x3 disusun 
dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap dengan ulangan 3 kali. Faktor pertama adalah konsentrasi 
GA3 terdiri atas 3 konsentrasi: 1. GA3 0 ppm; 2. GA3 100 ppm; 3. GA3 200 ppm. Faktor kedua adalah 
lengas tanah terdiri atas 2 lengas yaitu: 1. Lengas tanah kapasitas lapang dan 2. Lengas tanah 50% jenuh. 
Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan tanaman meliputi panjang ruas ujung batang, tinggi 
tanaman, indeks luas daun, laju pertumbuhan, laju asimilasi bersih. Hasil tanaman meliputi jumlah 
polong isi, indeks panen, berat benih kering per tanaman, per petak, dan per hektar. Kualitas benih 
meliputi daya tumbuh, vigor, kandungan protein dan lemak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan GA3 100 ppm dapat meningkatkan pertumbuhan, hasil benih dan kualitas benih kedelai 
hitam pada kondisi kelebihan air. Hasil kedelai hitam dengan GA3 100 ppm meningkat sebesar 53,73% 
dari 1,44 ton/ha menjadi 2,68 ton/ha dibandingkan dengan tanpa GA3 pada kondisi kelebihan air. 
Kata kunci: kedelai hitam, GA3, kelebihan air 

PENDAHULUAN
Kedelai tetap dipandang penting oleh Pemerintah dan telah dimasukkan dalam program pangan 

nasional karena komoditas ini mengandung protein nabati yang tinggi 40%, lemak 18%, abu 16% 
karbohidrat 29%, vitamin dan mineral dalam 100 g kedelai (Antarlina 1990 cit. Adisarwanto 2002). 
Konsumsi kedelai dalam negeri akan meningkatkan gizi masyarakat melalui produk olahan antara lain 
tahu, tempe, kecap, susu kedelai, dan tauco. Konsumsi per kapita per tahun yaitu dari 8,8 kg pada tahun 
1986 menjadi 12,0 kg pada tahun 1993 (Damarjati et al. 1996 cit. Adisarwanto 2002).

 Sementara ini kedelai yang banyak dibudidayakan petani adalah kedelai kuning, namun kedelai 
hitam mempunyai peranan yang penting sebagai bahan baku kecap. Semakin meningkatnya industri kecap 
setiap tahunnya maka akan semakin meningkat pula kebutuhan kedelai hitam sebagai bahan bakunya. 
Untuk memenuhi kebutuhan kedelai yang semakin meningkat maka perlu peningkatan produksi. Usaha 
peningkatan produksi dapat dilakukan dengan perluasan areal penanaman kedelai. Untuk mendukung 
program tersebut diperlukan persediaan benih kedelai hitam bermutu tinggi dengan enam tepat yaitu 
varietas, jumlah, lokasi, harga, mutu, dan waktu yang tepat. 

Pada umumnya petani memanam kedelai pada akhir musim hujan atau awal musim kemarau 
di sawah setelah tanaman padi. Di lahan sawah dengan pengairan terbatas pada akhir musim hujan 
dan awal musim kemarau dan di lahan sawah dengan pengairan teknis dapat ditanam pada musim 
kemarau. Namun pada akhir musim hujan sawah menjadi kelebihan air karena hujan kadang-kadang 
masih banyak turun hujan. 

Genangan air adalah masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil rendah 
di daerah tadah hujan. Penyebab utama kerusakan di bawah genangan air adalah kekurangan oksigen 
yang mempengaruhi serapan hara dan air sehingga tanaman menunjukkan layu bahkan mati karena 
kelebihan air. Kekurangan oksigen menggeser metabolisme energi secara aerobik ke anaerobik. Tanaman 
akan menyesuaikan dengan kondisi tergenang air, tanaman memiliki mekanisme untuk mengatasi stres 
kelebihan air misalnya pembentukan aerenchyma, peningkatan ketersediaan gula larut, aktivitas lebih 
besar dari jalur glikolisis dan enzim fermentasi dan keterlibatan mekanisme pertahanan antioksidan untuk 
mengatasi pasca hipoksia/anoksia karena stres oksidatif. Pembentukan hormon gas etilen memainkan 
peran penting dalam memodifikasi respons tanaman terhadap kekurangan oksigen. Telah dilaporkan 
untuk menginduksi gen enzim yang berhubungan dengan aerenchyma, pembentukan glikolisis melalui 
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jalur fermentasi. Selain itu, nonsimbiotik-hemoglobin dan oksida nitrat juga telah diusulkan sebagai 
alternatif untuk fermentasi untuk menjaga potensial redoks lebih rendah (rendah NADH / NAD rasio), 
dan dengan demikian memainkan peran penting dalam toleransi terhadap stres anaerob dan merupakan 
sinyal (Sairam et al. 2008).

Kondisi kelebihan air atau kelengasan tanah berlebihan menyebabkan metabolisme, pertumbuhan, 
dan hasil legume rendah. Kondisi kelebihan air menurunkan pertukaran gas antara tanah dan udara yang 
berakibat penurunan ketersediaan oksigen untuk akar dan bintil akar, menghambat pasokan oksigen 
bagi akar dan organisme tanah, pertama dengan mendorong keluar udara dari dalam tanah dan kedua 
menghambat laju difusinya. Tanaman yang kelebihan air sering menunjukkan gejala klorosis khas kahat 
nitrogen. Secara garis besar kehilangan nitrogen tanah disebabkan oleh denitrifikasi, pelindian nitrat dan 
amonium, penguapan amonium, aliran permukaan dan penyerapan akar. Di lapisan tereduksi, nitrat 
hilang melalui proses denitrifikasi. Ini terjadi bakteri anaerob menggunakan nitrat sebagai penerima 
elektron dalam respirasi. Dalam proses ini NO3

- diubah menjadi N2, NO, N2O atau NO2 yang menguap 
ke udara (Salisbury dan Ross 1992) Bila tanah kelebihan air, pasokan oksigen terputus dan organisme 
aerobik menghabiskan oksigen yang tersisa di dalam tanah. Selanjutnya air merupakan sumber oksigen 
bagi akar dan mikro organisme tanah. Saat kandungan oksigen di dalam air berada dalam keadaan 
seimbang dengan udara yaitu sebesar 9,6 mg l-1 pada suhu 20 oC, oksigen dapat habis dalam waktu 2 
atau 3 hari di lahan bero dan lebih cepat bila ada tanaman (Cannell dan Jackson 1981). Penurunan 
kandungan oksigen dipercepat bila suatu lahan ditumbuhi tanaman karena akar tanaman menyerap 
oksigen untuk respirasi. Akar tanaman legume berbintil memerlukan oksigen enam kali lebih banyak 
dibanding akar legum yang dibuang bintil akarnya, yaitu 30 μl O2 g

-1 menit-1 dibanding 4,3 μl O2 g
-1. 

Di lahan dengan kandungan lengas tinggi, kandungan O2 di daerah perakaran kedelai mungkin dengan 
cepat menurun karena penggunaan O2 oleh sistem perakaran kedelai cukup banyak (Noriharu 1984).

Tanaman dalam kondisi kelebihan air mulai menunjukkan gejala kekurangan air tiga hari setelah 
mulai tergenang, tetapi difusi daun kedelai tidak menunjukkan perubahan. Berbagai mekanisme 
menjelaskan perubahan tersebut, antara lain penurunan penyerapan air yang berakibat kekeringan 
fisiologis, akumulasi senyawa metabolik beracun dan akumulasi senyawa berbahaya di dalam tanah. 
Besarnya kerusakan tanaman tergantung kepada fase pertumbuhan. Fase perkecambahan sangat peka 
terhadap kelebihan air karena benih memerlukan oksigen dari tanah di sekitarnya. Walaupun kondisi 
kelebihan air menekan pertumbuhan tajuk pada semua fase pertumbuhan, tetapi yang paling peka adalah 
fase pertumbuhan menjelang berbunga atau awal pembungaan. Hal ini terjadi pada tanaman sereal 
maupun legume. Kedelai lebih tahan kondisi kelebihan air selama fase vegetatif dibanding fase reproduktif. 
Kelebihan air pada fase reproduktif menurunkan komponen hasil dan hasil kedelai. Penurunan terbesar 
terjadi pada tanaman dalam kondisi kelebihan air selama pembungaan dan pengisian polong bunga, 
polong dan biji dibentuk selama fase tersebut sehingga cekaman pada waktu itu menurunkan hasil 
terbesar. Selain itu kelebihan air pada fase tersebut akan meningkatkan pengguguran bunga dan polong 
muda. Kelebihan air pada fase pembungaan dan pengisian polong, berakibat lebih buruk dibanding 
hanya pada fase pembungaan saja (Griffin dan Saxton 1988).

Produksi kedelai pada kondisi kelebihan air berkisar antara 25–40% menyebabkan terjadinya 
penurunan hasil tergantung varietas, lokasi, dan musim tanam. Pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman merupakan periode kritis tanaman kedelai terhadap kondisi kelebihan air. Apabila cekaman 
berlanjut ke fase pembentukan dan pengisian polong akan mengakibatkan penurunan hasil karena 
penurunan jumlah polong per tanaman. Kondisi kelebihan air yang terjadi pada kedua fase tersebut juga 
menyebabkan pengisian polong kurang sempurna sehingga biji yang dihasilkan lebih kecil dan bobot biji 
kering menurun (Momen et al. 1979 dan Snyder 2002).

Pengaruh buruk genangan air pada areal penanaman kedelai dapat dikurangi dengan berbagai cara 
antara lain dengan perendaman GA3. GA3 dapat memacu pertumbuhan tanaman karena berperan dalam 
pemanjangan atau pembelahan sel atau keduanya. GA3 meningkatkan ukuran daerah meristem juga 
proporsi sel yang akan membelah dan memacu pemanjangan hipokotil. GA3 juga memacu sintesis DNA 
dalam sel dan sintesis RNA dan protein (Wilkins 1984).



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

622

Kajian Aplikasi GA3 terhadap Pertumbuhan dan
Hasil Benih Kedelai Hitam pada Kondisi Kelebihan Air

Hormon tanaman seperti giberelin ditemukan berperan penting dalam proses perkecambahan. 
Giberelin umumnya disintesis oleh biji dan dalam perkecambahan berperanan dalam hidrolisis cadangan 
makanan dalam biji dan berpengaruh langsung dalam pertumbuhan embrio (Karssen, Zagorski, 
Kepczynski and Groot 1989 cit. Greipsson, 2001 ; Tigabu and Oden 2001 dan Karam and Al-Salem, 
2001). Menurut Taiz and Zeiger (2006) pemacuan pemanjangan batang pada keseluruhan tumbuhan 
oleh giberelin, disebabkan oleh sedikitnya tiga peristiwa 1. Pembelahan sel dipacu diapeks tajuk, terutama 
di sel meristematik yang terletak lebih bawah, yang menumbuhkan jalur panjang sel kortek dan sel 
empulur. 2. Kadang giberelin memacu pertumbuhan sel karena zat ini meningkatkan hidrolisis pati, 
fruktan, dan sukrosa menjadi molekul glukosa dan fruktusa. Gula heksosa tersebut menyediakan energi 
melalui respirasi, berperan dalam pembentukan dinding sel, dan juga membuat potensial air sel lebih 
negatip pada saat-saat tertentu. Akibat penurunan potensial air, air akan bergerak masuk lebih cepat, 
menyebabkan pemelaran sel dan pengenceran gula. 3. Giberelin sering meningkatkan plastisitas dinding 
sel. Pertumbuhan sel muda tanaman oat yang berasal dari meristim interkalar terpacu dengan hebat. 
Disini pemacuan terhadap pembelahan sel tidak terjadi. Pemanjangan yang disebabkan GA3 lebih besar 
15 kali lipat dibandingkan dengan potongan yang tidak mendapat perlakuan, asalkan ada sejumlah 
sukrosa dan berbagai macam garam sebagai sumber energi dan pencegah terjadinya pengenceran yang 
berlebihan pada isi sel (berarti mencegah peningkatan potensial osmotik). Terjadinya kenaikan nyata 
pada plastisitas dinding dan fenomena yang serupa menjelaskan pertumbuhan yang dipacu oleh giberelin 
pada potongan hipokotil slada dan pada seluruh hipokotil kecambah mentimun.

Zat pengatur tumbuh berperan penting dalam integrasi tanggapan oleh tanaman dalam menghadapi 
kondisi stres air (Amzallag 1990) cit. Kaur et al. 2000). Telah dicoba pula hasilnya menunjukkan bahwa zat 
pengatur tumbuh dapat mempengaruhi penyerapan air dalam kondisi stres, baik dengan meningkatkan 
permeabilitas membran atau dengan meningkatkan konsentrasi zat terlarut internal osmotik aktif (Kaur 
et al. 1978 cit. Kaur et al. 2000). GA3 100 ppm telah dilaporkan untuk meningkatkan pembelahan sel dan 
pemanjangan sel (Naylor 1984 cit. Kaur et al., 2000). Dijelaskan juga bahwa GA3 dapat meningkatkan 
perkecambahan biji dan adaptasi tanaman dengan kondisi stres (Banyal and Rai 1983) dan Kuhad et al. 
1987 cit. Kaur et al. 2000). Asam giberelat dan kinetin telah dilaporkan meningkatkan perkecambahan 
biji dan persentase pertumbuhan bibit buncis dengan polietilen glikol (PEG) untuk induksi cekaman 
air (Kaur et al. 1998 cit. Kaur et al. 2000). GA3 juga meningkatkan mobilisasi pati di kotiledon dengan 
meningkatkan aktivitas amilase (Kaur et al. 1998 cit. Kaur et al. 2000).

Tohidloo et al. (2011) melakukan penelitian tentang priming yang merupakan salah satu metode 
untuk meningkatkan perkecambahan dan pemunculan bibit di lapangan dalam kondisi yang keras, seperti 
salinitas, tinggi suhu, kelebihan air dan kekeringan. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari pengaruh 
GA3 pada karakteristik perkecambahan biji kedelai [Glycine max (L.) Merr.] diproduksi di bawah tingkat 
defisit air berbeda dan tanggal tanam berbeda. Biji yang diproduksi di bawah tiga tingkat defisit air yaitu 
: 50 mm (tidak defisit air), 100 mm (tengah defisit), dan 150 mm (defisit parah) ditanam pada dua 
tanggal tanam 22 Mei 2011 dan 22 Juni 2011. GA3 diaplikasikan pada 6 konsentrasi (0,1; 0,2; 0,3; 0,4 
mM GA3, air suling, biji tanpa perlakuan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatkan 
defisit air pada biji, karakteristik kualitas biji secara signifikan berkurang pada kedelai yang di tanam 
tanggal 22 Mei 2011. Hasil tersebut didukung oleh uji penuaan dipercepat secara uji perkecambahan 
standar yang disarankan oleh ISTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanam tanggal 22 
Juni 2011, kualitas biji tidak dipengaruhi secara signifikan oleh perlakuan defisit air parah. Penggunaan 
0,3 mM GA3 memberikan perkecambahan abnormal yang rendah (15%) tetapi panjang kecambah 
meningkat (3,36 cm), akar utama panjang (1,57 cm), bobot akar primer kering (11,39 mg), bibit bobot 
segar (291,89 mg), akar primer berat segar (167,44 mg) serta berat segar tunas primer (118,23 mg). Pada 
konsentrasi 0,2 mM GA3 dapat meningkatkan karakteristik mutu biji yang penting seperti bibit panjang 
normal (40%), tunas primer (3,04 cm) tetapi bibit yang abnormal (27%)

Sarkar et al. (2002) melakukan penelitian pada tanaman kedelai yang disemprot pada tiga waktu 
berbeda (20 hari setelah tanam, 40 hari setelah tanam dan 60 hari setelah tanam) dengan GA3 dan IAA 
masing dengan konsentrasi 100 ppm dan 200 ppm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GA3 100 ppm 
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memiliki efek regulasi untuk meningkatkan tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah daun, luas daun 
per tanaman, jumlah bunga, jumlah polong, persentase set buah, jumlah biji per tanaman, hasil biji per 
tanaman, 100 biji berat badan dan benih hasil (t ha-1) dibandingkan dengan GA3, IAA 100 ppm, dan 
IAA 200 ppm. Pemberian GA3 100 ppm lebih efektif dibandingkan dengan perlakuan yang lain.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang aplikasi GA3 terhadap pertumbuhan dan hasil 
benih kedelai hitam pada kondisi kelebihan air.

BAHAN DAN METODE
1. Bahan dan alat
 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kedelai hitam varietas Mallika, pupuk 

Urea, TSP dan KCl, pupuk kandang, kantong plastik. Alat yang digunakan adalah bajak, garu, 
cangkul, sabit, tugal, sprayer, timbangan analitik, oven, leaf area meter. 

2. Metodologi Penelitian
 Penelitian menggunakan rancangan 3 x 3 x 2 faktorial yang disusun dalam Rancangan Acak 

Lengkap (Completely Randomized Design) dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah kelengasan 
tanah yang terdiri atas 2 aras yaitu 1) Kelengasan tanah kapasitas lapangan pF 2,54. 2) Kelengasan 
tanah 50% jenuh air dari kapasitas lapangan ½ (pFo + pF 2,54). Faktor kedua adalah konsentrasi 
GA3 yang terdiri atas 3 aras yaitu 1) Konsentrasi GA3

 0 ppm. 2) Konsentrasi GA3 100 ppm. 3)
Konsentrasi GA3 200 ppm. Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan tanaman meliputi 
panjang ruas ujung batang, tinggi tanaman, indeks luas daun, laju pertumbuhan, laju asimilasi 
bersih. Hasil tanaman meliputi jumlah polong isi, indeks panen, berat benih kering per tanaman, 
per petak dan per hektar. Kualitas benih meliputi daya tumbuh, vigor, kandungan protein, dan 
lemak

3. Tempat dan waktu penelitian
 Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan, Penelitian dan Pengembangan Pertanian (KP 4) 

UGM di Yogyakarta pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2010. Pengujian kualitas benih di 
laboratorium Teknologi Benih, Fakultas Pertanian UGM. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Kedelai Hitam
Hasil analisis (Tabel 1) menunjukkan bahwa komponen pertumbuhan kedelai hitam dipengaruhi 

oleh penambahan GA3 pada lengas tanah kapasitas lapangan maupun kondisi kelebihan air (50% jenuh 
air). Semua komponen pertumbuhan pada lengas tanah kapasitas lapangan lebih tinggi dibandingkan 
dengan kondisi kelebihan air, namun semua komponen pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan 
dengan kontrol. Aplikasi GA3 pada kondisi kelebihan air mampu meningkatkan panjang ruas pertama, 
menyebabkan tinggi tanaman semakin tinggi. Nampaknya ada korelasi positif antara tinggi tanaman 
dengan indeks luas daun, semakin tinggi tanaman maka memacu tanaman membentuk luas daun lebih 
luas dan mampu menyerap cahaya matahari lebih banyak. Pemberian GA3 100 ppm dan 200 ppm pada 
kondisi lengas tanah kapasitas lapang dan kelebihan air meningkatkan indeks luas daun, laju asimilasi 
bersih dan laju pertumbuhan. Hal ini diesebabkan karena potensi fotosintesis daun mendapatkan cahaya 
matahari penuh dan berbeda nyata dengan kontrol (tanpa GA3) dan peningkatan indeks luas daun tidak 
meningkatkan efek saling menaungi sehingga tanaman dapat menghasilkan bobot kering tanaman dan 
hasil fotosintat yang dialirkan ke dalam polong lebih besar dan hasil kedelai hitam meningkat.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

624

Kajian Aplikasi GA3 terhadap Pertumbuhan dan
Hasil Benih Kedelai Hitam pada Kondisi Kelebihan Air

Tabel 1.  Rata-rata panjang ruas pertama, tinggi tanaman, indeks luas daun, laju pertumbuhan tanaman 
dan laju asimilasi bersih pada aplikasi GA3 terhadap pertumbuhan tanaman kedelai hitam

Perlakuan Panjang ruas 
pertama (cm)

Tinggi 
tanaman     

(cm)

Indeks 
luas 
daun

Laju pertumbuhan 
tanaman (2-6mst) (g/

m2/hari)

Laju asimilasi 
bersih (2-6 mst) 

(g/cm2/hari)
Lengs tanah 
kapasitas lapang        
GA3 0 ppm GA3 
100 ppm GA3 
200 ppm

Lengs tanah 
50% jenuh air  
GA3 0 ppm GA3 
100 ppm GA3 
200 ppm

5,12 b                 
6,72 a         
6,99 a

4,59 b              
5,62 a           
5,74 a

67,45b  
77,41 a 
78,59 a

65,69 b 
68,28 a 
69,62 a

4,45 b    
4,68 a     
4,71 a

3,66 b 
3,74 a 
3,76 a

0,78 b      
 0,81 a                     
0,83 a 

0,63  b  
0,77 a                      
0,81 a

0,01  a  
0,01 a                
0,01 a

0,01 a 
0,01 a                
0,01 a

 Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda nyata 
dengan DMRT 5%

Hasil analisis (Tabel 2) menunjukkan bahwa perlakuan GA3 pada kedelai hitam dapat meningkatkan  
jumlah polong isi, bobot benih per tanaman bobot benih per hektar dan indeks panen dibandingkan 
kontrol (tanpa GA3). Aplikasi GA3 100 ppm maupun GA3 200 ppm pada kondisi lengas tanah kapasitas 
lapang maupun kelebihan air (50% jenuh air) pada kedelai hitam memberikan jumlah polong isi semakin 
meningkat. Hal yang sama menyebabkan jumlah bobot benih per tanaman dan bobot benih per hektare 
meningkat, juga dilihat dari indeks panen juga meningkat dibandingkan dengan kontrol atau tanpa GA3. 
Indeks luas daun yang meningkat mendukung laju asimilasi bersih sehingga dapat menangkap cahaya 
lebih banyak, hasil asimilat yang dialirkan ke dalam biji meningkat.

Tabel 2.  Rerata jumlah polong isi, indeks panen, bobot benih per tanaman, bobot benih per hektare 
pada aplikasi GA3 terhadap pertumbuhan tanaman kedelai hitam   

Perlakuan Jumlah polong isi Indeks 
panen

Bobot benih/ 
tanaman (g)

Bobot benih/   
hektar (ton)

Lengs tanah 
kapasitas lapang        
GA3 0 ppm GA3 
100 ppm GA3 200 
ppm

Lengs tanah 50% 
jenuh air GA3 0 
ppm GA3 100 ppm 
GA3 200 ppm

83,14                 
104,72 a         
105,23 a

65,83 b 
81,19 a
 83,74 a

0,56 b  
0,61 a 
0,69 a

0,46  b 
0,55 a 
0,54 a

10,89 b   
 13,23 a    14,16 

a

9,86  b 11,78 
a 14,35

 a

2,17 
b                     2,81 
a                     2,83 

a 

1,43  
b                    2,68 
a                      2,62 

a
Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda nyata 

dengan DMRT 5%
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Hasil analisis (Tabel 3,) menunjukkan bahwa aplikasi GA3 dapat meningkatkan komponen hasil 
benih terutama bobot benih, maka kualitas benih juga meningkat dilihat dari daya tumbuh 
dan vigor hipotetik nampak juga meningkat. Daya tumbuh dan vigor hipotetik kedelai hitam 
tinggi juga karena panen dilakukan pada saat masak fisiologis sehingga kualitas benih maksimal. 
Pada saat masak fisiologis terjadi perubahan daya tumbuh dan vigor maksimal, ukuran benih 
dan bobot kering maksimal dan kadar air menurun menjadi sekitar 20%. Aplikasi GA3 dapat 
memberikan komponen pertumbuhan dan hasil benih kedelai hitam dengan kualitas yang 
tinggi meskipun kedelai hitam ditanam pada kondisi kelebihan air. Hal ini didukung kondisi 
lingkungan dengan suhu sekitar 23 ºC dengan kelembapan 70% yang memenuhi syarat untuk 
budidaya kedelai.  

Tabel 3.  Rerata daya tumbuh, vigor hipotetik, kandungan protein dan kandungan lemak benih pada 
aplikasi GA3 terhadap pertumbuhan tanaman kedelai hitam    

Perlakuan Daya tumbuh (%) Vigor 
hipotetik

Kandungan 
protein

Kandungan lemak

Lengs tanah 
kapasitas lapang        
GA3 0 ppm GA3 
100 ppm GA3 200 
ppm

Lengs tanah 50% 
jenuh air GA3 
0 ppm GA3 100 
ppm GA3 200 
ppm

97,40 
b                 100,00 

a         100,00 a

94,00 
b 98,00 a          
98,70 a

3,78 b  4,48 
a   4,86 a

3,69 
b 4,28 a 
4,32 a

40,45b    41,68a     
41,71 a

37,29b                    
39,28a    39,52 

a 

14,78a                      
13,81a                      
13,83 a 

14,24a                      
13,77a                       
13,81 a

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak beda nyata 
dengan DMRT 5%

KESIMPULAN
1. Penambahan GA3 100 ppm pada kedelai hitam pada kondisi lengas tanah kapasitas lapangan 

maupun kelebihan air dapat meningkatkan aspek fisiologis, pertumbuhan, hasil dan kualitas 
benih. 

2. Hasil kedelai hitam pada kondisi kelebihan air dapat meningkat sebesar 53,73% dari 1,44 ton/ha 
menjadi 2,68 ton/ha dibandingkan dengan tanpa GA3..
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ABSTRACT
Correlation and path analyses are used to determine the relationship between agronomic characters 
that are useful for developing effective selection criteria on peanut. The research was conducted in two 
experiments, the first was performed from August to December 2014 for F3 population and the second 
was conducted from February to May 2015 for F4 population at Leuwikopo experimental field of IPB, 
Dramaga, Bogor (250 masl). Genetic materials used were 218 F3 and F4 families derived from five 
biparental populations (Jerapah/GWS79A1, GWS79A1/Zebra, GWS79A1/Jerapah, Zebra/ GWS79A1, 
and Zebra/GWS18) and 4 commercial varieties (Gajah, Jerapah, Sima, and Zebra) as checks. The results 
showed that there were differences among generations for the correlations between traits. Total dry weight 
of pods have high direct and positive correlations with seed weight per plant in the two generations. 
Total number of pods have high indirect and positive correlations with seed weight per plant through 
total dry weight of pods character. These characters may be used as selection criteria for developing high-
yielding peanut varieties.
Key words: correlation, number of pods, path analysis, selection, total dry weight

ABSTRAK
Analisis korelasi dan analisis lintas merupakan analisis yang digunakan untuk mempelajari hubungan 
keeratan antarkarakter agronomi yang berguna untuk kemudahan dalam menentukan kriteria seleksi 
khususnya pada tanaman kacang tanah. Penelitian dilaksanakan dua tahap, yaitu bulan Agustus–Desember 
2014 untuk tanaman generasi F3 dan tahap 2 bulan Februari–Mei 2015 untuk tanaman generasi F4 di 
kebun percobaan Leuwikopo Darmaga IPB pada ketinggian 250 mdpl. Materi genetik yang digunakan 
adalah 218 famili generasi F3 dan F4 yang berasal dari 5 populasi biparental (Jerapah/GWS79A1, 
GWS79A1/Zebra, GWS79A1/Jerapah, Zebra/ GWS79A1, dan Zebra/GWS18) dan 4 varietas komersial 
(Gajah, Jerapah, Sima, dan Zebra) sebagai varietas pembanding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan nilai korelasi antar karakter dalam generasi yang berbeda. Karakter bobot polong 
kering total memiliki pengaruh langsung dan korelasi positif yang besar terhadap karakter bobot biji 
per tanaman pada kedua generasi. Karakter jumlah polong total memiliki pengaruh tidak langsung yang 
besar terhadap karakter bobot biji per tanaman melalui karakter bobot polong kering total pada kedua 
generasi. Kedua karakter tersebut dapat digunakan sebagai kriteria seleksi untuk merakit varietas unggul 
kacang tanah berdaya hasil tinggi.

Kata kunci: analisis korelasi, analisis lintas, bobot polong kering total, jumlah polong total, seleksi
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PENDAHULUAN
Pola hubungan antarkarakter komponen hasil dan hasil diketahui dari nilai korelasi (Rohaeni dan 

Permadi 2012). Koefisien korelasi menggambarkan tingkat keeratan hubungan linier antara dua peubah 
atau lebih (Mattjik dan Sumertajaya 2013; Rohaeni dan Permadi 2012). Koefisien korelasi dinotasikan 
dengan lambang r dan nilainya berkisar antara -1 dan 1 (-1 ≤ r ≤ 1), nilai r yang mendekati 1 atau -1 
menunjukkan semakin erat hubungan linier antarkedua peubah. Nilai r yang mendekati 0 menunjukkan 
hubungan kedua peubah tersebut tidak linier (Mattjik dan Sumertajaya 2013). Meskipun demikian nilai 
korelasi tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dari tingkat keeratan antar karakter sehingga 
untuk menguraikan koefisien korelasi agar lebih bermakna maka dilakukan analisis lintas. Hasil analisis 
lintas dapat menjabarkan seberapa besar pengaruh langsung dan tak langsung suatu karakter terhadap 
karakter hasil (Roy 2000; Rohaeni dan Permadi 2012). Analisis lintas merupakan salah satu metode yang 
dapat digunakan untuk mengembangkan kriteria seleksi antara lain pada pisang (Wirnas et al. 2005). 

Menurut Hapsari dan Adie (2010), nilai korelasi antar sifat memiliki arti penting dalam kegiatan 
seleksi. Kumar et al. (2012) menyatakan bahwa informasi koefisien korelasi antara komponen hasil dan 
hasil berguna untuk perbaikan kacang tanah. Menurut Nasution (2010), panjang tangkai buah dapat 
digunakan sebagai kriteria seleksi untuk perbaikan bobot buah nenas. Mursito (2003) menyatakan 
bahwa hasil analisis lintas menunjukkan bahwa karakter berat polong isi per tanaman berpengaruh 
langsung paling besar terhadap berat biji kering per tanaman kedelai. Menurut Sadimantara et al. (2013) 
jumlah daun dan jumlah anakan produktif dapat dijadikan sebagai kriteria seleksi padi gogo lokal di 
bawah tegakan. Rahajeng dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa karakter yang memberikan pengaruh 
langsung yang cukup besar adalah bobot umbi perplot terhadap hasil umbi ubijalar. Kumar et al. (2012) 
melaporkan bahwa bobot biji, indeks panen dan bobot brangkasan basah berpengaruh langsung positif 
terhadap bobot polong kacang tanah. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi hubungan antar karakter komponen hasil 
dan hasil kacang tanah pada dua generasi yang berbeda. Informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai 
alternatif untuk menentukan karakter seleksi yang efektif.

BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan pada bulan Agustus–Desember 2014 dan bulan Februari–Mei 2015 

di kebun percobaan Leuwikopo. Perhitungan komponen hasil dilaksanakan di Laboratorium Benih, 
Departemen Agronomi dan Hortikultura, Institut Pertanian Bogor.

Bahan pengujian terdiri atas 218 famili generasi F3 dan F4 yang berasal dari 5 populasi biparental 
(Jerapah/GWS79A1, GWS79A1/Zebra, GWS79A1/ Jerapah, Zebra/ GWS79A1, dan Zebra/GWS18) 
dan 4 varietas komersial (Gajah, Jerapah, Sima, dan Zebra) sebagai varietas pembanding. Bahan lain 
yang digunakan adalah pupuk phonska dosis 200 kg ha-1, kaptan 0,5 ton ha-1 dan pupuk kandang dosis 
1 ton ha-1. Alat yang digunakan berupa peralatan budi daya, ajir bambu, gunting, tali plastik, meteran, 
label, timbangan digital, dan kamera digital.

Percobaan disusun dengan menggunakan rancangan Augmented dalam Rancangan Kelompok 
Lengkap Teracak (RKLT) satu faktor yaitu galur kacang tanah. Rancangan augmented RKLT banyak 
digunakan untuk kepentingan program pemuliaan tanaman. Peneliti yang telah memanfaatan rancangan 
ini antara lain Syukur et al. (2010) pada komoditas cabai, Septeningsih et al. (2013) pada komoditas 
kacang panjang, Jambormias (2014) pada kacang hijau. Pada percobaan ini, masing-masing bahan 
genetik ditanam sebagai barisan famili berukuran 20 tanaman yang tersebar pada 4 blok percobaan. Tiap 
galur ditanam tanpa ulangan sedangkan varietas komersial diacak pada 4 blok sebagai ulangan. 

Sebelum dilakukan penanaman, tanah diolah terlebih dahulu kemudian dibuat petakan sebanyak 
4 petak yang sama. Pada saat penanaman, jarak tanam yang digunakan 40 cm x 22 cm satu benih per 
lubang. Pupuk phonska, pupuk kandang, dan kapur tanah diaplikasikan pada saat tanam. Pemeliharaan 
terdiri atas penyulaman, pengairan, penyiangan sekaligus pembumbunan dan pemberantasan hama dan 
penyakit yang sesuai dengan tingkat serangan yang timbul. Tanaman dipanen pada umur 105 HST 
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(hari setelah tanam) dengan mencabut tanaman kemudian dipisahkan tiap galurnya. Panen ditandai 
oleh guratan yang jelas pada kulit polong, polong terisi penuh, kulit polong bagan dalam berwarna 
kecoklatan. Pengeringan polong dilakukan dengan cara dijemur ± 8 jam per hari pada cuaca cerah selama 
3 hari. Pengamatan karakter agronomi pada 6 tanaman contoh tiap satuan percobaan meliputi tinggi 
tanaman (cm), bobot brangkasan basah per tanaman (g), bobot polong basah per tanaman (g), indeks 
panen, jumlah polong total per tanaman, jumlah polong isi per tanaman, bobot polong kering total per 
tanaman (g), polong kering isi per tanaman (g), dan bobot biji per tanaman (g). 

Analisis data terdiri atas analisis korelasi dan analisis lintas. Analisis korelasi digunakan untuk 
menduga hubungan keeratan antarkarakter kuantitatif. Perhitungan analisis korelasi dengan menggunakan 
rumus di bawah ini: 

Keterangan: 

r xy = koefisien korelasi antara karakter bebas (x) terhadap karakter tidak bebas (y)
Cov = covarian x dan y
V(x) = ragam x
V(y) = ragam y
n = banyaknya perlakuan; x1 = karakter bebas (x); y1 = karakter tidak bebas (y)

(Singh dan Chaundary 1979; Wardana et al. 2015)

Selanjutnya, analisis lintas merupakan pengembangan dari model regresi yang digunakan untuk 
menguji kesesuaian dari matriks korelasi dari dua atau lebih model yang dibandingkan. Selain itu model 
lintasan mempresentasikan sistem persamaan simultan melalui diagram jalur, penguraian ragam, dan 
korelasi dalam model parameter serta pemisahan antara pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung 
serta pengaruh total dari satu variabel terhadap variabel lain (Mattjik dan Sumertajaya 2011). Sebelum 
dilakukan analisis lintas terlebih dahulu memilih karakter-karakter yang memiliki nilai koefisien korelasi 
medium sampai kuat mengacu pada Walpole dan Myers (1995) dan Gomez dan Gomez (1983) pada 
rentang koefisien korelasi -1 s.d. -0,5 dan 0,5 s.d. 1. Selanjutya karakter yang memiliki koefisien korelasi 
pada rentang tersebut kemudian dipilih karakter yang mudah dilakukan secara teknis di lapangan. 
Analisis korelasi dan analisis lintas menggunakan aplikasi Ms. Excel, Minitab 16, SAS 9.1.3 dan AMOS 
21.0. Rumus matriks yang digunakan mengikuti Singh dan Chaudhary (1979):

Rx . C = Ry
Keterangan: 

Rx = matriks korelasi antar variabel bebas dalam model regresi berganda yang memiliki p buah 
variabel bebas sehingga merupakan matriks dengan elemen-elemen Rxixj(i, j = 1, 2, . . . , p)

C = vektor koefisien lintasan yang menunjukkan pengaruh langsung dari setiap variabel bebas 
yang telah dibakukan

Ry = vektor koefisien korelasi antara variabel bebas xi (i= 1, 2, . . ., p) dan variabel tidak bebas y



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

630

Analisis Korelasi dan Analisis Lintas pada Dua Generasi Kacang Tanah

HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Mattjik dan Sumertajaya (2013), nilai koefisien korelasi yang mendekati 1 atau -1 

menunjukkan semakin erat hubungan linier antarkedua peubah tersebut. Sebaliknya jika nilai koefisien 
korelasi mendekati 0 menggambarkan hubungan kedua peubah tersebut tidak linier. Menurut Walpole dan 
Myers (1995) kekuatan hubungan korelasi dibagi atas korelasi sempurna positif (+1), korelasi sempurna 
negatif (-1), dan korelasi kecil (mendekati 0). Selanjutnya Gomez dan Gomez (1983) menyatakan bahwa 
koefisien korelasi terbagi atas medium negatif (-0,5), rendah positif (0,1), dan kuat positif (0,8).

Tabel 1. Matriks korelasi antar karakter agronomi galur-galur kacang tanah generasi F3

Karakter TT BB BPB IDX BPKT BPKI JPT JPI
BB 0.56**

BPB 0.46** 0.70**

IDX -0.02tn -0.21** 0.49**

BPKT 0.38** 0.57** 0.92** 0.54**

BPKI 0.36** 0.55** 0.92** 0.55** 1.00**

JPT 0.44** 0.66** 0.86** 0.37** 0.91** 0.90**

JPI 0.37** 0.60** 0.83** 0.40** 0.91** 0.91** 0.98**

BBPT 0.41** 0.53** 0.89** 0.54** 0.98** 0.98** 0.89** 0.89**

TT= tinggi tanaman, BB= bobot brangkasan basah, BPB= bobot polong basah, IDX= indeks panen, BPKI= bobot 
polong kering isi, BPKT= bobot polong kering total, JPI= jumlah polong isi, JPT= jumlah polong total, BBPT= 
bobot biji per tanaman, tn, *,**= berturut-turut korelasi linier tidak nyata pada α 5%, nyata pada α 5%, atau nyata 
pada α 1% 

Tabel 2. Matriks korelasi antarkarakter agronomi galur-galur kacang tanah generasi F4

Karakter TT BB BPB IDX BPKT BPKI JPT JPI
BB 0.08tn

BPB -0.30** 0.76**

IDX -0.56** -0.18* 0.45**

BPKT -0.27** 0.74** 0.98** 0.45**

BPKI -0.28** 0.73** 0.97** 0.45** 1.00**

JPT -0.01tn 0.81** 0.80** 0.12tn 0.79** 0.77**

JPI 0.02tn 0.79** 0.79** 0.13tn 0.81** 0.80** 0.96**

BBPT -0.27** 0.72** 0.96** 0.46** 0.99** 0.99** 0.80** 0.77**

TT= tinggi tanaman, BB= bobot brangkasan basah, BPB= bobot polong basah, IDX= indeks panen, BPKI= bobot 
polong kering isi, BPKT= bobot polong kering total, JPI= jumlah polong isi, JPT= jumlah polong total, BBPT= 
bobot biji per tanaman, tn, *,**= berturut-turut korelasi linier tidak nyata pada taraf 5%, nyata pada taraf 5%, atau 
nyata pada taraf 1% 

Analisis korelasi pada generasi F3 (Tabel 1) menunjukkan bahwa seluruh karakter kuantitatif 
berkorelasi sangat nyata dan positif terhadap karakter bobot biji per tanaman. Hal yang sedikit berbeda 
ditemukan pada generasi F4 (Tabel 2) yaitu karakter tinggi tanaman memiliki korelasi negatif. Koefisien 
korelasi generasi F3 berkisar antara 0,41–0,98 dan generasi F4 berkisar antara -0,27–0,99. Perbedaan 
ini disebabkan oleh musim yang berbeda dapat menunjukkan keragaan yang berbeda pula. Lingkungan 
pertanaman generasi F3 dengan curah hujan 353 mm bln-1, suhu udara 19–36 ⁰C, kelembaban 78% 
(Agustus–November 2014), sedangkan generasi F4 dengan curah hujan 282 mm bln-1, suhu udara 
20–33 ⁰C, dan kelembaban 84% (Februari–Mei 2015). Rentang suhu udara generasi F3 lebih ekstrim 
daripada suhu udara generasi F4, sementara suhu udara optimum kacang tanah pada kisaran 25–32 ⁰C 
(Trustinah 1993). Beberapa penelitian yang memanfaatkan analisis korelasi telah banyak dilaporkan 
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di antaranya Yudiwanti et al. (1998) melaporkan bahwa adanya korelasi genotipik dan fenotipik nyata 
negatif terhadap karakter daun belum kering pada kacang tanah. Hapsari dan Adie (2010) melaporkan 
bahwa karakter tinggi tanaman dan jumlah polong isi berkorelasi positif terhadap hasil kedelai. Jogloy et 
al. (2011) melaporkan bahwa karakter indeks panen dan bobot 100 biji berkorelasi positif terhadap hasil 
polong kacang tanah.

Analisis korelasi pada generasi F4 disajikan pada Tabel 2. Karakter yang memiliki korelasi rendah 
terhadap bobot biji per tanaman adalah tinggi tanaman (-0,27 dan 0,41). Korelasi medium terhadap 
bobot biji per tanaman diantaranya terdapat pada bobot brangkasan basah (0,53 dan 0,72) dan indeks 
panen (0,46 dan 0,54). Korelasi kuat diantaranya bobot polong basah, jumlah polong isi, jumlah polong 
total, bobot polong kering isi, dan bobot polong kering total (0,77–0,99). Dari gugus generasi F3 dan 
F4, selanjutnya dipilih karakter-karakter lebih lanjut untuk melihat sejauh mana pengaruh langsung dan 
tidak langsung terhadap karakter daya hasil kacang tanah pada karakter bobot biji per tanaman. Karakter 
yang dipilih untuk analisis lintasan merupakan karakter yang memiliki korelasi medium hingga kuat 
diantaranya karakter bobot brangkasan basah, indeks panen, jumlah polong total, dan bobot polong 
kering total. Tidak semua karakter dilakukan analisis lintasan, pertimbangan dipilihnya karakter-karakter 
tersebut adalah nilai korelasi yang kuat dan kemudahan dalam teknis seleksi di lapangan.

Tabel 3. Matriks analisis lintas terhadap karakter bobot biji per tanaman generasi F3 kacang tanah

Karakter Pengaruh 
langsung

Pengaruh tidak langsung terhadap peubah Pengaruh 
totalBB IDX BPKT JPT

BB -0.06 0.01 0.58 0.01 0.53
IDX -0.03 0.01 0.55 0.00 0.54
BPKT 1.02 -0.03 -0.02 0.01 0.98
JPT 0.01 -0.04 -0.01 0.93 0.89

BB= bobot brangkasan basah, IDX= indeks panen, BPKT= bobot polong kering total, JPT= jumlah polong total

Keterangan:  BB= bobot brangkasan basah, IDX= Indeks panen, BPKT= bobot polong kering total, JPT= jumlah 
polong total, BBPT= bobot biji per tanaman

Gambar 1. Diagram lintasan karakter bobot biji per tanaman generasi F3 kacang tanah

Hasil analisis lintas populasi F3 disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 1. Nilai pengaruh total 
masing-masing karakter terhadap bobot biji per tanaman ditujukan oleh nilai korelasi masing-masing 
karakter terhadap bobot biji per tanaman. Bobot polong kering total memiliki pengaruh langsung yang 
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besar terhadap karakter bobot biji per tanaman dengan koefisien lintas sebesar 1. Pengaruh langsung 
yang besar mengindikasikan bahwa karakter tersebut berkontribusi besar terhadap karakter yang menjadi 
target perbaikan tanaman. Karakter jumlah polong total memberikan pengaruh tidak langsung melalui 
karakter bobot polong kering total yang ditujukan oleh koefisien lintas sebesar 0,93. 

Tabel 4. Matriks analisis lintas terhadap karakter bobot biji per tanaman generasi F4 kacang tanah

Karakter Pengaruh 
langsung

Pengaruh tidak langsung terhadap peubah Pengaruh 
totalBB IDX BPKT JPT

BB -0.06 0.00 0.75 0.03 0.72
IDX -0.01 0.01 0.45 0.00 0.46
BPKT 1.01 -0.04 0.00 0.03 0.99
JPT 0.03 -0.05 0.00 0.82 0.80

BB= bobot brangkasan basah, IDX= Indeks panen, BPKT= bobot polong kering total, JPT= jumlah polong total

Keterangan: BB= bobot brangkasan basah, IDX= Indeks panen, BPKT= bobot polong kering total, JPT= jumlah 
polong total, BBPT= bobot biji per tanaman

Gambar 2. Diagram lintasan karakter bobot biji per tanaman generasi F4 kacang tanah

Hasil analisis lintas populasi F4 (Tabel 4 dan Gambar 2) menunjukkan bahwa nilai koefisien 
lintas tidak berbeda dengan analisis lintas pada populasi F3 (Tabel 3). Karakter bobot polong kering 
total memiliki pengaruh langsung yang besar terhadap bobot biji per tanaman yang ditujukan dengan 
nilai koefisien korelasi sebesar 0,82. Pengaruh tidak langsung jumlah polong total melalui bobot polong 
kering total yang ditujukan nilai koefisien lintas sebesar 0,82. Karakter bobot polong kering total dapat 
dijadikan sebagai kriteria seleksi langsung terhadap bobot biji per tanaman karena memiliki pengaruh 
langsung dan pengaruh total yang besar. Sedangkan karakter jumlah polong total dapat dijadikan sebagai 
karakter seleksi tidak langsung melalui karakter bobot polong kering total.

Dari hasil analisis lintas generasi F3 dan F4 maka dipilih karakter yang dapat dijadikan sebagai 
kriteria seleksi dalam mengembangkan varietas kacang tanah yang memiliki bobot biji per tanaman 
lebih besar, yaitu karakter bobot polong kering total dan jumlah polong total. Penggunaan analisis lintas 
untuk pengembangan kriteria seleksi telah banyak dilakukan pada banyak komoditas tanaman, antara lain 
Mursito (2003) bahwa berat polong isi berpengaruh langsung terhadap bobot biji per tanaman kedelai, 
Rohani dan Permadi (2012) melaporkan bahwa karakter tinggi tanaman padi berpengaruh langsung 
paling tinggi terhadap bobot bulir bernas per malai. Hakim dan Suyamto (2012) menyatakan bahwa 
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pengaruh langsung jumlah polong per tanaman, jumlah biji per polong, dan ukuran biji terhadap hasil 
biji mempunyai peran paling besar terhadap tingginya hasil biji kacang hijau sehingga diarahkan untuk 
dijadikan kriteria seleksi. Wardana et al. (2015) menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel jumlah 
polong isi per tanaman pada persilangan Anjasmoro x Tanggamus, Anjasmoro x AP dan Anjasmoro x 
UB selalu diikuti oleh peningkatan berat kering biji per tanaman kedelai.

KESIMPULAN
Karakter bobot polong kering total memiliki pengaruh langsung dan korelasi yang tinggi, sementara 

karakter jumlah polong total memiliki pengaruh tidak langsung melalui karakter bobot polong kering 
total terhadap perbaikan bobot biji per tanaman. Kedua karakter tersebut dapat dijadikan sebagai karakter 
seleksi untuk merakit varietas unggul kacang tanah berdaya hasil tinggi.
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ABSTRACT
Sesame is an annual crop which has high economic value. Limited agriculture land requires alternative 
cultivation medium. Asmarginal land, sandy soil requires fertilizing management to function. Vinasse is 
expected to substitute the fertilizer required. This research was aimed to study response of three sesame cultivar 
storate of vinasse on sandy soil and the interaction between rate and three sesame cultivars. This research has been 
done from October 2013 until February 2014 at Experimental Field of Agricultural Faculty, Gadjah Mada 
University in randomized complete block design two factors with three replications. Three sesame cultivars 
Sumberrejo-1, Sumberrejo-2 and Sumberrejo-3 were the first factor and four level rates of vinasse is control 
(without vinasse), 50.000l/ha, 100.000l/ha and 150.000l/ha were the second factor. The results showed that 
100.000l/ha of vinasse improved root volume at 8 wap, root dry weight at 4 wap, leaf area, dry weight of shoot 
and productivity. Sumberrejo-1 and Sumberrejo-3 had better growt hand yield than Sumberrejo-2. There 
were no interactions between vinasse and sesame cultivars on yield.
Keywords: sesame, sandy soil, vinasse

ABSTRAK
Wijen merupakan tanaman semusim yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kondisi lahan pertanian yang 
semakin terbatas membutuhkan alternatif lain sebagai media budidaya. Lahan pasir merupakan lahan 
marjinal yang kegunaanya masih terbatas dan diketahui dapat dimanfaatkan sebagai lahan budidaya 
dengan pemberian pupuk terlebih dahulu. Vinase diharapkan dapat menjadi pengganti pupuk pada 
tanah pasir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh takaran vinase terhadap pertumbuhan 
dan hasil tanaman serta untuk mengetahui interaksi takaran vinase terhadap pertumbuhan dan hasil tiga 
kultivar wijen. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2013 hingga Februari 2014 di Kebun 
Percobaan Tri Darma Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dalam 
Rancangan Acak Blok Lengkap dua faktor dengan tiga ulangan. Tiga kultivar wijen yaitu Sumberrejo-1, 
Sumberrejo-2 dan Sumberrejo-3 sebagai faktor pertama dan sebagai faktor kedua empat takaran vinase 
yaitu kontrol (tanpa pemberian vinase), 50.000 l/ha, 100.000 l/ha, dan 150.000 l/ha. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian vinase dengan takaran 100.000 l/ha mampu meningkatkan volume akar 
8 MST, bobot kering akar 4 MST, luas daun, bobot kering tajuk dan bobot biji pertanaman. Kultivar 
Sumberrejo1 dan Sumberrejo 3 memiliki pertumbuhan dan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 
kultivar Sumberrejo 2. Tidak terdapat interaksi antara vinase dan kultivar pada hasil wijen.
Kata kunci : tanah pasir,vinase, wijen

PENDAHULUAN
Tanaman wijen (Sesamum indicum L.) merupakan salah satu tanaman semusim yang memiliki 

kadar minyak nabati tinggi. Biji wijen mengandung minyak 35%–63%, protein 20%, tujuh macam 
asam amino, lemak jenuh 14%, lemah tidak jenuh 85,8%, fosfor, kalium, kalsium, natrium, besi, 



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

636

Pertumbuhan dan Hasil Tiga Kultivar Wijen (Sesamum indicum L.) pada
Empat Takaran Vinase di Tanah Pasir Pantai

vitamin B dan E, anti oksidan dan tidak mengandung kolesterol (Mardjono et al. 2007) minyak wijen 
dikenal dengan nama ―Raja dari minyak nabati‖ dikarenakan memiliki berbagai macam manfaat bagi 
kesehatan. Beberapa di antaranya adalah dapat mengikat kelebihan kolesterol dalam darah, mencegah 
pengerasan dinding pembuluh darah, memelihara kesehatan hati dan ginjal serta dapat mencegah kanker 
(Anonim 2010).

Kendala utama pada produktivitas tanaman wijen adalah tanaman ini tidak dibudidayakan secara 
intensif oleh petani. Ketersediaan lahan untuk pertanian di Indonesia mulai menjadi kendala sehingga 
pemanfaatan lahan-lahan marginal dibutuhkan saat ini. Tanah pasir adalah salah satu lahan marginal yang 
tersebar luas di Indonesia namun masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa kendala 
dalam pemanfaatan lahan pasir adalah sifat tanah pasir yang mudah mengalirkan air dan strukturnya 
yang lepas-lepas menyebabkan lahan pasir sulit untuk ditumbuhi tanaman. 

Vinase merupakan limbah hasil proses pembuatan spirtus dan alkohol yang dilakukan dengan 
proses fermentasi terhadap molase (tetes tebu). Menurut Cosie (2012) Pembuatan 1 liter alkohol akan 
menghasilkan 12–15 liter vinase dengan derajat Brix 30,7. Vinase memiliki efek positif pada tanah 
berpasir yaitu meningkatkan bahan organik tanah, unsur K dan N dalam tanah dan kapasitas tukar kation. 
Menurut penelitian Komdorfer dan Anderson (1993), pemberian vinase meningkatkan produktivitas 
tanaman tebu, gandum dan jagung sebagai penambah unsur N, P, K, S dan Ca²+. Berdasarkan penelitian 
tersebut juga diketahui bahwa vinase memiliki kandungan mineral yang tinggi seperti K+, Mg2+, Ca2+, 
SO4-, CI-, Fe2-, Zn2+, Mn. Singh et al. (2007) menyatakan bahwa pemberian vinase sebagai irigasi dengan 
konsentrasi 25% mampu meningkatkan kadar sukrosa secara nyata pada tanaman tebu. Sehingga 
diharapkan pemberian vinase pada tanaman wijen juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 
tanaman. Penelitian Arrodli (2012) pada tanaman tebu menunjukkan pemberian vinase sebanyak 60.000 
l/ha mampu meningkatkan panjang akar dan berat kering total umur 40 HST serta meningkatkan kadar 
lengas tanah. 

METODE
Penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2013 sampai dengan Februari 2014, di kebun percobaan 

Tridarma Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta. Bahan yang digunakan adalah Kultivar Sumberrejo 
1 (SBR 1) Sumberrejo 2 (SBR 2), Sumberrejo 3 (SBR 3) yang berasal dari Balai Penelitian Tanaman 
Pemanis dan Serat (BALITTAS) dan vinasedari Pabrik spiritus Madukismo PT Madubaru, serta 
KOH. Adapun alat yang digunakan adalah alat bercocok tanam adalah cangkul, handcounter, kertas 
label, alat tulis, oven, timbang analitik (AND GF-6100), penggaris, jangka sorong, polybag, dan leaf 
area meterspesifikasi Delta-T Devices LTD. Series no.CB-380495-220V-50Hz. Burwell, Cambridge, 
England.

Penelitian ini menggunakan rancangan 3 x 4 faktorial yang disusun dalam Rancanan Acak 
Kelompok Lengkap (RAKL). Faktor pertama adalah dosis vinase yang terdiri dari empat aras yaitu tanpa 
vinase (V0), vinase 50.000 l/ha (V50), vinase 100.000 l/ha (V100) dan vinase 150.000 l/ha (V150). 
Faktor kedua adalah kultivar wijen yang terdiri dari tiga aras yaitu Sumberrejo 1, Sumberrejo 2 dan 
Sumberrejo 3. Berdasarkan rancangan tersebut diperoleh 12 kombinasi perlakuan. Setiap kombinasi 
perlakuan terdiri atas 12 polybag yaitu tiga polybag untuk tanaman sample, tiga contoh untuk tanaman 
korban 1 (4 MST) untuk melihat fase vegetatif tanaman, tiga polybag untuk korban 2 (8 MST) untuk 
melihat perubahan dari fase vegetatif ke generatif dan tiga polybag untuk korban 3 (12 MST) untuk 
mengetahui pengaruh vinase pada fase puncak pertumbuhan tanaman.

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis varians 
dengan tingkat kepercayaan 95%. Jika terdapat beda nyata antarperlakuan, uji lanjut dilakukan dengan 
menggunakan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) dan analisis regresi. Analisis menggunakan 
perangkat lunak SAS System for Windows 9.1.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1 memberikan informasi bahwa tanah pasir memiliki kandungan C organik yang sangat 

rendah. Nilai C organik yang sangat rendah menandakan bahwa kandungan bahan organik di tanah 
pasir sangat rendah. Bahan organik merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan tanaman untuk 
pertumbuhannya. Tanah pasir juga memiliki kandungan Ca yang sangat rendah. Kandungan Mg dan K 
pada tanah pasir tergolong rendah. Kandungaan P2O5 pada tanah pasir termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 1. Kandungan unsur tanah pasir (Purwaningsih 2014)

Parameter Satuan Hasil Pengukuran Keterangan 
C organik % 0,11 Sangat Rendah 

N total % 0,03 Sangat Rendah 
P2O5 ppm 47 Sangat Tinggi 

Ca me/100g 0,86 Sangat Rendah 
Mg me/100g 0,43 Rendah 
K me/100g 0,12 Rendah 

Keterangan: Analisis kandungan unsur tanah pasir oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 2013

Tabel 2 memberikan informasi bahwa tidak terdapat interaksi antara takaran vinase dan kultivar 
wijen pada variabel panjang akar tanaman. Secara individual kultivar wijen maupun takaran vinase 
tidak berpengaruh nyata terhadap variabel panjang akar. Pemberian takaran vinase belum mampu 
memberikan pengaruh yang nyata pada panjang akar tanaman wijen. Ketiga jenis kultivar wijen yang 
diujikan memberikan respons panjang akar yang tidak berbeda nyata terhadap takaran vinase.

Tabel 2. Panjang akar (m) tiga kultivar wijen pada berbagai takaran vinase (l/ha) umur 8 dan 12 minggu 
setelah tanam (MST)

Perlakuan 8 MST 12 MST
Takaran vinase (l/ha)
0 19,85 a 19,37 a
50.000 18,61 a 20,40 a
100.000 20,05 a 19,16 a
150.000 21,25 a 20,02 a
Kultivar Wijen
Sumberrejo 1 20,44 p 19,44 p
Sumberrejo 2 19,99 p 20,04 p
Sumberrejo 3 19,39 p 19,72 p
Interaksi     (-)      (-)
CV%   12,84    16,80

Keterangan : Angka pada kolom yang sama dengan diikuti huruf yang berbeda menunjukan ada beda nyata 
antarperlakuan pada uji DMRT dengan tingkat kepercayaan 95%. Tanda (-) menunjukkan tidak ada 
interaksi antarfaktor perlakuan
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Tabel 3. Luas permukaan akar (cm2) tiga kultivar wijen pada berbagai takaran vinase (l/ha) umur 8 dan 
12 minggu setelah tanam

Perlakuan 8 MST 12 MST
Takaran vinase (l/ha)
0 12,38 b 21,19a
50.000 14,37 ab 23,27a
100.000 17,21 a 26,71a
150.000 15,49 ab 29,44a
Kultivar Wijen
Sumberrejo 1 14,66 p 26,40 p
Sumberrejo 2 14,98 p 23,91 p
Sumberrejo 3 14,93 p 25,15 p
Interaksi      (-)      (-)
CV%    14,98   18,81

Keterangan : Angka pada kolom yang sama dengan diikuti huruf yang berbeda menunjukan ada beda nyata antar 
perlakuan pada uji DMRT dengan tingkat kepercayaan 95%. Tanda (-) menunjukkan tidak ada 
interaksi antar faktor perlakuan

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara takaran vinasedengan kultivar wijen. 
Rerata luas permukaan akar tanaman wijen mengalami peningkatan hingga pemberian takaran vinase 
sebanyak 100.000 l/ha pada umur 8 MST dengan luas permukaan akar seluas 17,21 cm2. Rerata luas 
permukaan akar terkecil pada umur 8 MST ada pada perlakuan kontrol seluas 12,38 cm2. Hal ini dapat 
disebabkan tanaman wijen sudah memasuki fase pematangan buah sehingga transfer asimilat lebih 
diutamakan ke bagian tajuk tanaman. Fase pematangan ditandai dengan polong wijen yang sudah mulai 
terisi. Proses pengisian polong dan pematangan buah ini akan menyebabkan bagian-bagian vegetatif 
tanaman mengalami perlambatan pertumbuhan hingga akhirnya masuk ke fase senescence. Kultivar wijen 
tidak menunjukkan perbedaan luas permukaan akar yang berbeda nyata pada umur 8 dan 12 MST 
(Tabel 1.3). Hal ini dapat disebabkan bahwa ketiga kultivar wijen merupakan jenis wijen yang tahan 
kering sehingga morfologi akar tanamannya tergolong sama.

Tabel 4.  Volume akar (ml) tiga kultivar wijen pada berbagai takaran vinase (l/ha) umur 12 minggu 
setelah tanam

Perlakuan 12 MST
Takaran vinase (l/ha)
0 5,32 a
50.000 6,15 a
100.000 6,87 a
150.000 5,13 a
Kultivar Wijen
Sumberrejo 1 6,46 p
Sumberrejo 2 5,92 p
Sumberrejo 3 5,22 p
Interaksi (-)
CV% 18,09

Keterangan : Angka pada kolom yang sama dengan diikuti huruf yang berbeda menunjukan ada beda nyata antar 
perlakuan pada uji DMRT dengan tingkat kepercayaan 95%. Tanda (-) menunjukkan tidak ada 
interaksi antar faktor perlakuan.
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Parameter volume akar pada umur 12 MST menunjukkan tidak ada interaksi antara takaran vinase 
dengan kultivar tanaman wijen.Pemberian vinase pada fase vegetatif mampu memberikan ketersediaan 
unsur-unsur hara yang berguna untuk pertumbuhan akar. Kandungan unsur nitrogen sangat berperan 
penting pada fase puncak vegetatif untuk pertambahan volume akar. Semakin besar volume akar maka 
kemampuan tanaman untuk mentransportasikan unsur hara dari dalam tanah ke bagian tajuk tanaman 
akan semakin besar. Sedangkan untuk perlakuan pada umur 12 MST tidak menunjukan beda nyata 
yang signifikan (Tabel 1.4). Hal ini disebabkan pada umur 12 MST tanaman sudah memasuki fase 
senescence sehingga volume akar mengalami penurunan. Pada tanaman semusim, ketika sudah memasuki 
fase pematangan buah maka tanaman akan memasuki fase senescene.

Bobot kering akar

Bobot kering merupakan hasil akumulasi fotosintat yang disimpan pada organ-organ tanaman. 
Kandungan fotosintat yang tinggi dapat ditunjukan dengan bobot kering tanaman yang tinggi.

Tabel 5. Berat kering akar (g) tiga kultivar wijen pada berbagai takaran vinase (l/ha) umur 4 minggu 
setelah tanam

Kultivar
Takaran vinase (ribu l/ha)  

Rerata
0  50.000 100.000 150.000

Sumberrejo 1 0,03 bc 0,06 abc 0,07 abc 0,16 a 0,08
Sumberrejo 2 0,02 c 0,07 abc 0,15 a 0,16 a 0,10
Sumberrejo 3 0,05 abc 0,08 abc 0,06 abc 0,13 ab 0,08
Retata 0,03  0,07  0,09  0,15   
Interaksi (+)
CV% 22,65

Keterangan : Angka pada kolom yang sama dengan diikuti huruf yang berbeda menunjukan ada beda nyata antar 
perlakuan pada uji DMRT dengan tingkat kepercayaan 95%. Tanda (-) menunjukkan tidak ada 
interaksi antar faktor perlakuan

Tabel 5 memberikan informasi bahwa pada perlakuan umur 4 minggu setelah tanam, terdapat 
interaksi antara kultivar wijen dengan takaran vinase. Hampir semua kombinasi perlakuan menunjukkan 
interakasi yang tidak berbeda nyata. Interaksi berbeda nyata pada perlakuan Sumberrejo 2 dengan takaran 
100.000 l/ha dibandingkan dengan perlakuan tanpa vinase dan Sumberrejo 1 kombinasi 150.000 l/ha 
dengan perlakuan tanpa vinase.

Tabel 6. Luas daun (cm²) tiga kultivar wijen pada berbagai takaran vinase (l/ha) umur 8 minggu setelah 
tanam

Perlakuan 8 MST
Takaran vinase (l/ha)
0 247,71 b
50.000 317,21 b
100.000 575,16 a
150.000 584,10 a
Kultivar Wijen
Sumberrejo 1 520,92 p
Sumberrejo 2 341,67 r
Sumberrejo 3 430,56 q
Interaksi (-)
CV% 18,49

Keterangan : Angka pada kolom yang sama dengan diikuti huruf yang berbeda menunjukan ada beda nyata antar 
perlakuan pada uji DMRT dengan tingkat kepercayaan 95%. Tanda (-) menunjukkan tidak ada 
interaksi antar faktor perlakuan
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Pada perlakuan ini dapat terlihat bahwa pemberian vinase pada perlakuan 100.000 l/ha dan 
150.000 l/ha menunjukan luas akar yang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan 50.000 
l/ha. Rath et al. (2010) menyatakan bahwa potensi pupuk yang tinggi dari limbah penyulingan alkohol 
meningkatkan luas daun dan kandungan klorofil sehingga menghasilkan produksi bahan kering jagung 
yang tinggi.

Tabel 7.  Laju pertumbuhan nisbi (g/g/minggu) tiga kultivar wijen pada berbagai takaran vinase (l/ha) 
umur 4–8 dan 8–12 minggu setelah tanam

Perlakuan LPN 4-8 LPN 8-12
Takaran vinasse (l/ha)
0 0,65 a 0,26 a
50.000 0,66 a 0,27 a
100.000 0,68 a 0,29 a
150.000 0,61 a 0,28 a
Kultivar Wijen
Sumberrejo 1 0,66 p 0,30 p
Sumberrejo 2 0,70 p 0,28 p
Sumberrejo 3 0,60 p 0,25 p
Interaksi (-) (-)
CV 17,9 20,44

Keterangan : Angka dengan diikuti huruf yang berbeda menunjukan ada beda nyata antar perlakuan pada uji 
DMRT dengan tingkat kepercayaan 95% pada kolom yang sama. Tanda (-) menunjukkan tidak ada 
interaksi

Laju Pertumbuhan Nisbi (LPN) menunjukkan peningkatan bobot kering dalam suatu interval 
waktu. Tabel 7 memberikan informasi bahwa tidak terdapat interaksi antara pemberian vinase dengan 
kultivar wijen. Secara individual faktor kultivar menunjukkan tidak terdapat perbedaaan yang nyata 
antarkultivar wijen pada laju asimilasi bersih. Kultivar wijen yang diujikan menunjukkan nilai laju asimilasi 
bersih yang hampir sama. Pemberian vinase hingga 150.000 l/ha belum dapat memberikan pengaruh 
yang nyata terhadap laju pertumbuhan nisbi tanaman wijen. Laju pertumbuhan nisbi akan mengalami 
penurunan seiring dengan pertambahan usia tanaman. Asimilat pada saat fase generatif digunakan untuk 
pembentukan dan pemasakan buah dan daun tanaman akan mulai berguguran sehingga asimilat yang 
dihasilkan akan menurun.

Tabel 8 memberikan informasi bahwa tidak ada interaksi antara penambahan vinase dan kultivar 
wijen pada laju asimilasi bersih. Pemberian vinasehingga takaran 150.000 l/ha belum dapat memberikan 
pengaruh yang nyata pada nilai laju asimilasi bersih tanaman wijen. Nilai LAB tidak menunjukkan 
perbedaan nyata pada masing-masing kultivar yang diujikan. Artinya, setiap kultivar wijen memberikan 
tanggapan yang sama terhadap pemberian vinase pada laju asimilasi bersihnya. 

Tabel 8.  Laju asimilasi bersih (g/cm /minggu) tiga kultivar wijen pada berbagai takaran vinase (l/ha) 
umur 4–8 minggu setelah tanam

Perlakuan LAB
Takaran vinase (l/ha)
0 0,0030 a
50.000 0,0033 a
100.000 0,0034 a
150.000 0,0040 a
Kultivar Wijen
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Perlakuan LAB
Sumberrejo 1 0,0042 a
Sumberrejo 2 0,0028 a
Sumberrejo 3 0,0034 a
Interaksi (-)
CV% 23,84

Keterangan : Angka pada kolom yang sama dengan diikuti huruf yang berbeda menunjukan ada beda nyata antar 
perlakuan pada uji DMRT dengan tingkat kepercayaan 95%. Tanda (-) menunjukkan tidak ada 
interaksi

Tabel 9.  Jumlah polong pertanaman dan bobot biji perpolong (g) tiga kultivar wijen pada berbagai 
takaran vinase (l/ha)

Perlakuan Jumlah polong pertanaman Bobot biji perpolong
Takaran vinase (l/ha)
0 70,89 b 0,04 b
50.000 115,33 a 0,05 b
100.000 117,11 a 0,07 a
150.000 149,56 a 0,06 ab
Kultivar Wijen
Sumberrejo 1 138,42 p 0,05 q
Sumberrejo 2 78,75 q 0,04 q
Sumberrejo 3 122,50 p 0,07 p
Interaksi (-) (-)
CV% 30,78 31,21

Keterangan : Angka pada kolom yang sama dengan diikuti huruf yang berbeda menunjukan ada beda nyata antar 
perlakuan pada uji DMRT dengan tingkat kepercayaan 95%. Tanda (-) menunjukkan tidak ada 
interaksi antar faktor perlakuan

Tabel 9 memberikan informasi bahwa tidak terdapat interaksi antara jumlah polong pertanaman 
dengan vinase. Jika dilihat masing–masing faktor secara individual, pemberian vinase diketahui dapat 
meningkatkan jumlah polong pertanaman wijen. Pemberian takaran vinase sebanyak 50.000 l/ha sudah 
mampu memberikan peningkatan jumlah polong secara nyata. Unsur P yang terkandung dalam vinase 
dapat memberikan tambahan unsur hara yang cukup pada tanah pasir sehingga tanama wijen dapat 
menghasilkan jumlah polong yang lebih banyak dibandingkan dengan tanaman wijen yang tidak diberi 
vinase. Kultivar Sumberrejo 1 dan Sumberrejo 3 memiliki jumlah polong yang lebih banyak dibandingkan 
dengan kultivar Sumberrejo 2. Habitus kultivar Sumberrjo 1 dan 3 cenderung memiliki jumlah biji yang 
lebih banyak dibandingkan denga habitus kultivar wijen tidak bercabang seperti Sumberrejo 2.

Bobot biji per polong menunjukkan tidak terdapat interaksi antara takaran vinase dengan kultivar 
wijen. Pemberian takaran vinase sebanyak 100.000 l/ha memberikan pengaruh yang nyata pada bobot 
biji per polong. Kultivar Sumberrejo 3 memiliki bobot biji per polong yang lebih berat dibandingkan 
dengan Sumberrejo 1 dan Sumberrejo 2 (Tabel 10).

Tabel 8. Laju asimilasi bersih (g/cm /minggu) tiga kultivar wijen pada berbagai takaran vinase (l/ha) 
umur 4–8 minggu setelah tanam (lanjutan)
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Bobot 1000 biji dan bobot biji pertanaman

Tabel 10. Bobot 1000 biji (g) dan bobot biji pertanaman (g/tanaman) tanaman tiga kultivar wijen pada 
berbagai takaran vinase (l/ha)

Perlakuan Bobot 1000 biji 
(g)

Bobot biji pertanaman (g/
tanaman)

Takaran vinase (l/ha)
0 1,39 a 3,559 b
50.000 1,46 a 5,366 b
100.000 1,34 a 9,053 a
150.000 1,55 a 10,048 a
Kultivar Wijen
Sumberrejo 1 1,62 p 7,726 p
Sumberrejo 2 1,08 q 3,776 q
Sumberrejo 3 1,61 p 9,518 p
Interaksi (-) (-)
CV% 27,04 35,78

Keterangan : Angka pada kolom yang sama dengan diikuti huruf yang berbeda menunjukan ada beda nyata antar 
perlakuan pada uji DMRT dengan tingkat kepercayaan 95%. Tanda (-) menunjukkan tidak ada 
interaksi antar faktor perlakuan

Tabel 10 memberikan informasi bahwa tidak terdapat interaksi antara perlakuan vinase dengan 
kultivar wijen pada variabel bobot 1000 biji. Tidak terdapat perbedaan yang nyata antarperlakuan pada 
faktor vinase. Kultivar Sumberrejo 1 dan Sumberrejo 3 memiliki rerata bobot 1000 biji yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan kultivar Sumberrejo 2. Adanya beda nyata tersebut mengindikasikan terdapat 
faktor kultivar yang berperan dalam bobot 1000 biji.

Bobot biji pertanaman pada Tabel 4.20 menunjukkan tidak terdapat interaksi antara pemberian 
vinase dengan kultivar tanaman.Secara individual perlakuan 100.000 l/ha sudah dapat memberikan 
pengaruh yang nyata pada bobot biji pertanaman. Kultivar Sumberrejo 1 dan Sumberrejo 3 menunjukkan 
bobot biji pertanaman paling tinggi jika dibandingkan dengan Sumberrejo 2 (Tabel 10). 

Tabel 11. Indeks panen tiga kultivar wijen pada berbagai takaran vinase (l/ha) umur 12 minggu setelah 
tanam

Perlakuan IP
Takaran vinase (l/ha)
0 0,31 b
50.000 0,36 ab
100.000 0,58 a
150.000 0,65 a
Kultivar Wijen
Sumberrejo 1 0,56 p
Sumberrejo 2 0,45 p
Sumberrejo 3 0,42 p
Interaksi (-)
CV% 31,53

Keterangan : Angka pada kolom yang sama dengan diikuti huruf yang berbeda menunjukan ada beda nyata antar 
perlakuan pada uji DMRT dengan tingkat kepercayaan 95%. Tanda (-) menunjukkan tidak ada 
interaksi antar faktor perlakuan
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Tabel 11 memberikan informasi bahwa tidak ada interaksi antara vinase dengan kultivar wijen 
pada variabel indeks panen. Secara individual faktor vinase menunjukkan perbedaan yang nyata pada 
perlakuan 100.000 l/ha jika dibandingkan dengan kontrol dan 50.000 l/ha. Indeks panen pada perlakuan 
150.000 l/ha memiliki nilai 0,65 dan perlakuan 100.000 l/ha memiliki nilai 0,58. Sedangkan indeks 
panen terendah ada pada perlakuan kontrol dengan nilai indeks panen sebesar 0,31. Kultivar wijen tidak 
menunjukan respons yang berbeda nyata pada variabel indeks panen. Pada variabel indeks panen, faktor 
kultivar tidak memiliki pengaruh yang nyata.

Kesimpulan dan Saran
Pemberian vinase dengan dosis 100.000 l/ha pada tanaman wijen dapat meningkatkan pertumbuhan 

(luas permukaan, volume dan bobot kering akar, jumlah dan luas daun, bobot kering tajuk) dan hasil 
(panjang polong, diameter polong, indeks panen dan bobot biji pertanaman) dibandingkan tanpa 
pemberian vinase. Varietas Sumberrejo 1 dan Sumberrejo 3 memiliki pertumbuhan dan hasil yang lebih 
baik dibandingkan dengan varietas Sumberrejo 2. Tidak terdapat interaksi antara takaranvinase dan 
kultivar pada hasil wijen.
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Efektivitas Cendawan Mikoriza Arbuskula pada Coating 
Benih Selama Penyimpanan dan Serapan Hara P   

Tanaman Jagung Manis
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Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui pengaruh bahan perekat terhadap mutu benih jagung 
manis dan viabilitas CMA selama penyimpanan dan 2) mengetahui pengaruh CMA dengan metode 
coating dan pemupukan P terhadap serapan hara P, pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis. 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Agromikrobiologi Balai Pengkajian Bioteknologi, BPPT 
PUSPIPTEK Serpong, Tanggerang, Laboratorium Ilmu dan Teknologi Benih, Fakultas Pertanian, dan 
Rumah Kaca Kebun Percobaan Cikabayan Institut Pertanian Bogor. Penelitian dimulai pada bulan April 
hingga Oktober 2011.

Penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu : 1) Pengaruh bahan perekat terhadap mutu benih jagung 
manis dan viabilitas CMA selama penyimpanan dan 2) Pengaruh coating CMA dan pemupukan P 
terhadap serapan hara P, pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis. Percobaan pertama 
menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) yang diacak secara lengkap. Faktor pertama 
adalah periode simpan (0, 4, 8, 12, 16 minggu) sebagai petak utama dan faktor kedua adalah jenis bahan 
perekat (tanpa coating, natrium alginat + CMA, arabic gum + CMA, dan tapioka + CMA) sebagai anak 
petak. Percobaan kedua menggunakan faktorial dua faktor dengan rancangan lingkungannya adalah 
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL). Faktor pertama adalah jenis bahan perekat (tanpa coating 
CMA, natrium alginat + CMA, arabic gum + CMA, dan tapioka + CMA) dan faktor kedua adalah 
pemberian pupuk P2O5 (tanpa pupuk, 60 kg ha-1 P2O5, dan 120 kg ha-1 P2O5).  

Pengamatan dilakukan pada kadar air, indeks vigor, daya berkecambah, kecepatan tumbuh, 
potensi tumbuh maksimum, dan uji perkecambahan spora pada percobaan pertama. Percobaan kedua 
pengamatan dilakukan pada analisis unsur P dalam media tanam, daya tumbuh, tinggi tanaman, analisis 
unsur P jaringan tanaman, bobot kering tajuk dan akar tanaman, persentasi infeksi CMA, jumlah spora, 
dan bobot tongkol dan biji per tongkol.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan bahan perekat natrium alginat, arabic gum, dan 
tapioka memberikan pengaruh yang sama terhadap daya berkecambah benih. Daya berkecambah benih 
menurun secara nyata pada 12 minggu setelah simpan. Pada tolok ukur kecepatan tumbuh, pengaruh 
arabic gum dan tapioka sama dengan kontrol, sedangkan natrium alginat menghasilkan kecepatan tumbuh 
yang nyata lebih rendah. Bahan perekat terbaik untuk mempertahankan daya berkecambah spora CMA 
adalah natrium alginat. Daya berkecambah spora dapat dipertahankan sampai dengan 16 minggu sebesar 
70%. Perlakuan seed coating dengan bahan perekat tapioka menunjukkan nilai tertinggi pada P-tersedia 
media tanam, P-total pada biji, dan infeksi CMA pada akar setelah jagung manis dipanen.
Kata kunci: bahan perekat, benih jagung manis, penyimpanan benih, perlakuan benih

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pertanian masa depan diharapkan menjadi pertanian yang berbasis organik, di mana lebih 
mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari penggunaan bahan sintetik. Alternatif bahan alami 
yang dapat digunakan adalah mikroorganisme. Mikroorganisme dapat meningkatkan ketersediaan dan 
efisiensi penyerapan unsur hara dalam tanah, menekan mikroba tular tanah patogen melalui kompetisi, 
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memproduksi zat pengatur tumbuh yang dapat meningkatkan perkembangan sistem perakaran tanaman, 
dan meningkatkan aktivitas mikroba tanah heterotrof yang bermanfaat melalui aplikasi bahan organik 
(Nasahi 2010). Menurut Setiadi (2000) teknologi seperti ini cukup dikenal dan mendapat perhatian dari 
para ahli lingkungan dan ahli pertanian, karena mikroorganisme ini dapat dijadikan sebagai salah satu 
alternatif teknologi dimasa mendatang yang tidak saja efektif, tetapi juga ramah lingkungan. Selain itu 
dapat pula meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas tanaman terutama yang ditanam pada lahan-
lahan marginal yang kurang subur.

Mikroorganisme yang dapat digunakan salah satunya adalah cendawan mikoriza arbuskula (CMA). 
CMA berfungsi meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan, patogen tular tanah dan logam 
berat, bersifat sinergis dengan mikroba lain, berperan aktif dalam siklus nutrisi, meningkatkan stabilitas 
ekosistem, berasosiasi luas, dan meningkatkan penyerapan unsur hara terutama fosfat (Setiadi 2000). 

Menurut Wilarso (1990) CMA adalah salah satu cendawan yang dapat bersimbiosis dengan akar 
tanaman dan melalui hifa eksternal mampu meningkatkan serapan hara immobil dari dalam tanah 
(terutama P) sehingga dapat mengurangi gejala defisiensi dan menghemat penggunaan pupuk TSP 
70%–90%. Selain itu, CMA apabila menginfeksi jaringan akar tanaman maka cendawan tersebut akan 
ada selama tanaman tersebut hidup. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman yang merespons 
positif terhadap keberadaan CMA. Hal ini didukung penelitian Rusdi (2003) yang menyebutkan bahwa 
jagung merupakan tanaman yang baik untuk mengembangkan inokulan CMA. Sistem perakarannya 
banyak, pertumbuhan relatif pendek dan daya adaptasinya tinggi terutama dilahan-lahan kering. 
Menurut Abdullah et al. (2005) jagung dijadikan sebagai tanaman inang untuk perbanyakan CMA. Hal 
ini disebabkan jagung memiliki umur yang relatif pendek dan perakaran yang baik. 

Aplikasi CMA pada tanaman jagung di tanah inceptisol dapat meningkatkan infeksi akar, serapan 
fosfat, bobot kering tanaman, dan hasil pipilan kering seiring dengan bertambahnya dosis CMA hingga 20 
g/batang dan pupuk NPK hingga 100% (Musfal 2010). Pada saat ini CMA diaplikasikan pada tanaman 
perkebunan dengan cara menaburkan pada lubang tanam sebelum penanaman bibit, menempelkannya 
pada akar tanaman muda atau mencampurnya pada tanah untuk pembibitan tanaman. Cara tersebut 
kurang efisien untuk tanaman pangan yang umumnya ditanam dengan jarak tanam yang sempit karena 
akan membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan biaya. CMA akan efektif digunakan pada fase bibit 
yang akarnya belum mengalami penebalan. Penetrasi hifa dan perkembangannya terjadi pada bagian 
akar yang masih mengalami proses diferensiasi dan pertumbuhan (Anas 1997). Oleh karena itu, aplikasi 
CMA dengan seed coating akan langsung dapat menginfeksi bibit yang baru tumbuh. 

Benih dapat ditingkatkan mutunya dengan menggunakan metode enhancement. Menurut 
Copeland dan McDonald (1995), seed coating merupakan salah satu metode enhancement yang dapat 
meningkatkan mutu benih dengan penambahan bahan kimia pada coating yang dapat mengendalikan 
dan meningkatkan perkecambahan benih. Penggunaan seed coating dalam industri benih sangat efektif 
karena dapat memperbaiki penampilan benih, meningkatkan daya simpan, mengurangi risiko tertular 
penyakit dari benih disekitarnya dan dapat digunakan sebagai pembawa zat aditif, misalnya antioksidan, 
antimikroba, repellent, mikroba antagonis, zat pengatur tumbuh, dan lain-lain.

Benih yang berupa biji-bijian seperti jagung biasanya langsung ditanam ke dalam tanah. Aplikasi 
CMA pada benih yang ditanam langsung lebih efisien dengan coating agar pada saat spora berkecambah 
dapat langsung menginfeksi akar. Proses pelapisan CMA pada benih dilakukan dengan bahan perekat. 
Bahan perekat yang digunakan tidak selalu sesuai atau kompatibel terhadap CMA yang digunakan. Faktor 
tersebut merupakan hal penting yang nantinya akan mempengaruhi viabilitas CMA selama penyimpanan 
benih. Komposisi kimia bahan perekat tersebut juga dapat mempengaruhi aktivitas mikroorganisme yang 
dikandungnya. Bahan perekat yang kompatibel dengan CMA untuk benih kedelai menurut Khodijah 
(2009) adalah kombinasi bahan perekat tapioka 5% dan bahan pelapis gambut:gipsum 50:50. Pengaruh 
coating tersebut ditunjukkan oleh tinggi tanaman 3 MST, jumlah dan bobot kering bintil akar tertinggi
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Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengetahui pengaruh bahan perekat terhadap mutu benih jagung manis dan viabilitas CMA 

selama penyimpanan. 
2. Mengetahui pengaruh CMA dengan metode coating dan pemupukan P terhadap serapan hara P, 

pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis.

METODOLOGI
Penelitian terbagi menjadi 2, yaitu 1) Pengaruh bahan perekat terhadap mutu benih jagung manis 

dan viabilitas CMA selama penyimpanan dan 2) Pengaruh coating CMA dan pemupukan P terhadap 
serapan hara P, pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis.
Percobaan 1. Pengaruh bahan perekat terhadap mutu benih jagung manis dan viabilitas CMA 
selama penyimpanan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Petak Terbagi (Split 
Plot Design) yang diacak secara lengkap. Faktor pertama adalah periode simpan sebagai petak utama dan 
faktor kedua adalah jenis bahan perekat sebagai anak petak.

Faktor pertama terdiri dari lima taraf, yaitu 0, 4, 8, 12 dan 16 minggu. Faktor kedua terdiri dari 
empat taraf, yaitu:P0 = Tanpa coating (kontrol), P1 = Na. Alginat + Cendawan Mikoriza Arbuskula 
(CMA), P2 = Arabic gum + Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA)danP3 = Tapioka + Cendawan 
Mikoriza Arbuskula (CMA) Bahan perekat yang digunakan dan konsentrasinya yaitu narium alginat 
(0,083 g/ml), arabic gum (0,25 g/ml), dan tepung tapioka (0,05 g/ml). 

Pada proses pelapisan (coating), benih jagung manis terlebih dahulu ditimbang bobot awal sebelum 
diberi perlakuan coating. Benih kemudian dilapisi dengan bahan perekat yang telah disiapkan dengan 
alat pelapis benih. Benih yang telah dilapisi dengan bahan perekat kemudian dilapisi dengan inokulum 
CMA berupa spora yang diperoleh dari hasil produksi Balai Pengkajian Bioteknologi BPPT. Perhitungan 
kerapatan jumlah spora CMA dilakukan sebelum coating agar didapatkan minimal 10 spora per butir 
benih. Benih dikeringanginkan selama 1 malam. Benih dikemas dalam alumunium foil dan disimpan 
dalam ruang penyimpanan antara suhu 27–31oC dan kelembapan nisbi udara sekitar 70–90% selama 
pengujian terhadap periode simpan 0, 4, 8, 12, dan 16 minggu. Pengujian dilakukan terhadap viabilitas 
benih dengan metodeUji Kertas Digulung didirikan dalam plastik (UKDdp) dan uji perkecambahan 
spora setiap periode penyimpanan.
Percobaan II: Pengaruh CMA dengan metode coating dan pemupukan P terhadap serapan hara P, 
pertumbuhan, dan produksi tanaman jagung manis

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktorial dua faktor dengan 
rancangan lingkungannya adalah Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL). Faktor pertama adalah 
jenis bahan perekat dan faktor kedua adalah pemupukan P (P2O5).

Faktor pertama terdiri dari empat taraf, yaitu:P0 = Tanpa coating (kontrol), P1 = Na. Alginat + 
Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA), P2 = Arabic gum + Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA)
danP3 = Tapioka + Cendawan Mikoriza Arbuskula (CMA) Faktor kedua terdiri dari tiga taraf, yaitu Q0 
= Tanpa pupuk (kontrol), Q1 = Pupuk ½ dosis (60 kg ha-1 P2O5)danQ2 = Pupuk dosis penuh (120 kg 
ha-1 P2O5)  

Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah podsolik merah kuning, kompos dan pasir 
dengan perbandingan 1 : 1 : 1. Tanah podsolik merah kuning digunakan sebagai gambaran tanah marginal 
yang miskin hara. Media tanam tersebut diayak dengan ayakan berukuran 5 mm dan disterilisasi dengan 
otoklaf pada suhu 121oC selama 20 menit. Media tanam dianalisis kandungan unsur hara P-total dan 
P-tersedia sebelum digunakan. Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan tanaman, analisis unsur 
pada jaringan tanaman dan infeksi CMA pada akar tanaman.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekapitulasi hasil analisis ragam pengaruh periode penyimpanan dan seed coating serta interaksinya 

terhadap beberapa parameter pengamatan pada benih jagung  manis dan cendawan mikoriza arbuskula 
(CMA) dapat dilihat pada Tabel 1.

Perlakuan tanpa coating menunjukkan nilai daya berkecambah tertinggi dan tidak berbeda pada 
perlakuan coating dengan bahan perekat arabic gum (Tabel 2). Penggunaan bahan perekat natrium 
alginat, arabic gum dan tapioka tidak menunjukkan perbedaan pada daya berkecambah benih. Hal ini 
menunjukkan bahwa bahan perekat yang digunakan tidak memberikan pengaruh yang berbeda pada 
benih sehingga mutu benih masih terjaga dengan baik. 

Tabel 1.  Rekapitulasi analisis keragaman pengaruh periode penyimpanan dan seed coating  serta 
interaksinya terhadap beberapa parameter pengamatan pada benih jagung  manis dan 
cendawan mikoriza arbuskula (CMA)

Parameter Pengamatan Periode 
Penyimpanan SeedCoating Interaksi CV

Kadar air benih
Indeks vigor #
Daya berkecambah
Kecepatan tumbuh
Potensi tumbuh maksimum
Uji perkecambahan spora

Daya berkecambah spora
Kecepatan perkecambahan spora @

**
*
*
tn
tn

*
**

**
tn
**
**
**

tn
tn

tn
tn 
tn 
tn 
tn
 

** 
tn

3.25
13.28
8.93
7.95
7.26

25.83
24.47

tn: tidak nyata; *: nyata pada taraf uji 5%, **: sangat nyata pada taraf uji 1%,#: transformasi log (Y+1), @: 
transformasi (Y+0.5)0.5

Tabel 2. Pengaruh periode simpan dan seed coating terhadap daya berkecambah

Perlakuan Coating
Penyimpanan (Minggu)

Rerata
0 4 8 12 16

%
Tanpa Coating
Na. Alginat + CMA
Arabic Gum + CMA
Tapioka + CMA

77.33
72.00
72.00
81.33

82.67
81.33
82.67
76.00

85.33
77.33
90.67
82.67

89.33
72.00
77.33
66.67

89.33
72.00
77.33
66.67

84.80 a
74.93 b
80.00 ab
74.67 b

Rerata 75.67 b 80.67 ab 84.00 a 76.33 b 76.33 b
Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada 
taraf 5%

Perlakuan seedcoating memberikan pengaruh sangat nyata terhadap parameter kecepatan tumbuh. 
Perlakuan coating dengan bahan perekat tapioka menunjukkan kecepatan tumbuh benih tertinggi dan 
tidak berbeda dengan bahan perekat arabic gum dan tanpa coating. Hal ini menunjukkan bahwa benih yang 
digunakan memiliki kualitas yang baik. Perlakuan coating dengan bahan perekat tapioka menunjukkan 
kecepatan tumbuh yang masih tinggi, tetapi daya berkecambah dan potensi tumbuh maksimumnya 
nyata lebih rendah dibandingkan dengan tanpa coating. Perlakuan coating CMA dengan bahan perekat 
natrium alginat menunjukkan rerata kecepatan tumbuh yang nyata lebih rendah dibandingkan dengan 
perlakuan coating lainnya (Tabel 3).
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Tabel 3. Pengaruh seed coating terhadap kecepatan tumbuh

Perlakuan Coating Kecepatan Tumbuh (%/etmal)
Tanpa Coating

Na. Alginat + CMA
Arabic Gum + CMA

Tapioka + CMA

20.21 a
18.56 b
20.09 a
20.66 a

Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada 
taraf 5%

Potensi tumbuh maksimum menunjukkan potensi benih untuk tumbuh, walaupun terdapat benih 
yang tumbuh tidak normal. Tabel 4 menunjukkan potensi tumbuh maksimum benih dengan perlakuan 
bahan perekat natrium alginat dan tapioka nyata lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan bahan 
perekat arabic gum dan tanpa coating. Benih jagung manis pada setiap perlakuan coating menunjukkan 
potensi tumbuh maksimum benih yang tinggi yaitu ≤ 84,27%. Hal ini menunjukkan bahwa benih yang 
digunakan memiliki kualitas yang baik dan ditunjukkan pula oleh daya berkecambahnya.

Tabel 4. Pengaruh seed coating terhadap potensi tumbuh maksimum

Perlakuan Coating Potensi Tumbuh Maksimum (%)
Tanpa Coating

Na. Alginat + CMA
Arabic Gum + CMA

Tapioka + CMA

91.47 a
84.27 b
89.33 a
84.53 b

Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada 
taraf 5%

Tabel 5 menunjukkan bahwa interaksi perlakuan periode simpan dan seedcoating memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap perkecambahan spora CMA. Pada awal penyimpanan, daya berkecambah 
spora dari ketiga perlakuan coating adalah sama yaitu 80%. Perlakuan coating dengan bahan perekat natrium 
alginat dan tapioka mampu mempertahankan daya berkecambah spora hingga akhir pengamatan (16 
minggu). Perlakuan dengan bahan perekat arabic gum hanya dapat mempertahankan daya berkecambah 
spora hingga 12 minggu penyimpanan. Daya berkecambah spora CMA merupakan parameter yang 
penting karena menunjukkan kondisi spora CMA yang dapat berkecambah dan berpotensi untuk 
menginfeksi akar tanaman dan membantu penyerapan hara.

Tabel 5. Pengaruh periode simpan dan seedcoatingterhadap daya berkecambah spora CMA 

Perlakuan Coating
Penyimpanan (Minggu)

0 4 8 12 16
%

Na. Alginat + CMA
Arabic Gum + CMA
Tapioka + CMA

80.00 abc
80.00 abc
80.00 abc

40.00 e
95.00 a

55.00 cde

75.00 a-d
65.00 b-e
60.00 b-e

65.00 b-e
75.00 a-d
85.00 ab

70.00 a-d
50.00 de
55.00 cde

Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada 
taraf 5%

Percobaan II: Pengaruh CMA dengan metode coating dan pemupukan P terhadap serapan hara P, 
pertumbuhan, dan produksi tanaman jagung manis

Parameter kadar P-tersedia yang diamati 3 minggu setelah tanaman dipanen dipengaruhi oleh 
perlakuan seed coating dan pemupukan. Tabel 6 menunjukkan bahwa interaksi antara seed coating dan 
pemupukan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap P-tersedia media tanam. Perlakuan seed 
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coating CMA dengan bahan perekat tapioka menunjukkan nilai kadar P-tersedia pada media tanam 
tertinggi dengan pemupukan dosis penuh dibandingkan bahan perekat yang lain.

Tabel 6. Pengaruh seed coating dan pemupukan terhadap kadar P-tersedia pada media tanam setelah 
jagung manis dipanen

Perlakuan Coating
Dosis Pupuk

Tanpa Pupuk ½ Dosis Dosis Penuh
(ppm)

Tanpa CoatingCMA
Na. Alginat + CMA
Arabic Gum + CMA
Tapioka + CMA

28.67 d
34.33 d
34.00 d
34.67 d

42.33 c
45.33 c
58.67 b
56.33 b

  45.00 c
  58.00 b
  61.67 b
118.00 a

Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada 
taraf 5%

Interaksi perlakuan seed coating dan pemupukan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar 
P-total pada biji. Perlakuan seed coating dengan bahan perekat tapioka dan tanpa pupuk menunjukkan kadar 
P-total pada biji yang nyata lebih tinggi dibandingkan dengan bahan perekat lain. Hal ini membuktikan 
bahwa aplikasi CMA dengan bahan perekat tersebut dapat membantu penyerapan hara P lebih banyak 
dibandingkan dengan bahan perekat lain (Tabel 7).

Tabel 7. Pengaruh seed coating dan pemupukan terhadap kadar P-total pada biji 

Perlakuan Coating
Dosis Pupuk

Tanpa Pupuk ½ Dosis Dosis Penuh
%

Tanpa Coating CMA
Na. Alginat + CMA
Arabic Gum + CMA
Tapioka + CMA

    0.42 bcd
    0.43 bcd

0.37 d
0.51 a

0.41 cd
0.40 cd
0.44 bc
0.40 cd

0.25 e
  0.44 bc
  0.49 ab
0.51 a

Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada 
taraf 5%

Tabel 8 menunjukkan bahwa persentase kolonisasi CMA tidak berbeda dengan perlakuan lainnya 
kecuali perlakuan coating dengan bahan perekat tapioka. Pada penggunaan bahan perekat tapioka, 
persentase kolonisasi CMA memiliki nilai paling tinggi (50,24%).

Tabel 8. Pengaruh seed coating terhadap infeksi CMA padaakar tanaman

Perlakuan Coating Kolonisasi CMA (%)
Tanpa Coating CMA

Na. Alginat + CMA

Arabic Gum + CMA

Tapioka + CMA

42.07 b

42.92 b

45.71 b

50.24 a
Angka yang diikuti huruf yang sama pada masing-masing kolom tidak berbeda nyata dengan uji Duncan Multiple 
Range Test (DMRT) pada taraf 5%
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SIMPULAN
Simpulan penelitian ini adalah

1. Perlakuan bahan perekat natrium alginat, arabic gum, dan tapioka memberikan pengaruh yang 
sama terhadap daya berkecambah benih. Daya berkecambah benih menurun secara nyata pada 
12 minggu setelah simpan. Pada tolok ukur kecepatan tumbuh, pengaruh arabic gum dan tapioka 
sama dengan kontrol, sedangkan natrium alginat menghasilkan kecepatan tumbuh yang nyata 
lebih rendah.

2. Bahan perekat terbaik untuk mempertahankan daya berkecambah spora CMA adalah natrium 
alginat. Daya berkecambah spora dapat dipertahankan sampai dengan 16 minggu sebesar 70%.

3. Perlakuan seed coating dengan bahan perekat tapioka menunjukkan nilai tertinggi pada P-tersedia 
media tanam, P-total pada biji, dan infeksi CMA pada akar setelah jagung manis dipanen.
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ABSTRACT
Deteriorated seed affected on yield due to reduced plant population and seed weight per plant. Plant 
population reduce is not only due to the seed does not grown, but also due to seedling flies attack ( 
Agromyza phaseoli ) or seedborne . The objective of this experiment to study response of deteriorated 
seed to seed coating applications such as thiametoxam and compost Trichoderma sp. The experiment 
is a field experiment was continuation of first phase experimental . The experiment designed was used 
split plot design two factors, namely the level of deterioration of seeds (D) and kind of seed coating (C) 
were replicated three times. The main plot is deterioration of seeds (D) consisting of two levels, namely 
d1 = high vigor seed (GC = 86.5%) and d2 medium vigor (GC = 74%). The subplot is the dose of seed 
coating (C) consist of five levels are as follows: c0 = without seed coating , c1 = thiametoxam, c2 = 1 g 
Trichoderma sp compost per 100 grainsof seeds , c3 = 2 g Trichoderma sp compost per 100 grains of seeds 
(recommendation doses by Trico-G producer), and c4 = 3 g Trichoderma sp compost per 100 grains of 
seeds. The experiment results showed no interaction effect between the level of deterioration of seed and 
the kind of seed coating on all parameters were observed. Deteriorated seed level are not siginificant 
effect on vegetative growth, but had significant effect on yield and yield components. Thiametoksam had 
good effect on seed size and seed weight per plot, while low dosage of Trichoderma compost capable of 
producing seeds equal with higher doses or thiametoksam application, ie 9.44 g per plant, or 3.03 tons 
ha-1. Seeds viability and vigor that not significantly affected by the level of deterioration and Trichoderma 
sp compost application.
Key words : deteriorated seed, seed coating, thiametoxam, trichoderma compost

ABSTRAK
Benih terdeteriorasi berpengaruh terhadap hasil karena berkurangnya populasi tanaman maupun hasil 
biji per tanaman. Penurunan populasi tanaman kedelai tidak saja disebabkan oleh benih yang tidak 
tumbuh, tetapi juga disebabkan adanya serangan lalat bibit (Agromiza phaseoli) dan patogen tular tanah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji respons benih terdeteriorasi terhadap aplikasi pelapis 
benih berupa insektisida thiametoksam dan kompos Trichoderma sp. Penelitian merupakan percobaan 
lapangan kelanjutan percobaan tahap I berupa percobaan pot. Percobaan dirancang dengan rancangan 
petak terbagi dua faktor, yaitu tingkat deteriorasi benih (D) dan jenis pelapis benih (C) yang diulang tiga 
kali. Petak utama adalah tingkat deteriorasi benih (D) yang terdiri dua level, yaitu d1 = benih bervigor 
tinggi ( DB = 86,5%) dan d2 bervigor sedang (DB = 74%). Adapun anak petak adalah dosis pelapis benih 
hayati (C) adalah sbb : c0 = tanpa pelapis benih, c1 = thiametoxam, c2 = 1 g kompos Trichoderma sp. benih 
100 butir be, c3 = 2 g kompos Trichoderma sp. per 100 butir benih (dosis rekomendasi produsen kompos 
Trico-G), dan c4 = 3 g kompos Trichoderma sp. per 100 butir benih. Hasil percobaan menunjukkan tidak 
ada pengaruh interaksi antara tingkat deteriorasi benih dan jenis pelapis benih terhadap semua parameter 
yang diamati. Tingkat deteriorasi benih pengaruhnya tidak nyata terhadap tumbuh vegetatif, tetapi 
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berpengaruh nyata terhadap komponen hasil dan hasil. Jenis pelapis benih thiametoksam berpengaruh 
baik terhadap ukuran biji dan bobot biji per petak. Tanaman asal benih yang dilapisi Trichoderma dosis 
rendah mampu menghasilkan biji yang tidak berbeda nyata dengan tanaman asal benih yang diberi 
trichoderma dosis yang lebih tinggi maupun thiametoksam, yaitu 9,44 g per tanaman atau 3,03 ton Ha-1. 
Viabilitas dan vigor benih yang dihasilan tidak secara nyata dipengaruhi oleh tingkat deteriorasi dan dosis 
kompos trichoderma. 
Kata kunci: Benih terdeteriorasi, pelapis benih, thiametoksam, trichoderma 

PENDAHULUAN
Kedelai (Glycine max (L.) Merr) merupakan komoditas utama pangan penting setelah padi dan 

jagung. Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati karena mengandung protein dan lemak 
yang cukup tinggi, masing-masing 39% sampai 42% protein dan 18% sampai 27% lemak (Hinson dan 
Hartwig 1982). Selain itu, kedelai merupakan bahan baku potensial untuk produk olahan, baik skala 
kecil maupun untuk keperluan industri pangan dan pakan. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan 
peningkatan pemahaman akan nilai gizi yang dikandungnya, maka kebutuhan kedelai setiap tahunnya 
meningkat. Sampai sekarang produksi kedelai di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan 
dalam negeri karena tingkat produksi terus mengalami penurunan (BPS 2014 dikutip Khudori 2015). 
Penurunan produksi antara lain disebabkan penyempitan lahan dan rendahnya produktivitas.

Faktor-faktor yang menyebabkan rata-rata hasil kedelai masih rendah, antara lain adanya gangguan 
alami selama periode tumbuhnya. Gangguan berupa hama dapat terjadi sejak fase awal perkecambahan 
sampai fase pengisian biji (Sumadi 2000; Marwoto et al. 2006). Selain itu masih banyak petani yang belum 
mengaplikasikan teknik budidaya tanaman secara utuh, di antaranya banyaknya petani menggunakan 
benih yang mutunya kurang baik (Adisarwanto dan Wudianto 1999).

Benih bermutu dapat ditunjukkan dari viabilitas dan vigor serta memiliki daya hasil yang tinggi. 
Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan vigor dan viabilitas benih yang sudah mengalami deteriorasi 
disebut invigorasi benih (seed enhancements). Salah satu cara invigorasi benih adalah dengan cara seed 
treatment atau seed coating, yaitu melapisi benih dengan suatu bahan kimia tetapi tidak merubah bentuk 
benih tersebut. Bahan kimia yang biasa digunakan untuk keperluan coating dapat berupa fungisida, 
insektisida, nutrisi mikro, dan bahan lainnya yang langsung diberikan pada benih (Copeland dan 
McDonald 2004). Bahkan dapat juga berupa mikroba antagonis sebagai antipatogen yang lebih dikenal 
dengan istilah biological seed treatment (Copeland dan McDonald 2004) atau perlakuan benih secara 
hayati (Agustiansyah et al. 2010, Ilyas 2012). 

Pemberian insektisida pada benih dapat melindungi benih dari hama dan penyakit yang menyerang 
benih di awal fase pertumbuhan sehingga pertumbuhan tanaman tidak terganggu dan dapat bertahan 
sampai pada fase akhir reproduktif (Cox et al. 2007). Hasil suatu penelitian menunjukkan bahwa seed 
coating dengan thiametoksam, imidakloprid ataupun dengan fipronil sama-sama memberikan pengaruh 
baik bagi pertumbuhan dan pengendalian hama pada fase awal pertumbuhan. Insektisida imidakloprid 
dan thiametoksam yang diberikan pada benih jagung pengaruhnya tidak berbeda nyata terhadap hasil 
(kg/ha) namun memberikan hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kontrol (Wilde et al. 
2004). 

Sumadi et al. (2011) menyimpulkan pelapisan benih kedelai dengan insektisida berbahan aktif 
Thiametoksam dengan dosis 1,0 g/kg benih berpengaruh baik terhadap viabilitas, vigor benih, dan 
bibit serta pertumbuhan, namun tidak berpengaruh nyata terhadap komponen hasil dan hasil tanaman 
kedelai. Berbeda halnya apabila perlakuan pelapisan benih kedelai disertai dengan pemberian bokashi 
pengaruhnya tidak saja pada fase vegetatif awal tetapi sampai pada fase reproduktif. Pelapisan benih 
dengan insektisida thiametoksam 2 ml kg-1 yang disertai penambahan bokashi 15 ton ha-1 berpengaruh 
dalam menurunkan intensitas serangan hama lalat bibit serta meningkatkan jumlah bintil akar efektif, 
pertumbuhan, komponen hasil, dan hasil tanaman kedelai (Sumadi et al. 2012). 
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Percobaan lainnya tentang peranan pelapisan benih kedelai dapat disimpulkan bahwa benih yang 
diberi kompos Trichoderma sp. hasilnya lebih tinggi, rata-rata mencapai 2,26 t Ha-1 atau setara dengan 
potensi hasilnya (Sumadi et al. 2014) Salah satu keunggulan Trichoderma sp. yang diaplikasikan pada 
tanah adalah dapat memacu pertumbuhan tanaman dan mengendalikan penyakit tular tanah (Cuevas 
2006). Demikian juga apa yang diinformasikan Khan et al. (2005), aplikasi Trichoderma sp. dapat 
memacu perkecambahan benih padi dan meningkatkan vigor bibit. 

Tujuan percobaan adalah mengetahui pengaruh dan menetapkan dosisi kompos Tichoderma sp. 
yang pengaruhnya paling baik dalam hal perbaikan benih kedelai terdetederiorasi sebagaimana terukur 
pada daya berkecambah, pertumbuhan dan hasil tanaman. Daya berkecambah, pertumbuhan dan 
hasil tanaman asal benih kedelai terdeteriorasi bergantung pada dosis kompos Trichoderma sp. yang 
diaplikasikan.

BAHAN DAN METODE 
Percobaan dilaksanakan di lahan kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, 

Jatinangor, Jawa Barat, dengan ketinggian ±700 m dpl pada akhir Maret 2015–Juli 2015. Analisis tanah 
setelah percobaan serta analisis protein dan lemak dilaksanakan selama satu bulan tepatnya sampai 7 
September 2015. 

 Pengujian kualitas benih di Laboratorium Teknologi Benih Departeman Budidaya Pertanian 
Unpad. Analisis kandungan protein dan lemak benih hasil panen dilakukan di Laboratorium Agrokimia 
UPTD-Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat di Lembang, sedangkan analisis populasi Rhizobium 
sp. dan Trichoderma sp. pada lahan percobaan pada akhir percobaan di Balai Penelitian Tanah, BB PPSL 
Pertanian, Bogor.

Bahan-bahan yang digunakan meliputi benih kedelai kultivar Anjasmoro diperoleh dari UPBS 
Balitkabi, Malang dan UPTD Balai Pengembangan Benih Palawija, Plumbon, Kabupaten Cirebon. 
Pestisida berbahan aktif  Thiametoksam dan kompos Tricho-G sebagai sumber fungi Trichoderma sp. 
Satu paket pupuk N,P, dan K, pupuk kotoran domba, pestisida, kertas merang, dan kantong plastik. 
Alat-alat yang digunakan meliputi thermohigrometer, Leaf area meter, SPAD Chlorofil meter, timbangan 
tanah , timbangan elektrik, oven elektrik, germinator, dll.

Percobaan merupakan petak terbagi dua faktor yang diulang tiga kali. Setiap unit percobaan 
berukuran 4 x 1,5 m, sehingga seluruhnya terdapat 30 petak percobaan. Petak utama adalah tingkat 
deteriorasi benih (D) yang terdiri dua level, yaitu d1 = benih bervigor tinggi (DB = 86,5%) dan d2 
bervigor sedang (DB = 74%). Adapun anak petak adalah dosis pelapis (C) benih hayati adalah sbb: c0 
= tanpa pelapis benih, c1 = thiametoxam, c2 = 1 g kompos Trichoderma sp. benih 100 butir be, c3 = 2 g 
kompos Trichoderma sp. per 100 butir benih (dosis rekomendasi produsen kompos Trico-G), dan c4 = 
3 g kompos Trichoderma sp. per 100 butir benih. Kepadatan Trichoderma dalam carrier pelapis benih 
adalah 107 CFU/gr carrier pelapis atau 2 g per 100 butir benih (Petunjuk penggunaan sebagaimana 
tertera pada Label). Pengaruh perlakuan diuji dengan uji F taraf nyata 5%, selanjutnya untuk mengetahui 
perbedaan antarperlakuan dilakukan uji jarak berganda Duncan.

Parameter hasil percobaan terbagi atas pengamatan penunjang dan pengamatan utama. Pengamatan 
penunjang meliputi data daya berkecambah dan vigor benih sebelum diberi pelapisan benih, data suhu 
dan kelembapan lingkungan sekitar tanaman, jenis hama, penyakit dan gulma yang menyerang selama 
pertumbuhan tanaman, kandungan klorofil, kandungan protein dan lemak biji serta populasi Rhizobium 
dan Trichoderma sp. pada media tanah sebelum dan sesudah percobaan. Kandungan protein dideteksi 
dengan metoda Semimikro Kjedahl di Laboratorium Kimia Agro Dinas Pertanian Tanaman pangan, 
Jawa barat. Kandungan lemak biji dideteksi dengan metoda hidrolisis (weibull). Data pengamatan 
penunjang tidak dianalis secara statistik. Pengamatan utama mencakup komponen kualitas benih, tinggi 
tanaman, bobot kering biomassa pada 75 HST, komponen hasil dan hasil.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

656

Respons Benih Kedelai Terdeteriorasi terhadap Aplikasi Pelapisan Benih

HASIL DAN PEMBAHASAN
Suhu dan kelembaban udara rata-rata sampai 10 minggu setelah tanam (MST) masing-masing 

sbb: pagi hari 18,6 0 C–22,0 0C, sedangkan siang hari rata-rata mencapai 28 0C–30,9 0C. Kelembapan 
pada siang hari rata-rata 60–65%. Pada awal tanam, tepatnya 10 April sampai 4 MST masih ada hujan, 
selanjutnya mulai 6 MST curah hujan sudah mulai berkurang. Walaupun sudah memasuki musim 
kemarau sampai 9 MST pada siang hari masih berawan bahkan hujan gerimis ringan.

Benih yang diperoleh dari UPBS Balitkabi, Malang dapat dikategorikan benih yang memenuhi 
syarat sebagai benih yang bermutu tinggi dengan daya berkecambah 86,5%(d1), namun vigornya 
termasuk sedang. Benih yang diperoleh dari UPTD BPBP Plumbon masuk kategori benih yang sudah 
mengalami deteriorasi dengan daya berkecambah 74,0% (d2).

Populasi mikroba Rhizobium sp. dan Trichoderma sp. tidak merata pada semua petak percobaan. 
Secara umum semua hamparan petak percobaan sudah mengandung Rhizobium sp., walaupun populasinya 
tidak merata. Populasi Rhizobium sp. (CFU/g tanah) pada petak I, II, dan III masing-masing sebagai 
berikut: 3,15 x 106, 6 x 106, dan 7 x 106 (CFU/g tanah) dan Trichoderma sp. masing-masing 0.00,0.00 
dan 3.4 x 104 (propagul/g tanah), kompos Tricho-G mengandung Trichoderma sp. yang tidak terlalu 
berbeda dengan populasi yang ada pada salah satu petak percobaan yaitu 3.2 x 104 (propagul/g tanah)
(Laboratorium Biologi Tanah, Departemen ITSDL Faperta Unpad 2015). 

Populasi Rhizobium sp. dan Trichoderma sp. pada tanah bekas percobaan bervariasi di antara 
perlakuan. Pemberian kompos Tricho-G tidak serta merta meningkatkan populasi Trichoderma sp. 
Bahkan di antara lahan bekas pertanaman keberadaan Trichoderma sp. tidak terdeteksi. Berbeda halnya 
dengan keberadaan Rhizobium sp. secara konsisten terdeteksi pada hampir semua tanah bekas lahan 
percobaan, walaupun tidak ada perlakuan khusus pemberian inokulan Rhizobium sp.. Rendahnya populasi 
mikroba pada suatu media, termasuk Trichoderma sp. diduga disebabkan fungi yang ditambahkan pada 
media tidak berkembang dengan baik. Lahan yang luas memiliki kesuburan yang tidak merata sehingga 
perkembangan pada setiap tanaman bervariasi. Diketahui bahawa Trichoderma sp. bersifat simbiose 
dengan tanaman inang (Harman 2004). 

Secara umum kesuburan media tanah yang digunakan masih cukup baik untuk pertanaman 
kedelai. Kemasaman tanah tergolong agak masam (5,88), kandungan unsur hara Nitrogen dikategorikan 
sedang (0,27%), P tersedia rendah (6,20 mg/100 g) dan K rendah (16,61 mg 100 g), tekstur tanah 
tergolong liat (Laboratorium Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman Departemen ITSL Faperta Unpad 
2014). Tumbuhan pengganggu atau gulma yang ada disekitar tanaman selama percobaan hampir sama 
dengan percobaan pot tahun lalu yaitu Imperata cylindrica, babawangan, Ageratum conyzoides, Euphorbia 
hirta, Portulaca oleracea, Amaranthus viridis, Phyllantus aebilis, Eleusine indica, Axonopus compressus, 
Setaria palmifolia, Cyperus rotundus, dan Mimosa pudica. Keberadaan gulma tidak sampai mengganggu 
pertumbuhan tanaman karena penyiangan dilakukan secara intensif. Oleh karena itu, disarankan 
sebaiknya sebelum diolah dilakukan penyemprotan herbisida pra tumbuh (pre-emergence). 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) lainnya yang menyerang tanaman saat tanaman umur 
2 MST (minggu setelah tanam) sampai 10 MST hampir sama dengan pertanaman percobaan tahap I 
yang ditanam pada polybag, yaitu lalat bibit, ulat penggerek daun, kepik hijau, dan belalang. Tingkat 
serangannya sangat rendah, kurang dari 5% karena tindakan pencegahan dengan pestisida dilakukan 
setiap dua minggu sekali. 

Daya Berkecambah dan Vigor
Daya berkecambah dan vigor benih diperoleh dari uji tanam, bobot kering kecambah pada 2 

MSS (dua minggu setelah semai) dan kemunculan kecambah di petak percobaan. Hasil analisis statitik 
menunjukkan bahwa pengaruh pelapis benih tidak bergantung pada tingkat vigor benih. Pelapisan 
benih tidak berpengaruh dalam meningkatkan viabilitas dan vigor benih. Apabila dibandingkan dengan 
kualitas awal benih yang hanya bervigor sedang, pelapisan benih dengan insektisida maupun Trichoderma 
tidak berpengaruh nyata. Vigor bibit sebagaimana terukur dengan daya tumbuh benih di lapangan, 
menunjukkan vigor benih yang cukup tinggi (Tabel 2).
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Tabel 1. Rata-rata daya berkecambah dan vigor benih terdeteriorasi yang diaplikasi pelapis benih 

Perlakuan Daya Muncul (%) Bobot Kering 
Kecambah (g)

Daya Tumbuh di 
lapangan (%)

Tingkat Deteriorasi (D)

d1= benih bervigor tinggi

d2 = benih bervigor sedang

81,33     a

70,67     a

0,42    a

0,39    a

88,87   a

82,07   a
 Pelapisan benih (C)

C0 = Tanpa pelapis benih

C1 = Thiametoxam

C2 =  Trichoderma sp 1g/100 butir

C3 =  Trichoderma sp 2g/100 butir

C4 =  Trichoderma sp 3g/100 butir

79,17     a

71,67     a

77,50     a

80,00     a

71,67     a

0,43     ab

0,38      a

0,41      ab

0,44      b

0,37      a

87,00      a

86,83      a

86,50      a

85,50      a

81,50      a
Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan pada uji Duncan taraf 

nyata 5%.

Berdasarkan pada hasil uji vigor benih dan bibit, dosis pelapis benih yang diberikan tidak bersifat 
toksik, dosis anjuran kompos Tricho-G dapat memperbaiki vigor benih. Hal ini ditunjukkan dengan 
bobot kering kecambah yan lebih tinggi dibandingkan dengan kecambah asal benih yang dilapisi 
kompos Tricho-G yang dosisnya lebih tinggi ataupun yang menggunakan thiametoksam. Bahkan tanpa 
penggunaan pelapis benih hasilnya tidak berbeda nyata dengan yang menggunakan pelapis benih, baik 
yang ditanam pada skala laboratorium maupun yang ditanam skala lapangan. 

Kandungan klorofil Daun, Tinggi Tanaman, dan Bobot Kering Brangkasan  
Berdasarkan pada hasil analisis statistik, tidak ada pengaruh interaksi atau saling keterkaitan antara 

tingkat deteriorasi benih dengan jenis pelapis benih dalam hal mempengaruhi kandungan klorofil tinggi 
tanaman dan bobot kering brangkasan (Tabel 2). 

Tabel 2. Rata-rata kandungan klorofil daun, tinggi tanaman 45 HST dan bobot kering brangkasan 

Perlakuan Kandungan 
Klorofil Daun 

(CCI)

Tinggi Tanaman (cm Bobot kering 
brangkasan (g)

Tingkat Deteriorasi (D)

d1=   benih bervigor tinggi 31,79 a 58.42 a 7.18 a
d2 = benih bervigor sedang 33,42 a 51.72 a 6.24 a
Pelapisan benih (C)

C0 = Tanpa pelapis benih 34,50 a 52.48 a 7.53 ab
C1 = Thiametoxam 31,20 a 66.22 b 8.32 b
C2 =  Trichoderma sp 1g/100 butir 32,41 a 51.63 a 6.55 ab
C3 =  Trichoderma sp 2g/100 butir 34,67 a 53.09 a 5.64 a
C4 =  Trichoderma sp 3g/100 butir 30,25 a 51.92 a 5.54 a

Keterangan : nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan pada uji Duncan taraf 
nyata 5%.
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Tingkat deteriorasi benih tidak secara nyata mempengaruhi jumlah klorofil , tinggi tanaman dan 
indeks kandungan klorofil. Pemberian pelapis benih berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman (45 HST) 
dan bobot kering brangkasan (70 HST). Bagi benih yang bervigor sedang yang mampu berkecambah, 
mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan tempat tumbuh sebagaimana benih yang bervigor tinggi. 
Hal ini ditunjukkan dengan bobot kering tanaman dan tinggi tanaman yang tidak berbeda nyata dengan 
tanaman asal benih bervigor lebih baik. Pemberian kompos Trichoderma sp. tidak serta meningkatkan 
pertumbuhan vegetatif secara signifikan, baik tinggi tanamannya maupun biomassanya. Berbeda halnya 
dengan thiametoksam yang diduga diperkaya dengan nutrisi dan hormon yang langsung bersifat aktif. 
Tanaman asal benih yang dilapisi thiametoksam memiliki tinggi tanaman dan biomassa yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan yang diberi kompos Trichoderma. 

Komponen hasil, Hasil, dan Indeks Panen
Berdasarkan hasil uji statistik, tidak ada keterkaitan pengaruh antara tingkat deteriorasi benih 

dengan jenis pelapis benih terhadap semua komponen hasil dan hasil tanaman. Secara mandiri tingkat 
deteriorasi secara nyata berpengaruh terhadap komponen hasil dan hasil, sedangkan jenis pelapis benih 
berpengaruh nyata terhadap bobot 100 butir dan bobot biji per petak dan indeks panen (Tabel 3). 

Tabel 3.  Rata-rata komponen hasil, hasil dan indeks panen tanaman kedelai asal benih terdeteriorasi 
yang diaplikasi berbagai jenis pelapis benih

Perlakuan
Jumlah 

polong isi/
tanaman 

Jumlah 
biji/ 

tanaman

Bobot 
100 butir 

(g)

Bobot biji/ 
tanaman 

(g)

Bobot biji/
petak (g)

Indeks 
Panen

Bobot 
biji/Ha
(ton)

d1 40.72 b 76.91 b 13,55 b 11.28 b 351,68 a 0.60 a 3,06
d2 31.39 a 61.83 a 12,85 a 8.67 a 320,78 a 0.59 a 2,79
c0 34.53 a 68.40 a 13,02 a 9.08 a 267,93 a 0.53 a 2,33
c1 37.23 a 71.00 a 14,29 b 10.72 a 461,37 b 0.57 ab 4,02
c2 36.71 a 68.15 a 12,85 a 9.44 a 348,27 a 0.60 ab 3,03
c3 37.75 a 67.73 a 13,10 a 9.63 a 293,69 a 0.63 ab 2,56
c4 34.06 a 71.58 a 12,72 a 11.00 a 309,91 a 0.66 b 2,70

Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji jarak 
berganda Duncan pada taraf 5%.

Kemampuan tumbuh vegetatif tanaman asal benih terdeteriorasi sebagaimana ditunjukkan pada 
Tabel 3, tidak serta merta diikuti kemampuan tumbuh reproduktif per individu tanaman. Tanaman 
asal benih bervigor tinggi memiliki kemampuan membentuk polong dan biji lebih baik dibandingkan 
dengan tanaman asal benih terdeteriorasi

Hal ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sebagaimana pada percobaan tahap I yang 
dilakukan pada polybag (Sumadi et al. 2014). Tanaman asal benih bervigor tinggi akan lebih cepat 
dalam memanfaatkan nutrisi tempat tumbuh dibandingkan tanaman yang berasal dari benih bervigor 
rendah. Benih bervigor rendah atau benih yang sudah mengalami deteriorasi membutuhkan waktu yang 
lebih lama dalam memanfaatkan nutrisi sekitar tanaman karena adanya proses adaptasi. Implikasinya 
adalah adanya perbedaan kecepatan partisi fotosintat yang berdampak pada hasil panen yang lebih baik 
dibandingkan dengan tanaman asal benih terdeteriorasi lanjut. Ukuran biji yang dihasilkan tanaman 
asal benih yang dilapisi thiamektosam menunjukkan hasil yang lebih baik sebagaimana terukur dengan 
bobot 100 butir (14,29 g) dibandingkan dengan tanaman asal benih yang diberi kompos Trichoderma 
dan tanpa pelapis benih. Bobot 100 butir varietas Anjasmoro berdasarkan deskripsinya rata-rata antara 
14,8–15,3 g ( Balitkabi 2014). Secara umum hanya tanaman asal benih yang diberi thiamektosam yang 
menghasilkan biji berukuran mendekati deskripsinya, sedangkan tanaman lainnya rata-rata bobot 100 
butirnya lebih rendah. Dengan kata lain tanaman asal benih yang dilapisi thiametoksam ukurannya lebih 
besar dibandingkan dengan biji yang dihasilkan tanaman yang benihnya dilapisi trichoderma maupun 
tanpa pelapis benih. Trichoderma tidak berperan dalam memperbaiki proses perkembangan benih. 
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Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memproduksi fotosintat dan tingkat partisinya. Tampilan 
tanaman yang lebih baik akan mampu melakukan fotosintesis yang lebih baik, dibandingkan dengan 
tanaman pertumbuhannya lebih rendah.

Sebagaimana ukuran bijinya, bobot biji per tanaman asal benih yang diberi pelapis thiametoksam 
hasilnya lebih baik dibandingkan dengan lainnya. Walaupun demikian secara umum pemberian kompos 
Trichoderma dengan dosis yang lebih rendah (1 g per 100 butir) mampu menyamai dengan penggunaan 
dosis Trichoderma yang lebih tinggi. Apabila dikonversi hasil per hektare semuanya sudah lebih tinggi 
dibandingkan potensi hasilnya antara 2,33 ton Ha-1 sampai 4,02 ton Ha-1. Rata-rata potensi hasil varietas 
Anjasmoro adalah 2,03–2,25 ton Ha-1 (Balitkabi 2014). Hasil yang tinggi tidak serta merta diikuti dengan 
tingkat efisiensi distribusi bahan kering ke biji. 

Nilai Indeks Panen pada tanaman asal benih yang diberi thiametosam tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan lainnya. Tanaman asal benih yang tidak diberi pelapis benih nilai Indeks Panennya lebih kecil 
dibandingkan dengan tanaman asal benih yang diberi Trichoderma 3 g per 100 butir. Dengan demikian 
benih yang dilapisi Trichoderma mengahsilkan tanaman yang lebih efektif dalam membantu proses 
pertumbuhan tanaman (Harman 2006). 

Besarnya bobot biji pertanaman berkorelasi dengan keragaan bagian vegetatifnya, sebagaimana 
tercermin dengan nilai Indeks Panen yaitu pada kisaran ±0.5–0,6. Nilai IP sebesar ±0,5 berada pada 
kisaran normal tanaman kedelai yang tumbuh pada kondisi lingkungan optimal. Hal ini berarti 
kesuburan media tanam, baik yang diberi pelapis benih maupun mempunyai kesuburan yang 
optimal. Pemberian kotoran hewan dan pemupukan nitrogen, KCl, dan TSP yang cukup mampu 
mengoptimalkan kondisi kesuburan lahan. 

Daya Berkecambah dan Vigor Benih
Hasil analis statistik menunjukkan tidak ada pengaruh interaksi antara tingkat deteriorasi benih 

dengan jenis pelapis benih terhadap mutu benih yang dihasilkan (Tabel 4).

Tabel 4. Rata-rata daya berkecambah dan indeks vigor benih yang dihasilkan

Perlakuan Daya Berkecambah (%) Indeks Vigor
Deteriorasi (D)

d1, daya Berkecambah 86,5 %

d2, daya berkecambah 74,0 %

91,00   a

88,00  a

7,15  a

6,78  a
Pelapisan benih (C)

C0 = Tanpa pelapis benih

C1 = Thiametoxam

C2 =  Trichoderma sp 1g/100 butir

C3 =  Trichoderma sp  2g/100 butir

C4 =  Trichoderma sp  3g/100 butir

88,33  a

89,58  a

91,67  a

87,50  a

90,42  a

6,95  a

6,96  a

7,16  a

6,85  a

6,90  a
Keterangan: nilai rata-rata yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan pada uji Duncan taraf 

nyata 5%.  

Demikian juga semua perlakuan secara mandiri tidak berpengaruh nyata terhadap kualitas benih 
yang dihasilkan. Nilai rata-rata daya berkecambah dan vigor benih yang dihasilkan mempunyai nilai 
kategori benih yang berkualitas tinggi (>80 %) (Tabel 4). Hal yang sama ditunjukkan pada hasil 
percobaan tahap I yang berupa percobaan pot ( Sumadi et al. 2014), benih yang baru dipanen memiliki 
viabilitas dan vigor yang tinggi. 

Beberapa hasil penelitian tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap viabilitas dan vigor benih 
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yang baru dipanen menunjukkan hasil yang tidak konsisten (Sumadi 2000, Sumadi et al. 2008). Hasil 
percobaan Sumadi (2000) menyimpulkan bahwa cekaman kekeringan selama periode perkembangan biji 
(R3-R6) tidak berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah benih, tetapi berpengaruh nyata terhadap 
bobot kering kecambah. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh interaksi antara tingkat 

deteriorasi benih dan jenis pelapis benih terhadap semua parameter yang diamati. Tingkat deteriorasi 
pengaruhnya tidak nyata terhadap tumbuh vegetatif, tetapi berpengaruh nyata terhadap komponen hasil 
dan hasil. Jenis pelapis benih thiametoksam berpengaruh baik terhadap ukuran biji dan bobot biji per 
petak. 

Tanaman asal benih yang dilapisi kompos Trichoderma dosis rendah menghasilkan biji yang tidak 
berbeda nyata dengan tanaman asal benih yang diberi Trichoderma dosis yang lebih tinggi maupun 
penggunaan pelapis benih berupa insektisida, yaitu 9,44 g per tanaman atau 3,03 ton Ha-1, tetapi 
pengaruhnya tidak nyata terhadap viabilitas dan vigor benih yang dihasilkan. 

 Berdasarkan simpulan maka dapat disarankan untuk mengkaji lebih lanjut tentang peranan 
kompos Trichoderma sp. dalam peningkatan produktivitas tanaman kedelai asal benih terdeteriorasi pada 
ekosistem yang berbeda serta pengkajian terhadap daya simpan benih yang dihasilkan.
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ABSTRACT
Cultivation of tomatoes was more done in the lowlands. Yieldscomponents and adaptation characters 
focused to produce a new superior tomato varieties in the lowlands. It was developed by conventional 
and non conventional breeding (irradiation of gamma rays). The objectives was to study performance 
of qualitative, quantitative characters in M3 to M0populations, and heritability values. The experiments 
were performed at Leuwikopo field research IPB, Darmaga (197 m asl) in July and October 2015. The 
genetic materialsare 12 populations M3 tomatoesresults of gamma ray irradiation dose 495 Gy and 6 
populations M0. Fruit length, total fruit weight, and weight per fruit characters in M3 population were 
signicifantly different to M0 population. Varians components, broad sense heritability and coefficient 
diversity is thought to support the selection of yields component. Fruit length, fruit diameter, total fruit 
weight, fruit weight, total dissolved solids, and the percentage of fruit cracking based on fruit weight in 
all population of M3 tomatoes have a high heritability so the selection can be efective to do.Some of 
qualitative fruit characters in M3 was different to M0 population, such us fruit shape, fruit end type and 
ripening fruit colour.
Keywords: heritability, gamma-ray irradiation, breeding, varians, selection.

ABSTRAK
Budidaya tanaman tomat semakin banyak dilakukan di dataran rendah. Perbaikan komponen hasil 
dan adaptasi tanaman terus diupayakan untuk menghasilkan varietas tomat unggul di dataran rendah.
Pengembangan varietas dilakukan melalui pendekatan pemuliaan konvensional maupun nonkonvensional 
melalui induksi mutasi dengan iradiasi sinar gamma. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
informasi keragaan karakter kualitatif, kuantitatif  komponen hasil pada populasi M3 dibandingkan M0 
serta menduga nilai heritabilitas. Percobaan dilakukan di Kebun Percobaan Leuwikopo, IPB, Dramaga 
(197 mdpl) pada bulan Juli sampai Oktober 2015. Materi genetik adalah tomat generasi M3 hasil iradiasi 
sinar gamma dosis 495 Gy dan M0. Nilai ragam, heritabilitas arti luas, dan koefisien keragaman diduga 
untuk mendukung karakter seleksi. Karakter panjang buah, bobot buah total, dan bobot per buah pada 
populasi M3 berbeda nyata dengan karakter sama pada populasi M0. Panjang buah, diameter buah, 
bobot buah total, bobot per buah, padatan total terlarut (PTT), dan persentase pecah buah berdasarkan 
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bobot buah pada semua genotipe M3 tomat memiliki heritabilitas tinggi sehingga seleksi akan efektif 
dilakukan. Karakter kualitatif buah pada populasi M3 yaitu bentuk buah, bentuk ujung buah, warna 
buah matang, menunjukan adanya perbedaan dibandingkan populasi M0.
Kata kunci: heritabilitas, iradiasi sinar gamma, pemuliaan, ragam, seleksi

PENDAHULUAN
Tomat adalah sayuran buah yang digunakan sebagai bahan masakan, bahan olahan industri 

maupun kosmetik. Vitamin A, C, dan sedikit vitamin B (Sugito et al. 2010), senyawa solanin (0,007%), 
saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat, biflavonoid (likopen), protein, lemak, mineral, dan histamine 
(Canene-Adam et al. 2005) terkandung dalam buah tomat ini sehingga buah ini juga berkhasiat untuk 
kesehatan.  Kebutuhan di Indonesia terus meningkat terhadap sayuran ini. Impor terus dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tahun 2013 nilai impor tomat mencapai 9.411,58 ton pada tahun 
2013 (Deptan 2014a). Asumsi tidak terjadi perubahan kebutuhan tomat tahun 2014, maka produksi 
tomat setidaknya harus mendekati angka impor tahun 2013, tetapi kenyataannya diketahui bahwa 
produksi tomat tahun 2014 hanya mencapai 895.163 ton (Deptan 2014b). Nilai tersebut sangat jauh 
dari jumlah yang diperlukan.

Varietas tomat telah banyak dilepas di Indonesia, baik berupa varietas galur murni maupun varietas 
hibrida. Kesesuaian varietas dengan lokasi menentukan produksi yang akan dicapai. Sejauh ini, produksi 
tomat banyak diusahakan di dataran tinggi. Ketersediaan benih komersial untuk memenuhi kebutuhan 
benih di lokasi-lokasi demikian tidak lagi menjadi kendala. Akan tetapi, saat ini telah terjadi pergeseran 
wilayah produksi dari dataran tinggi ke dataran rendah. Budidaya tomat di Indonesia saat ini diperkirakan 
60% dilakukan di dataran tinggi dan 40% di dataran rendah (Purnamaningsih 2008; Purwati 2007).

Pencapaian produksi yang optimal di dataran rendah perlu didukung dengan penggunaan varietas 
yang sesuai dengan kondisi agroklimat dataran rendah. Budidaya di dataran rendah, di antaranya akan 
dihadapkan pada cekaman suhu tinggi, serangan layu bakteri, serangan layu fusarium. Serangan layu 
bakteri (Ralstonia solanacearum) dapat meningkat karena kelembapan tanah yang tinggi. Kejadian pecah 
buah juga dapat lebih banyak terjadi sehingga mengancam nilai jual buah.

Budidaya yang tepat dan penggunaan varietas unggul dengan ketahanan terhadap layu bakteri 
dan toleran pecah buah dapat menjadi alternatif solusi dalam menghadapi perubahan wilayah produksi 
tomat tersebut. Menurut Purwati (1997) bahwa tanaman yang tahan terhadap cemakan abiotik dan 
cekaman biotik serta berdaya hasil tinggi dapat dikembangkan melalui pemuliaan tanaman. Berlandas 
dari keragaman genetik yang luas, dapat dirakit varietas tomat baik galur murni maupun hibrida.Perakitan 
galur murni tomat dapat dimulai dengan melakukan seleksi populasi bersegregasi hasil persilangan 
maupun populasi heterozigot hasil induksi mutasi. Penelitian ini menggunakan populasi M3 tomat 
hasil induksi mutasi dengan iradiasi sinar gamma pada dosis 495 Gy berbasis sumberdaya genetik lokal.
Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan seleksi karakter komponen hasil pada generasi M3 tomat 
di dataran rendah.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Leuwikopo, Departemen Agronomi dan Hortikultura, 

Fakultas Pertanian, IPB. Lokasi ini terletak pada ketinggian 197 m di atas permukaan air laut (BMKG 
2016), sehingga termasuk kategori dataran rendah.Keseluruhan penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 
sampai dengan Oktober 2015.

Bahan genetik tanaman adalah 12 populasi M3 tomat hasil iradiasi sinar gamma pada dosis 495 Gy 
dan 6 populasi M0. Populasi M3 dalam analisisnya dibandingkan dengan populasi wild type atau tetua 
masing-masing (M0). Bahan lain yang digunakan dalam penelitian adalah 1 ton/ha pupuk kandang, 300 
kg/ha urea, 500 kg/ha SP36, 300 kg/ha KCl, NPK Mutiara, pupuk daun, pestisida, mulsa plastik hitam 
perak, ajir bamboo, dan media semai. Peralatan yang digunakan adalah sarana produksi pada umumnya 
untuk budidaya tomat.
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Rancangan lingkungan dalam penelitian ini adalah rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) 
dengan 3 ulangan, sedangkan ancangan perlakuan dengan faktor tunggal yaitu genotipe. Satuan 
percobaan berupa bedengan 5 m x 1 m dengan sistem double row dan jarak tanam 60 m x 50 cm. Setiap 
lubang tanam ditanami 1 tanaman tomat. 

Kegiatan penelitian dimulai dari persemaian tomat yang dilakukan di rumah plastik di KP 
Leuwikopo. Penyemaian tomat pada tray menggunakan media semai yang dicampur pupuk kandang 
dengan perbandingan 1:1 (v/v). Pemeliharaan rutin meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian 
hama penyakit. Bibit tomat yang telah berumur 3 minggu setelah semai selanjutnya dipindahtanam ke 
lapangan pada sore hari. Pada saat pindah tanam ini langsung dilakukan pengikatan bibit ke ajir untuk 
menghindari bersentuhannya bibit dengan mulsa.

Pemeliharaan rutin meliputi kegiatan penyiraman, pewiwilan tunas air, pemupukan kocor (NPK 
Mutiara 10 g/l, dengan 250 ml larutan pupuk per tanaman) setiap minggu, pengikatan tanaman, 
penyiangan, dan pengendalian hama penyakit tanaman. Pengendalian hama penyakit dimulai dari 
saat pindah tanam dengan aplikasi insektisida berbahan aktif carbofuran. Pengendalian penyakit akibat 
cendawan dilakukan dengan aplikasi fungisida berbahan aktif mankozeb 80% atau propineb, sedangkan 
pengendalian hama menggunakan insektisida dengan bahan aktif prevonofos. Pemanenan dilakukan 
setiap minggu selama enam kali panen. Buah yang dipanen mulai dari buah dengan tingkat kematangan 
75%.

Pengamatan dilakukan terhadap beberapa karakter komponen hasil yaitu karakter panjang buah, 
diameter buah, padatan total terlarut (PTT), dan persentase pecah buah berdasarkan bobot buah, serta 
bentuk buah. Analisis data dilakukan dengan menduga nilai heritabilitas arti luas untuk menentukan 
karakter seleksi dan deskripsi kualitatif bentuk buah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
 Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli saat memasuki musim kemarau. Berdasarkan data BMKG 

2015 diketahui bahwa curah hujan telah mencapai 1,6 mm, suhu rata-rata 26,1 dengan kelembapan 
rata-rata 74%. Suhu ideal untuk pertumbuhan tomat yaitu 24–28 0C  sedangkan kelembapan optimal 
untuk pertumbuhan dan perkembangan tomat adalah 80% (Reddy 2010, Syukur et al. 2015). Kondisi 
di lapangan tanaman harus disiram setiap pagi dan sore dan serangan layu bakteri yang cukup tinggi.
Novianti (2015) melaporkan bahwa serangan layu bakteri R. solanacearum di KP Leuwikopo mendominasi 
pada pertanaman cabai (rawit dan keriting) sejak 25 hari setelah tanam (HST) sampai akhir fase hidup 
tanaman dan menyebabkan kematian hampir 90%.

Keragaan karakter kuantitatif komponen hasil tomat
 Penampilan atau fenotipe suatu tanaman merupakan manifestasi dari genetik, lingkungan 

dan interaksi antara genetik dan lingkungan. Karakter-karakter komponen hasil yang diamati dalam 
percobaan ini menunjukan kecenderungan perubahan yang lebih tinggi dari tipe liarnya (M0) akan 
tetapi beberapa karakter seperti panjang buah menunjukan kenyataan yang sebaliknya. Karakter panjang 
buah pada M3 berbeda nyata lebih rendah dari tetua (M0), sedangkan bobot buah total dan bobot per 
buah berbeda nyata lebih tinggi dari M0. Iradiasi sinar gamma memberikan pengaruh nyata terhadap 
peningkatan jumlah polong dan jumlah biji per polong pada tanaman kedelai (Hanafiah et al. 2010).
Padatan total terlarut dan indeks pecah buah tidak memperlihatkan beda nyata dengan tetua (M0). 

Tabel 1. Rata-rata karakter komponen hasil populasi M3 dan M0

Karakter M3 M0
Diameter buah  (mm)    32.539 34.607
Panjang  buah (cm) 30.285* 42.800*
Bobot total  (g/tanaman) 495.089* 382.703*
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Karakter M3 M0
Bobot buah (g) 17.768* 12.000*
Padatan total  terlarut (0Brix) 5.210 5.067
Indeks pecah buah 39.289 44.703

Keterangan: * = berbeda nyata berdasarkan uji t pada taraf α = 0.05

Pendugaan nilai heritabilitas
 Karakter yang menjadi fokus amatan dalam penelitian ini adalah beberapa karakter komponen 

hasil yaitu panjang buah, diameter buah, padatan total terlarut/PTT, bobot per buah, bobot buah total dan 
pecah buah. Rekapitulasi nilai heritabilitas arti luas pada Tabel 2 memberikan informasi bahwa seluruh 
karakter yang diamati tersebut memiliki nilai heritabilitas arti luas dalam kriteria tinggi. Ini menunjukan 
bahwa karakter-karakter tersebut mendapat pengaruh genetik yang lebih tinggi dibandingkan pengaruh 
lingkungan. Malik et al. (2006) menyatakan bahwa nilai duga heritabilitas tinggi terjadi karena faktor 
genetik memiliki pengaruh yang lebih besar dari faktor lingkungan terhadap keragaan suatu karakter.
Karakter yang lebih banyak dikendalikan faktor genetik memiliki peluang mewaris pada turunannya 
sehingga karakter tersebut dapat dijadikan sebagai karakter seleksi. Hartati et al. (2012) menggunakan 
karakter-karakter yang memiliki heritabilitas arti luas >50%(tinggi) sebagai kriteria seleksi pada tanaman 
jarak pagar.

Tabel 2. Pendugaan nilai heritabilitas arti luas pada populasi M3 tomat

Karakter σ2
e σ2

p σ2
g h2

bs Kriteria
Panjang buah(cm) 1.19 19.93 17.87 0.90 Tinggi
Diameter buah (cm) 0.54 21.95 21.45 0.98 Tinggi 
Padatan terlarut total (0Brix) 0.08 0.72 0.66 0.91 Tinggi
Bobot buah (g) 7.33 20.13 15.27 0.76 Tinggi 
Bobot total (g/tanaman) 5 746.36 2 4275.85 19 038.66 0.78 Tinggi
Indek pecah buah (%) 14.88 45.98 34.81 0.76 Tinggi 

Keterangan: σ2
e = ragam lingkungan, σ2

p = ragam fenotipe, σ2
g = ragam genotipe, h2

bs = heritabilitas arti luas

Keragaan karakter kualitatif komponen hasil tomat
 Tanaman M3 adalah turunan dari hasil seleksi tanaman M2. Seleksi individu pada M2 

menghasilkan turunan yang memiliki karakter kualitatif yang tetap sama dengan tetua (M0) tetapi ada 
juga yang berbeda. Perbedaan tersebut karena adanya segregasi karakter pada M2 sehingga seleksi dapat 
memungkinkan terpilihnya karakter yang berbeda dengan wildtype (M0). Karakter tipe tandan pada 
generasi M0 seluruhnya sama dengan M0 (Tabel 3). Perbandingan tipe tandan uniporous dan biporous 
diperlihatkan pada Gambar 1. Penampilan tandan uniporous dengan jumlah buah tidak kurang dari 8 
buah per tandan akan terlihat lebih menarik. Rata-rata varietas komersial seperti yang dideskripsikan 
Syukur et al. (2015) memiliki tipe tandan uniporous.

Tabel 3. Keragaan karakter tipe tandan, bentuk buah membujur dan tipe ujung buah pada setiap 
genotipe tomat dalam populasi M3 dan M0

populasi tipe tandan bentuk buah ujung buah
M3/495 Aceh 5-4 uniparous oblong flat
M3/495 GL2-10 biparous flattened flat
M3/495 GL2-12 biparous flattened flat

Tabel 1. Rata-rata karakter komponen hasil populasi M3 dan M0 (lanjutan)
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populasi tipe tandan bentuk buah ujung buah
M3/495 GL2-6 biparous flattened flat
M3/495 GL2-8 biparous flattened flat
M3/495 Lom 1-2 uniparous flattened flat
M3/495 Lom 1-6 uniparous cordate pointed
M3/495 Lom 1-9 uniparous cordate flat to pointed
M3/495 Lom1-4 uniparous cordate pointed
M3/495 Mak3-3 uniparous flattened flat
M3/495 STBBK uniparous flattened indented to flat
M3/495 STBGL-2 biparous flattened indented
Aceh 5 uniparous oblong flat
GL2 biparous flattened flat
Lom1 uniparous circular flat
Mak3 uniparous flattened flat
STBBK uniparous flattened flat
STBGL biparous flattened flat

Gambar 1. Tipe tandan buah tomat: biporous pada M0 GL 2 (kiri) dan uniporous pada M0 STBBK 
(kanan)

Bentuk buah dalam populasi M3 memiliki keragaman mulai dari flattened atau pipih, agak pipih 
(circular dan oblong) dan berbentuk hati (cordate) seperti ditampilkan pada Tabel 3. Bentuk buah tomat 
sedikitnya mencerminkan spesifikasi lokasi dan arah penggunaan. Bentuk biasa yaitu bulat pipih dengan 
alur jelas dekat tangkainya umumnya lebih adaptif didataran rendah, tahan cekaman biotik-abiotik dan 
digunakan untuk konsumsi segar (Syukur et al. 2015, Dinarwi 2011, Tim PS 2002). Beberapa genotipe 
M3 tomat dengan bentuk berbeda dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 3. Keragaan karakter tipe tandan, bentuk buah membujur dan tipe ujung buah pada setiap 
genotipe tomat dalam populasi M3 dan M0 (Lanjutan)
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Gambar 2. Beberapa keragaan bentuk buah tomat berbeda pada M3: (a) circular,  
(b) oblong,(c) flattened, (d) cordate

Tabel 4.  Keragaan karakter lekukan buah, jumlah rongga buah dan warna buah matang pada setiap 
genotipe tomat dalam populasi M3 dan M0

populasi lekukan buah jumlah rongga buah warna matang
M3/495 Aceh 5-4 absent 2,3 oranye
M3/495 GL2-10 very strong > 6 merah
M3/495 GL2-12 very strong > 6 merah
M3/495 GL2-6 very strong > 6 merah
M3/495 GL2-8 very strong > 6 merah
M3/495 Lom 1-2 very strong > 6 merah
M3/495 Lom 1-6 absent 2 merah
M3/495 Lom 1-9 absent 2 oranye
M3/495 Lom1-4 absent 2 merah
M3/495 Mak3-3 very strong > 6 merah
M3/495 STBBK medium >4 oranye
M3/495 STBGL-2 very strong > 6 merah
Aceh 5 absent 2 oranye
GL2 very strong > 6 merah
Lom1 absent 2, 3 merah
Mak3 absent > 6 merah
STBBK medium 3,4 oranye
STBGL very strong > 6 merah

Rata-rata buah tomat yang diuji memiliki ujung buah rata (flat). Berdasarkan pengamatan di 
lapangan, umumnya bentuk buah flattened memiliki bentuk ujung buah yang rata. Keragaman ujung 
buah dalam genotipe sama masih terjadi pada genotipe M3/495 Lom 1-9 dan M3/495 STBBK 
sedangkan genotipe lainnya sudah seragam (Tabel 3). Perbedaan karakter kualitatif pada M3 terjadi 
karena pengaruh iradiasi, sehingga pada populasi M2 terjadi segregasi karakter tersebut. Sumber benih 
M3 dari tanaman dengan karakter berbeda dalam populasi yang sama dapat tetap memunculkan segregasi 
karakter tersebut. Karakter kualitatif adalah karakter yang sangat sedikit dipengaruhi oleh lingkungan 
(Syukur et al. 2012).
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Bentuk buah flattened dalam populasi yang diuji dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu pipih 
dengan lekukan dalam dan pipih dengan lekukan sedang seperti terlihat pada Tabel 4. Buah tomat 
dengan tipe lekukan dalam dikenal sebagai tomat mawar di masyarakat dan merupakan tipe tomat lokal.
Genotipe yang memiliki karakteristik demikian yaitu GL2, Mak 3 dan STBGL. Genotipe Mak 3 adalah 
hasil eksplorasi dari Makasar sedangkan STBGL hasil eksplorasi dari Situbondo.

Rongga buah merupakan ruang biji dalam buah. Karakter ini dapat berbeda-beda antargenotipe 
dan sangat dipengaruhi bentuk buah. Bentuk buah flattened pada umumnya memiliki rongga buah 
yang lebih banyak daripada tipe yang mendekati lonjong, seperti yang terlihat pada Tabel 4. Seluruh 
genotipe dengan bentuk buah flattened memiliki ruang buah lebih dari 4 dan rata-rata lebih dari 6 
rongga, sedangkan tipe buah yang mendekati lonjong yaitu cordate memiliki ruang 2.

Warna buah merupakan salah satu kriteria yang menentukan kualitas buah terutama untuk tomat 
bahan baku industri karena akan mempengaruhi warna produk yang dihasilkan. Parameter kualitas buah 
tomat tipe olahan meliputi warna, PTT, total keasaman, dan viskositas (Tigchelaar 1986). Pada Tabel 
4 diketahui bahwa rata-rata buah tomat yang diuji memiliki warna merah (skala 5R 4/14) pada saat 
telah matang penuh, tetapi beberapa ada yang berwarna oranye dengan skala warna (5YR 6,5/15) seperti 
M3/495 Aceh 5-4, M3/495 Lom 1–9, M3/495 STBBK. Salah satu kriteria tomat untuk industri yang 
disebutkan Villareal (1981) adalah warna cerah (Villareal 1981).

KESIMPULAN 
Populasi M3 tomat hasil iradiasi sinar gamma memiliki keragaan karakter hasil yang berbeda dengan 
populasi M0 untuk panjang buah, bobot buah total, dan bobot per buah dan karakter-karakter tersebut 
memiliki nilai heritabilitas arti luas tinggi. Demikian juga untuk semua karakter komponen hasil lainnya 
yaitu diameter buah, padatan total terlarut dan indeks pecah buah. Keragaman karakter kualitatif  buah 
pada M3 terjadi pada karakter bentuk buah, tipe ujung buah, dan warna buah matang. 
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ABSTRACT
The experiment was conducted to study the influence aplication of bioseedtreatment and biofitilizer 
to the growth and production of Paddy and also growth of weed in the paddy field. The experiment 
conducted in mei until Agustus 2014. This experiment used randomized completely block design with. 
Bioseedtreatment using the excalibur gold and using rhizoplex as biofertilizer. Application of excalibur 
gold and rhizoplex is significantly different for leaf colour index variable and number of seddling on six 
and eight week after planting. And significantly different on plant height on four, six, and eight week after 
planting but not significantly different to some vegetative variable such as root length, root dry-weight, 
crown dry-weight.For generative variable application on excalibur gold and rhizoplex is significantly 
different to nuber of grain number per panicle, but its not significantly different for tile weight and 
number of productive seedling.For harvest quality variable that observed the application of excalibur 
gold and rhizoplex is significantly different on percentage of empty grain, tile water content and harvest 
index, but not significantly different for one thousand grain weight. Application of excalibur gold and 
rhizoplex is not significantly different for weed dry-weight, but its effect to dominant weed score.
keyword : Bioseedtreatment, Biofertilizer, Paddys, Rhizoplex, Tricoderma.

ABSTRAK
Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh aplikasi bioseedtreatment dan pupuk hayati 
terhadap pertumbuhan dan produksi padi serta pertumbuhan gulma di lahan padi sawah. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2014. Penelitian ini menggunakan rancangan 
kelompok lengkap teracak. Perlakuan bioseedtreatment menggunakan excalibur gold dan pupuk hayati 
menggunakan rhizoplex. Pemberian excalibur gold dan rhizoplex berpengaruh nyata untuk beberapa 
peubah vegetatif yaitu bagan warna daun dan jumlah anakan per rumpun pada 6 dan 8 MST dan 
berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman pada 4, 6, dan 8 MST, namun tidak berpengaruh 
nyata terhadap peubah panjang akar, berat kering akar, dan berat kering tajuk. Untuk peubah generatif 
yang diamati pemberian excalibur gold dan rhizoplex berpengaruh nyata terhadap jumlah bulir per malai 
namun tidak berpengaruh nyata untuk bobot ubinan dan jumlah anakan produktif. Untuk peubah mutu 
panen yang diamati pemberian excalibur gold dan rhizoplex berpengaruh nyata terhadap persentase 
kehampaan gabah, kadar air ubinan dan indeks panen, namun tidak berpengaruh nyata untuk bobot 
seribu butir. Pemberian excalibur gold dan rhizoplex tidak berpengaruh nyata terhadap bobot kering 
gulma namun mempengaruhi nilai dominansi gulma.
Kata kunci: Bioseedtreatment, Tricoderma, pupuk hayati, Rhizoplex, Padi 
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PENDAHULUAN
Padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena 

itu, untuk menjaga stabilitas pangan nasional maka produksi padi harus ditingkatkan seiring dengan 
meningkatnya populasi penduduk Indonesia. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Sugiri syarief, populasi penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa pada tahun 
2010 dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,49 persen. Produksi total padi nasional 
pada tahun 2012 sebesar 69 juta ton gabah kering giling (GKG) dari luas areal panen padi nasional 
sebesar 13,3 juta hektar dengan produktivitas rata-rata nasional sebesar 5,1 ton/ha (BPS 2012). Dengan 
terus bertambahnya populasi penduduk Indonesia maka kebutuhan akan beras juga semakin meningkat 
sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan produksi padi naasional.

 Peningkatan produksi padi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ektensifikasi dan intensifikasi. 
Ekstensifikasi sangat sulit diterapkan sekarang ini karena tingginya angka konversi lahan pertanian 
sehingga yang paling memungkinkan adalah dengan cara melakukan intensifikasi. Pengolahan suatu 
lahan pertanian secara intensif secara terus-menerus dengan input yang tinggi akan merangsang 
pertumbuhan gulma. Gulma merupakan masalah utama bagi budidaya padi. Penurunan produksi padi 
secara nasional akibat gangguan gulma mencapai 15–42% untuk padi sawah dan 47–87% untuk padi 
gogo (Pitoyo 2006). Gulma merupakan salah satu faktor pembatas produksi tanaman padi. Gulma yang 
tumbuh disekitar tanaman utama akan menurunkan kualitas dan kuantitas tanaman karena berkompetisi 
terhadap unsur hara, sinar matahari, air dan ruang tumbuh.

 Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara langsung dan tidak 
langsung. Pengendalian secara langsung meliputi cara penyiangan, mekanis, dan herbisida, sedangkan 
pengendalian secara tidak langsung meliputi pengolahan tanah, dan cara pengendalian gulma (Noor dan 
Pane 2002). Pemupukan yang tidak tepat dosis, waktu dan cara yang digunakan dapat meningkatkan 
pertumbuhan gulma yang tanggap terhadap pemupukan. Pemberian pupuk anorganik yang tinggi akan 
merangsang pertumbuhan gulma karena gulma mampu menyerap unsur hara dan air lebih cepat daripada 
tanaman utama. Oleh karena itu, pengguanaan pupuk anorganik yang berlebih harus dihindari.

 Upaya untuk mengurangi pupuk anorganik salah satunya adalah dengan aplikasi bioseedtreatment 
dan pupuk hayati. Salah satu mikroba yang bisa digunakan untuk bioseedtreatment adalah trichoderma. 
Penggunaan trichoderma dapat mengurangi penyakit tanaman, mengurangi bahaya dari residu fungisida 
dan meningkatkan produksi tanaman (Tran N Ha 2010). Selain itu menurut Howell (2003), beberapa 
strain dari tricho derma dapat meningkatkan panjang akar dan area penyerapan hara oleh akar tanaman. 
Pemberian pupuk hayati dapat meningkatkan efisiensi pemupukan dan produksi tanaman. Menurut 
Suswahyono (2011), mikroba yang ada di dalam pupuk hayati yang diaplikasikan pada tanaman mampu 
mengikat nitrogen dari udara, melarutkan fosfat yang terikat didalam tanah, memecah senyawa organik 
kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan memacu pertumbuhan tanaman.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 di Desa 

Rancajaya, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Bahan bahan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah excalibur gold, rhizoplex, pupuk urea, pupuk NPK, dan benih padi varietas 
Ciherang. Alat-alat yang digunakan antara lain adalah alat-alat pertanian, traktor, kuadran 1 m x 1 m, 
meteran, Bagan Warna Daun (BWD), ember, plastik, kantung kertas, oven, dan timbangan.

Rancangan lingkungan yang digunakan adalah Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) 
dengan enam perlakuan ditambah satu kontrol.
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Tabel 1. Perlakuan dosis pemupukan, bioseedtreatment dan pupuk hayati

No Kode Perlakuan
1 P1 Urea 200kg/ha + NPK 300kg/ha
2 P2 Urea 200kg/ha + NPK 300kg/ha + ExcaliburGold 30g/ha
3 P3 Urea 200kg/ha + NPK 300kg/ha + ExcaliburGold 15g/ha
4 P4 Urea 150kg/ha + NPK 300kg/ha + ExcaliburGold 30g/ha 
5 P5 Urea 150kg/ha + NPK 300kg/ha + ExcaliburGold 15g/ha 
6 P6 Urea 150kg/ha + NPK 225kg/ha + ExcaliburGold 30g/ha + Rhizoplex 10kg/ha
7 P7 Urea 150kg/ha + NPK 225kg/ha + ExcaliburGold 15g/ha + Rhizoplex 10kg/ha

Perlakuan dilakukan sebanyak delapan kali ulangan untuk masing masing perlakuan. Total satuan 
petakan perlakuan sebanyak 56 petakan perlakuan dengan luas 10 m x 10 m persatuan petakan. Apabila 
hasil sidik ragam menunjukan pengaruh nyata dari perlakuan yang diberikan, maka dilakukan uji lanjut 
Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.

Lahan sawah diolah dalam dua kali pengolahan lahan. Tahap pertama tanah diolah dengan 
pembajakan secara membujur dan melintang 5 minggu sebelum tanam, kemudian pembuatan petakan 
dengan ukuran 10 m x 10 m sebanyak 56 petak satuan percobaan. Tahap kedua adalah pengolahan dan 
perataan lahan perpetak percobaan dengan cangkul satu minggu sebelum tanam. Benih padi disemai 
pada lahan persemaian seluas 20 m x 10 m dengan cara ditabur secara merata. Sebelum disemai benih 
padi terlebih dahulu dicampur dengan 30 g Excalibur yang telah dilarutkan dengan 200 ml air.

 Penanaman padi di lahan dilakukan setelah padi bermur 21 hari setelah semai. Bibit padi 
hasil persemaian ditanam secara berlajur dengan 2–3 batang bibit perlubang dengan sistem legowo. 
Pemeliharaan tanaman padi meliputi pengendalian gulma, pengairan, pemupukan anorganik dan hayati. 
Pemupukan dilakukan pad 15 HST, 30 HST dan 45 HST sesuai dengan dosis perlakuan. Pengendalian 
gulma dilakukan secara manual dua hari sebelum pemupukan. Pengairan dilakuka secara intensif 1–10 
cm. Pemanenan padi dilakukan pada umur 110 HSS atau 96 HST. Kriteria padi yang dipanen adalah 
padi yang telah matang penuh dengan ciri-ciri 90% padi telah menguning. Tanaman padi dipotong 
dengan menggunakan sabit dan selanjutnya malai dirontokkan dengan mesin perontok bulir padi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Padi

Pertumbuhan vegetatif tanaman padi sangat mempengaruhi hasil panen gabah yang akan didapat.
oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap beberapa peubah vegetatif yaitu berat 
kering akar, panjang akar, berat kering tajuk, tinggi tanaman, jumlah anakan per rumpun, dan bagan 
warna daun.

Tabel 2. Pengaruh perlakuan bioseedtreatment dan pupuk hayati terhadap berat kering dan panjang 
akar

Perlakuan
BK akar Panjang akar

4 mst 6 mst 8 mst 4 mst 6 mst 8 mst
P1 6.13 20.10 20.10 20.10 20.77 19.63
P2 7.13 21.39 21.39 21.39 20.25 20.50
P3 6.44 20.69 20.69 20.69 19.33 19.31
P4 6.30 20.35 20.35 20.35 19.85 19.88
P5 5.46 20.56 20.56 20.56 20.85 19.00
P6 4.85 20.48 20.48 20.48 20.40 20.88
P7 6.95 20.54 20.54 20.54 20.54 20.75
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Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini tidak berpengaruh secara nyata 
terhadap berat kering dan panjang akar padi pada 4, 6, dan 8 MST. Hal ini berbeda dengan yang 
dikatakan Altintas S (2008) bahwa trichoderma dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi padi 
dengan mengendalikan patogen pada akar dan tanah, meningkatkan penyerapan hara, meningkatkan 
pertumbuhan akar, meningkatkan jumlah bulu akar, membantu tanaman dalam membentuk sistem 
daya tahan, melarutkan selulosa, dan mengikat fosfat. Perbedaan hasil ini dikarenakan penelitian ini 
dilakukan langsung di lapangan pada petakan tanah sehingga parameter berat kering dan panjang akar 
tidak bisa diamati dengan teliti. Permukaan tanah yang keras menyebabkan bagian-bagian ujung akar 
yang memang kecil dan rentan menjadi putus dan tidak teramati selain mungkin juga dipengaruhi oleh 
faktor-faktor yang lain.

Tabel 3. Pengaruh perlakuan bioseedtreatment dan pupuk hayati terhadap tinggi tanaman dan berat 
kering tajuk

Perlakuan
Tinggi tanaman Berat Kering tajuk

4 mst 6 mst 8 mst 4 mst 6 mst 8 mst
P1 59.72a 87.86a 98.89ab 6.48 20.87 50.81
P2 56.55bc 84.31dc 96.86bc 6.06 19.51 49.19
P3 57.45bc 87.08ab 99.63a 5.50 19.15 41.70
P4 57.75b 85.99abc 98.10ab 5.67 21.19 47.15
P5 57.71b 85.69bc 97.49ab 5.47 21.01 43.75
P6 55.97c 82.66d 94.88c 5.61 19.46 51.63
P7 57.44bc 85.54bc 97.38ab 7.07 18.75 46.97

a : Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% 
(uji jarak berganda Duncan)

Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini sangat berpengaruh nyata 
terhadap tinggi tanaman pada setiap pengamatan yaitu pada 4, 6, dan 8 MST. Pada 4 MST menunjukkan 
bahwa perlakuan Excalibur Gold menyebabkan penurunan nilai tinggi tanaman di bandingkan kontrol. 
Pemberian excalibur gold pada dosisi pupuk urea dua puluh lima persen lebih rendah dari normal 
memiliki nilai tinggi tanaman yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan excalibur gold pada pupuk 
kimia dosis normal. Pada pemberian pupuk urea dan NPK masing masing dikurangi dua puluh lima 
persen tetapi ditambahkan Rhizhosplex 10 kg ha-1 maka pemberian Excalibur Gold pada taraf 15 g ha-1 
lebih tinggi dibandingkan dengan taraf 30 g ha-1. Pada 6 MST menunjukkan bahwa perlakuan Excalibur 
Gold menyebabkan penurunan nilai tinggi tanaman dibandingkan kontrol. Pemberian Excalibur Gold 
pada taraf 15 gha-1 memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi dibandingkan pemberian Excalibur Gold 
30 gha-1 pada semua taraf pemupukan. Pada 8 MST menunjukkan bahwa Pemberian Excalibur Gold 15 
gha-1 ditambah pupuk kimia dengan dosis normal memiliki nilai tinggi tanaman yang paling tinggi.

Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini tidak berpengaruh nyata 
terhadap berat kering tajuk pada setiap pengamatan yaitu pada 4, 6, dan 8 MST. Hal in berbeda dengan 
apa yang dilaporkan oleh Moshiur Rahman (2015) bahwa tinggi tanaman dan berat kering tajuk yang 
diberikan perlakuan trichoderma memiliki nilai rata rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol 
dan perlakuan lainnya. Berdasrkan tabel dapat kita lihat bahwa pengurangan dosis pupuk Urea dan NPK 
masing-masing sampai dua puluh lima persen tidak menyebabkan penurunan berat kering tajuk. Hal 
ini menunjukkan bahwa penambahan Excalibur Gold dan Rhizoplex dapat mengurangi dosis pupuk 
kimia.
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Tabel 4. Pengaruh perlakuan bioseedtreatment dan pupuk hayati terhadap jumlah anakan

Perlakuan
BWD Jumlah Anakan

4 mst 6 mst 8 mst 4 mst 6 mst 8 mst
P1 3.52 3.60c 3.63a 18.10 22.63ab 19.01ab
P2 3.52 3.59c 3.63a 16.95 21.70b 18.91ab
P3 3.52 3.83a 3.61a 17.69 23.68 a 19.90a
P4 3.42 3.63bc 3.44b 17.20 21.77b 19.00ab
P5 3.40 3.68abc 3.48b 17.61 22.21b 18.61ab
P6 3.58 3.56c 3.54ab 17.12 22.09b 18.85ab
P7 3.67 3.78ab 3.52ab 16.70 22.13b 18.31b

a : Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% 
(uji jarak berganda Duncan)

Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini berpengaruh nyata terhadap 
bagan warna daun pada semua pengamatan kecuali pada 4 MST. Pada 6 MST kita dapat melihat bahwa 
pada semua perlakuan pemupukan, penggunaan Excalibur Gold dengan dosis 15 gha-1 menunjukkan 
performa warna daun yang lebih bagus dibandingkan penggunaan Excalibur Gold 30 gha-1. Hal ini dapat 
kita lihat dari P3 dan P2, P5 dan P4, dan P7 dan P6 yang masing masing berbeda nyata lebih bagus.

 Pada 8 MST kita dapat melihat bahwa P6 dan P7 menunjukkan performa warna daun yang 
hampir sama dengnan P1,P2 dan P3. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian Excalibur Gold dan 
Rhizopleks dapat mengurangi pemberian pupuk organik berupa urea dan NPK masing masing sebesar 
dua puluh lima persen tanpa menunjukkan penurunan performa warna daun. Penurunan dosis pupuk 
Urea sebesesar dua puluh lima persen dengan pemberian Excalibur Gold tanpa Rhizoplek menunjukkan 
penurunan performa warna daun. Hal ini dapat kita lihat dari P4 dan P5 yang memiliki nilai paling 
rendah dan berbeda nyata dari P1, P2 dan P3. Pemberian Excalibur Gold baik pada taraf 30 gha-1 atau 
15 gha-1 tidak menunjukkan perbedaan performa warna daun hal ini dapat kita lihat dari P2 dan P3, P4 
dan P5, dan P6 dan P7 yang masing masing tidak berbeda nyata.

Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini berpengaruh nyata terhadap 
jumlah anakan pada semua pengamatan kecuali pada 4 MST. Dari Tabel di atas dapat kita lihat bahwa 
pada 6 maupun 8 MST P3 memiliki jumlah anakan perrumbun yang paling tinggi dibanding semua 
perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dosis pupuk kimia yang sesuai anjuran penambahan 
Excalibur Gold sebesar 15 gha-1 dapat meningkatkan jumlah anakan tanaman perrumpun. 

Pertumbuhan Generatif Tanaman Padi
Pertumbuhan generatif tanaman padi sangat penting untuk diamati. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini ada dua kelompok peubah yang diamati yaitu peubah yang berhubungan dengan hasil 
panen dan kelompok peubah yang berhubungan dengan mutu panen.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini 
secara statistik tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan produktif perrumpun. Hal ini tidak 
sesuai dengan yang dilaporkan Febri doni bahwa Tricoderma dapat meningkat produksi panen padi dan 
melindungi tanaman dari lingkungan yang tidak menguntungkan (Febri doni 2014). Namun demikian 
jika kita lihat dari tabel maka penggunaan Excalibur Gold ditambah Rhizoplex dapat mengurangi 
pemberian pupuk urea dan NPK masing-masing dua puluh lima persen tanpa mengurangi jumlah 
anakan produktif per rumpun.

Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini secara statistik tidak berpengaruh 
nyata terhadap panjang malai. Namun, demikian bila kita lihat dari hasil di lapangan dapat kita lihat 
bahwa pada dosis pupuk urea yang dikurangi sebesar dua puluh lima persen dari taraf normal pemberian 
Excalibur Gold pada taraf 30 gha-1 dan Rhizoplex 10 kgha-1 memiliki nilai panjang malai yang paling 
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tinggi dibanding semua perlakuan. Pada semua dosis pemupukan pemberian Excalibur Gold sebesar 
30 gha-1 dapat meningkatkan panjang malai dibanding pemberian Excalibur Gold sebesar 15 gha-1 dan 
kontrol.

Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini berpengaruh nyata terhadap 
jumlah bulir per malai. Tabel di atas menunjukkan bahwa P6 menghsilkan jumlah bulir permalai paling 
tinggi dibandingkan semua perlakuan. Artinya pemberian Eg 30 gha-1 ditambah Rhizoplek 10 kgha-1 
dapat mengurangi pemupukan pupuk NPK dan urea masing masing sebesar dua puluh lima persen 
dengan menunjukkan hasil jumlah bulir permalai yang lebih tinggi.

Tabel 5. Pengaruh bioseedtreatment dan pupuk hayati terhadap hasil

Perlakuan anakan produktif Panjang malai Jumlah bulir permalai
P1 16,18 24,70 150.33b
P2 15,44 24,98 155.54b
P3 16,18 24,83 154.25b
P4 15,46 25,23 162.75ab
P5 15,66 24,48 154.63b
P6 15,38 25,34 172.29a
P7 15,18 24,71 155.79b

a : Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% 
(uji jarak berganda Duncan)

Tabel 6 menunjukkan bahwa pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini 
secara statistik tidak berpengaruh nyata terhadap produksi gabah ubinan. Namun demikian berdasarkan 
keadaan di lapangan menunjukan bahwa P2 dan P3 lebih tinggi dari P1yang berarti pemberian Excalibur 
Gold dapat meningkatkan produksi gabah padi yang lebih tinggi dari pada kontrol dan P2 yang lebih 
tinggi dari P3 yang berarti bahwa pemberian Excalibur Gold pada taraf 30 gha-1 lebih bagus daripada 
pemberian Excalibur Gold pada taraf 15 gha-1. Ketika dosis pupuk Urea diturunkan sebesar dua puluh 
lima persen dari dosis normal maka penambahan Excalibur Gold baik pada taraf 30 gha-1 maupun 15 
gha-1 menunjukkan hasil produksi gabah yang lebih tinggi dari control. Namun penambahan Excalibur 
Gold pada taraf 15gha-1 menunjukkkan hasil yang lebih bagus dari penambahan Excalibur Gold pada 
taraf 30 gha-1. 

Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini secara statistik tidak berpengaruh 
nyata terhadap produksi gabah petakan. Namun demikian dari hasil dilapangan dapat kita lihat bahwa 
pada dosis pupuk normal pemberian Excalibur Gold memiliki nilai hasil panen gabah yang lebih tinggi 
dari kontrol dan pemberian Excalibur Gold pada taraf 30 gha-1 menunjukkan hasil yang lebih bagus 
daripada 15 gha-1. Pada dosis pupuk Urea yang dikurangi dua puluh lima persen dari dosis normal 
pemberian Excalibur Gold sebesar 30 gha-1 menunjukkan hasil panen gabah yang lebih tinggi dari 
pemberian Excalibur Gold 15 gha-1 dan kotrol. Perkiraan produktivitas gabah kering panen padi dari 
percobaan ini antara 7,1 sampai dengan 7 ton per hektar. Angka ini masih termasuk tinggi dibandingkan 
produktivitas gabah kering nasional indoneisa yang hanya 5.1 ton per hektar.

Tabel 6. Pengaruh bioseedtreatment dan pupuk hayati terhadap produktivitas

Perlakuan Bobot ubinan (kg) Bobot petakan (kg) Produktivitas (ton/ha)
P1 7.24 63,75 7.24
P2 7.53 66,63 7.53
P3 7.46 65,72 7.46
P4 7.24 64,02 7.24
P5 7.40 63,33 7.40
P6 7.18 61,97 7.18
P7 7.37 62,64 7.37
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Tabel 7 menunjukkan bahwa pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini 
secara statistik tidak berpengaruh nyata terhadap bobot seribu butir. Namun dapat kita lihat bahwa pada 
pemberian dosis pupuk urea yang dikurangi sebesar dua puluh lima persen penambahan Excalibur Gold 
sebanyak 15 gha-1 memiliki nilai bobot seribu butir yang paling tinggi. Sedangkan jika ditambahkan 
Excalibur Gold 30 gha-1 menunjukkan nilai bobot seribu butir yang paling rendah. Dari semua perlakuan 
dapat kita lihat bahwa pemberian Excalibur Gold pada taraf 15 gha-1 memiliki nilai yang lebih bagus 
daripada pemberian Excalibur Gold pada taraf 30 gha-1.

Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini berpengaruh nyata terhadap 
Persen gabah hampa. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada perlakuan dosis pemupukan normal 
dan ditambah Excalibur Gold sebesar 30 gha-1 menunjukkan persen gabah hapa yang paling tinggi. 
Perlakuan dengan dosis pupuk Urea dan NPK masing masing dikurangi dua puluh lima persen dan 
ditambah Excalibur Gold 15 gha-1 memiliki persentase gabah hampa yang paling rendah. 

Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini secara statistik berpengaruh 
nyata terhadap kadar air ubinan. Pada pemberian dosis pupuk normal pemberian Excalibur Gold baik 
pada taraf 30 gha-1 maupun 15 gha-1 menyebabkan kadar air gabah kering giling lebih tinggi dari kontrol. 
Pada dosis pupuk urea dikurangi sebesar dua puluh lima persen dari dosis normal pemberian Excalibur 
Gold pada taraf 30 gha-1 maupun 15 gha-1 masih menyebabkan kadar air yang lebih tinggi dari kontrol, 
walaupun tidak berbeda secara statistik. Pada dosis pupuk urea dan NPK masing-masing dikurangi dua 
pulu lima persen maka pemberian Excalibur Gold baik pada taraf 30 gha-1 maupun 15 gha-1 menyebabkan 
kadar air gabah kering panen yang paling kecil dari semua perlakuan dan berbeda nyata lebih rendah 
dari perlakuan dengan pemberian Excalibur Gold baik pada taraf 30 gha-1 maupun 15 gha-1 pada dosis 
pupuk normal. 

Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini secara statistik berpengaruh 
nyata terhadap indeks panen. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa P3 memiliki nilai indeks panen 
paling tinggi yang artinya pada dosis pemupukan normal pemberian Excalibur Gold sebesar 15 gha-1 
dapat memberikan nilai indeks panen yang paling tinggi. Pada dosis pupuk urea dikurangi dua puluh 
lima persen dari dosis normal dapat kita lihat bahwa pemberian Excalibur Gold sebesar 15 gha-1 masih 
memiliki nilai indeks panen yang lebih tinggi dari kontrol.

Tabel 7. pengaruh bioseedtreatment dan pupuk hayati terhadap mutu panen

Perlakuan Bobot 1000 butir % hampa KA ubinan Indeks panen
P1 25.72 17.59b 20.83bc 52.19bdc
P2 25.79 25.39a 22.14a 49.12d
P3 25.86 19.41ab 21.78a 61.37a
P4 24.93 17.05b 21.41abc 50.64dc
P5 26.93 13.22b 21.39bc 61.00a
P6 25.06 20.34ab 20.71abc 59.57ab
P7 25.57 15.49b 20.44c 56.89abc

a : Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% 
(uji jarak berganda Duncan)

Pertumbuhan Gulma pada Tanaman Padi
Gulma merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen padi, baik 

kualitas maupun kuantitas gabah. Peubah yang diamati yang berhubungan dengan gulma adalah bobot 
kering gulma total dan nilai dominansi gulma.
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Tabel 8. Pengaruh bioseedtreatment dan pupuk hayati terhadap bobot kering gulma

Perlakuan
BobotKering

3 mst 5 mst 7 mst 9 mst
P1 0.46 0.98 9.95 7.14
P2 0.25 1.74 10.03 8.54
P3 0.41 1.64 10.14 9.85
P4 0.61 0.62 9.54 7.75
P5 0.81 0.38 11.80 12.36
P6 1.19 1.17 5.77 6.16
P7 1.99 1.14 8.57 6.83

Pemberian bioseedtreatment dan pupuk hayati pada penelitian ini secara statistik tidak berpengaruh 
nyata terhadap bobot kering gulma pada 2, 4, 6 dan 8 MST. Namun demikian pada 2 MST dapat kita 
lihat bahwa pada dosis pupuk urea dan NPK masing-masing dikurangi sebesar dua puluh lima persen 
dari dosis normal, penambahan Excalibur Gold dan Rhizoplex justru meningkatkan jumlah bobot kering 
gulma. Hal ini karena penambahan Excalibur Gold dan Rhizoplex menyebabkan tanah menjadi lebih 
subur sehingga gulma mampu bersaing dan tumbuh lebih cepat. Pada dosis 5 MST dapat kita lihat 
bahwa pemberian pupuk urea dengan dosis dikurangi dua puluh lima persen dari dosis normal dan 
ditambah Excalibur Gold baik pada taraf 30 gha-1 maupun 15 gha-1 memilki jumlah bobot kering gulma 
yang palig sedikit. Pada 7 MST dan 9 MST dapat kita lihat bahwa penurunan dosis pupuk urea dan 
NPK masing-masing dua puluh lima persen menunjukkan jumlah bobot kering gulma paling sedikit di 
banding perlakuan lainnya. 

Tabel 9. Pengaruh bioseedtreatment dan pupuk hayati terhadap nilai SDR gulma

Jenis gulma
Nilai SDR ( % )

2 mst 4 mst 6 mst 8 mst
Cinodon dactylon 3,69 34,02 0,00 14,40
Monochoria vaginalis 19,28 3,55 2,35 0,87
Sphenoclea zeylanica 10,89 2,93 0,68 1,00
Fimbristilis miliaceae 27,79 7,58 0,00 1,16
Leptocloa chinensis 27,75 5,31 31,24 38,05
Echinocloacrusgali 2,58 10,45 37,15 21,72
Echinoclo colonum 8,03 36,17 28,57 22,80

Ada delapan spesies gulma yang dominan ditemukan pada petakan percobaan, empat jenis gulma 
golongan rumput, dua jenis gulma golongan daun lebar dan satu jenis gulma golongan teki. Pada 2 MST 
gulma yang paling dominan adalah Fimbristilis dan Leptocloa dengan nilai SDR berturut turut 27,79 
persen dan 27,75 persen. Pada 4 MST gulma yang paling dominan adalah E. colonum dan cinodon 
dengan nilai SDR masing-masing 36,17 persen dan 34,02 persen. Pada 6 MST gulma yang paling 
dominan adalah E. crusgali dan leptocloa dengan nilai SDR masing masing 37,15 persen dan 31,24 
persen dan pada 8 MST gulma yang paling dominan adalah leptocloa dan E. colonum dengan nilai SDR 
masing-masing 38,05 persen dan 22,80 persen.

KESIMPULAN
Pemberian Excalibur Gold dan Rhizoplex berpengaruh nyata untuk beberapa peubah vegetatif 

yaitu bagan warna daun dan jumlah anakan per rumpun pada 6 dan 8 MST dan berpengaruh sangat 
nyata terhadap tinggi tanaman pada 4, 6, dan 8 MST. Namun Pemberian Excalibur Gold dan Rhizoplex 
tidak berpengaruh nyata terhadap peubah panjang akar, berat kering akar, dan berat kering tajuk. 
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Untuk peubah generatif yang diamati pemberian Excalibur Gold dan Rhizoplex berpengaruh 
nyata terhadap jumlah bulir per malai namun tidak berpengaruh nyata untuk bobot ubinan dan jumlah 
anakan produktif. Untuk peubah mutu panen yang diamati pemberian Excalibur Gold dan Rhizoplex 
berpengaruh nyata terhadap persentase kehampaan gabah, kadar air ubinan, dan indeks panen, namun 
tidak berpengaruh nyata untuk bobot seribu butir.

Pemberian excalibur gold dan rhizoplex tidak berpengaruh nyata terhadap bobot kering gulma.
Pada 2 MST gulma yang paling dominan adalah Fimbristilis dan Leptocloa dengan nilai SDR berturut 
-turut 27,79 persen dan 27,75 persen. Pada 4 MST gulma yang paling dominan adalah E. colonum dan 
cinodon denga nilai SDR masing masing 36,17 persen dan 34,02 persen. Pada 6 MST gulma yang paling 
dominan adalah E. crusgali dan leptocloa dengan nilai SDR masing masing 37,15 persen dan 31,24 
persen dan pada 8 MST gulma yang paling dominan adalah leptocloa dan E. colonum dengan nilai SDR 
masing-masing 38,05 persen dan 22,80 persen.
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ABSTRAK
Satu kendala dalam penanaman ubi kayu pada skala luas adalah penyediaan bahan tanam dalam jumlah 
banyak dan waktu singkat. Tiap hektar penanaman ubi kayu diperlukan 10.000–15.000 stek. Studi 
perbanyakan cepat dengan stek muda perlu dilakukan untuk mempercepat dan menghemat pemakaian 
stek ubi kayu dalam pengembangan ubi kayu skala luas. Suatu penelitian telah dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui pengaruh umur tanaman induk/sumber stek ubi kayu varietas Mangu, Gajah, dan 
Adira-1 terhadap produksi stek, daya tumbuh stek di pesemaian, dan pertumbuhan bibit di lapangan. 
Batang tanaman induk yang berumur 2 bulan dan yang berumur 3 bulan dipotong kemudian dijadikan 
stek batang dengan 4 mata tunas. Stek 4 mata tunas ditumbuhkan di media tanah lapisan atas (top 
soil) dalam polybag berukuran 10 cm x 15 cm dan ditempatkan di dalam sungkup pembibitan beratap 
plastik transparan dan naungan paranet 70% selama 4 minggu. Stek yang tumbuh dipindahkan ke 
sungkup dengan nauangn paranet 45% untuk aklimatisasi selama 1 minggu. Setelah itu bibit ditanam 
di lapangan. Produksi stek muda meningkat dengan bertambahnya umur tanaman induk dari 2 bulan 
menjadi 3 bulan setelah tanam.  Tiap tanaman induk umur 3 bulan setelah tanam untuk varietas Mangu, 
Gajah, dan Adira-1 masing-masing menghasilkan rata-rata 14.2, 13.9, dan 18.9 bibit siap tanam di 
lapangan dengan persentase tumbuh di lapangan 96%, 100%, dan 93%. Rasio perbanyakan bibit 
meningkat menjadi 1:14 sampai 1:19 dengan waktu penyediaan yang lebih singkat, hanya 4 bulan dari 
secara kovensional  dengan rasio 1:10 dengan waktu  minimal 8 bulan. Suatu penelitian lanjutan masih 
diperlukan untuk mengetahui produksi ubi kayu dari bibit stek muda tersebut.
Kata kunci: ubi kayu, perbanyakan,stek muda.

PENDAHULUAN
Umbi ubi kayu telah dimanfaatkan sebahgai bahan baku industri, pangan dan energi di seluruh 

dunia, termasuk di Indonesia. Untuk memenuhi permintaan bahan baku tersebut diperlukan upaya 
meningkatkan produksi.  Salah satu upayanya adalah perluasan areal tanam selain meningkatkan 
produktivitasnya.

Penanaman ubi kayu dalam skala luas aakan memerlukan stek sebagai bahan tanam dalam jumlah 
banyak. Secara konvensional, ubi kayu dibudidayakan menggunakan stek batang dari tanaman yang 
dipanen pada umur 8–12 bulan sehingga diperlukan waktu lama untuk menyediakan stek sebagai 
bahan tanam. Ukuran stek adalah 20–25 cm. Bahan tanam yang diperlukan untuk tiap hektar adalah 
10.000–15.000 stek (Balitkabi 2005). Jika diasumsikan tiap tanaman mempunyai dua batang dan tiap 
batang menghasilkan 5 stek maka ubi kayu memiliki rasio perbanyakan 1:10. Hal ini berarti satu hektar 
pertanaman ubi kayu yang dipanen hanya cukup untuk penanaman baru seluas 10 hektar. Akibatnya 
penyediaan stek secara konvensional sering ditemukan menjadi masalah dalam pengembangan ubi kayu 
skala luas.
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Untuk menghemat bahan untuk stek, suatu percobaan oleh Suwarto et al. (2014) menunjukkan 
bahwa pertumbuhan dan produksi umbi ubi kayu menggunakan stek 4, 6, 8, dan 10 mata tunas tidak 
berbeda nyata untuk varietas Adira 1, Adira-4, UJ-5 dan Malang-4. Rata-rata ukuran stek dengan 4 
mata tunas untuk keempat varietas tersebut berturut-turut adalah 4.2 cm, 6.3 cm, 6.2 cm, dan 6.0 cm.  
Dengan menggunakan 4 mata tunas rasio perbanyakan ubi kayu dapat ditingkatkan menjadi 1:60, 1:34, 
1:41, dan 1:42.

Di samping menghemat bahan tanam diperlukan juga upaya mempercepat waktu penyediaan 
stek ubi kayu. Salah satu metode yang dicoba digunakan adalah penggunaan stek dari batang yang 
berumur lebih muda dari konvensional dengan penyemaian dan aklimatisasi. Studi ini dilaksanakan 
untuk menentukan pengaruh umur tanaman induk sumber stek terhadap produksi stek, pertumbuhan 
stek di persemaian, dan pertumbuhan bibit ketika dipindahkan ke lapangan untuk varietas Mangu, 
‘Gajah’, dan Adira-1.

BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan di Kebun Pecobaan Cikabayan, University Farm Institut Pertanian Bogor, 

Darmaga. Wakatu pelaksanaan pada bulan Desember 2013 sampai Juni 2014. Percobaan dilakukan 
dengan menanam pohon induk sumber stek secara konvensional. Tiga varietas Mangu, ‘Gajah’ dan 
Adira-1 ditanam di lahan seperti kebun produksi. Untuk masing-masing varietas disiapkan tanaman 
induk untuk diambil batangnya sebagai bahan stek pada umur 2 bulan setelah tanam (BST) dan 3 bulan 
setelah tanam. Untuk tiap varietas ada 3 plot sehingga total ada 6 plot pohon induk dengan ukuran tiap 
plot 5 m x 4 m. Tiap plot ditanam 20 stek untuk menjadi pohon induk dengan jarak tanam 1 m x 1 m.  
Plot pohon induk dipupuk dengan 200 kg Urea, 100 kg SP-36, dan 200 kg KCL per hektar. Setengah 
dosis Urea dan seluruh dosis SP-36 dan KCL diberikan pada saat tanam; setengah dosis Urea diberikan 
pada tanaman berumur 6 minggu setelah tanam (Roja 2009).   

Pada 2 BST dan 3 BST batang ubi kayu dipotong untuk bahan stek. Ukuran stek adalah 4 
mata tunas. Stek dibedakan atas stek pangkal, stek tengah, dan stek ujung. Jumlah stek dihitung dan 
dipersiapkan ditanam di pesemaian. Untuk mempertahankan kesegaran, sebelum ditanam di pesemaian 
stek direndam di dalam air. Stek ditanam di atas media tanah di dalam polybag berukuran 5 cm x 15 
cm sampai menjadi bibit di pesemaian. Jumlah stek yang ditanam setiap ulangan dari setiap perlakuan 
adalah 40 stek. Total stek yang ditanam dari pohon induk berumur 2 BST dan 3 BST masing-masing 
360 stek.  Polybag yang telah ditanam stek diletakkan di dalam sungkup plastik yang diatas nya dinaungi 
paranet 75% selama 4 minggu. Peubah pertumbuhan stek di pesemaian meliputi stek bertunas, tinggi 
tunas dan jumlah daun diamati tiap minggu. Stek yang tumbuh menjadi bibit diaklimatisasi di bawah 
naungan paranet 45% selama satu minggu. Setelah itu ditanam di lahan.

Sebanyak 20 bibit yang telah diaklimatisasi dari tiap perlakuan dan ulangan ditanam di lahan 
dengan cara seperti penanaman pohon induk. Pertumbuhan bibit di lahan diamati sampai umur 8 
minggu setelah ditanam. Peubah yang diamati adalah persentase bibit tumbuh, jumlah cabang, dan 
panjang/tinggi batang.  

Data yang diperoleh dianalisis ragamnya dan dilanjutkan analisis nilai tengah dengan Duncan 
Multiple Range Test (DMRT). Khusus untuk nilai tengah peubah pertumbuhan bibit di lahan dari 
metode perbanyakan cepat dibandingkan dengan stek secara konvesional menggunakan t-student.. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan batang dan produksi stek pohon induk

Pertumbuhan batang tanaman induk ketiga varietas menunjukkan perbedaan. Rata-rata jumlah 
batang varietas Mangu, ‘Gajah’, dan Adira-1 berturut-turut 2.4, 1.8, 3.2. Adira-1 menghasilkan batang 
paling banyak. Walaupun batang Adira-1 paling pendek, stek yang diproduksi oleh pohon induk berumur 
2 BST dan 3 BST adalah paling banyak.       
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Pohon induk berumur 3 BST menghasilkan stek lebih banyak dibandingkan yang berumur 2 
BST untuk ketiga varietas. Hal ini disebabkan oleh periode pertumbuhan yang lebih lama yang 
menghasilkan asimilat lebih banyak untuk pertumbuhan, termasuk pertumbuhan batang sebagai bahan 
stek. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 jumlah stek yang dihasilkan oleh ketiga varietas dari pohon 
induk  berumur 3 BST lebih banyak daripada pohon induk berumur 2 BST. Perbedaan jumlah stek 
antar ketiga varietas lebih ditentukan oleh karakter atau genetic varietas. 

Tabel 1.  Pertumbuhan batang dan produksi stek dari pohon induk

Umur pohon 
induk (BST) Varietas Jumlah batang Tinggi batang (cm) Jumlah stek

2 Mangu 2.4b 48.88d 10.75d
‘Gajah’ 1.8c 51.52d 9.60d
Adira-1 3.2a 34.44e 16.43c

3 Mangu 2.4b 71.85b 24.19b
‘Gajah’ 1.8c 81.05a 19.23c
Adira-1 3.2a 60.80c 33.60a

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

Iklim mikro dan aklimatisasi
Rata-rata suhu, kelembaban relatif, dan intensitas cahaya di pesemaian ditujukkan pada Tabel 2.  

Iklim mikro dalam kategori sesuai untuk pertumbuhan stek ubi kayu di pesemaian. Rata-rata suhu harian 
berkisar 27–30oC.  Suhu ini masih sesuai untuk pembentukan akar pada stek. Menurut Hartman and 
Kester (1983) perakaran yang baik pada stek akan terbentuk pada kisaran suhu 27–30oC. Kelembaban 
nisbi antara 78–85% dan intensitas cahaya yang rendah dapat meminimalisir terjadinya transpirasi 
stek. Prawoto et al. (2007) menyatakan bahwa untuk meminimukan transpirasi stek, kelembaban nisbi 
lingkungan sekitarnya harus dipertahankan sekitar 80%. 

Tabel  2.  Rata-rata suhu, kelembaban relative dan intensitas cahaya di pesemaian 

Waktu Pengamatan Suhu (oC) Kelembaban nisbi (%) Intensitas cahaya (k lux)
07.00 27 85 3,141
14.00 30 80 7,105
17.00 29 78 1,038

Pertumbuhan stek di pesemaian   
Tabel 3 menunjukkan persentase stek tumbuh di pesemaian. Sampai dengan 4 MST di pesemaian, 

persentase tumbuh stek dari pohon induk berumur 3 BST lebih tinggi daripada 2 BST.  Kandungan 
nutrisi di dalam stek, terutama karbohidrat dan protein dari pohon induk berumur 2 BST diduga lebih 
sedikit dibandingkan 3 BST. Akibatnya energi untuk pertumbuhan stek dari pohon induk lebih sedikit 
dari 3 BST yang berakibat pada persentase tumbuh stek yang lebih rendah. 

Rata-rata diameter stek dari pohon induk berumur 2 BST dan 3 BST adalah 9.56 mm dan 15.01 
mm. Hartman dan Kester (1983) menyatakan bahwa pembentukan akar dan tunas pada stek batang, 
seperti halnya pada ubi kayu, dipengaruhi oleh kandungan nutrisi yang beruhubungan dengan umur 
fisiologis batang. Batang yang lebih tua akan mempunyai kandungan karbohidrat tinggi dan protein 
rendah dan sebaliknya. Batang dengan karbohidrat tinggi akan menstimulasi produksi akar lebih banyak 
untuk mendukung pertumbuhan stek. 
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Tabel 3. Pertumbuhan stek ubi kayu di persemaian 

Umur pohon induk (BST) Varietas Persentase tumbuh stek (%)
2 Mangu 52.92a

‘Gajah’ 62.43a
Adira-1 24.53b

3 Mangu 58.51a
‘Gajah’ 72.22a
Adira-1 56.11a

Keterangan: angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%

Persentase tumbuh stek di pesemaian masih cukup rendah; rata-rata baru mencapai 46.63% untuk 
stek dari pohon induk berumur 2 bulan dan 62.28% untuk stek dari pohon induk berumur 3 bulan.  Hal 
tersebut terjadi karena selama penumbuhan stek menjadi bibit di pesemaian, stek dari batang yang lebih 
muda (2 BST) lebih mudah terserang cendawan dan lebih disenangi oleh semut dan rayap dibandingkan 
yang berumur 3 BST. Untuk meningkatkan persentase tumbuh stek maka masih sangat diperlukan 
penelitian lingkungan yang sesuai dan pengendalian serangan hama penyakit di pesemaian. 

Pertumbuhan bibit di lahan
Bibit yang berasal dari pohon induk berumur 2 BST dan 3 BST untuk ketiga varietas tumbuh baik 

ketika dipindahkan ke lahan. Persentase tumbuh bibit lebih dari 80% (Tabel 4). Setelah aklimatisasi 
selama satu minggu, bibit cukup kuat beradaptasi dengan kondisi lingkungan di lahan. Nurdin et al. 
(2010), perkembangan meristematik yang baik, teknologi pembibitan yang dilakukan di persemaian 
dan faktor eksternal membuat bibit mampu bertahan di lapangan. Apabila persentase tumbuh stek di 
pesemaian (Tabel 3) bisa ditingkatkan maka penggunaan bibit dari pohon induk berumur 2 BST akan 
mempercepat waktu perbanyakan dan menghemat biaya untuk pemeliharaan kebun induk.  

Tabel 4.  Pertumbuhan bibit setelah dipindahtanam di lahan

Umur pohon 
induk (BST) Varietas

Persentase tumbuh bibit (%)
……………………. (MST) ……………………

1 2 3 4 5 6 7 8

2 
Mangu 96 100 93 93 93 93 93 93
Gajah 100 93 86 83 83 83 83 83

Adira 1 94 94 94 94 94 94 94 94

3 
Mangu 86 96 96 96 96 96 96 96
Gajah 96 100 100 100 100 100 100 100

Adira 1 96 100 93 93 93 93 93 93
MST=minggu setelah tanam

Beberapa peubah pertumbuhan bibit yang diperbanyak dengan stek muda, dari pohon induk 
berumur 2 BST dan 3 BST melalui pesemaian dan aklimatisasi tidak berbeda nyata dengan yang 
diperbanyak dengan stek secara konvensional. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5 sejak umur 5 
MST tinggi tanaman dari bibit yang berasal dari stek muda tidak berbeda nyata dengan yang berasal dari 
stek konvensional. Bahkan di awal pertumbuhan, tanaman dari bibit yang berasal dari stek muda lebih 
tinggi dibandingkan yang berasal dari stek konvendional.   
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Tabel 5. Tinggi tanaman dari berbagai sumber stek pada tiga varietas ubi kayu dibandingkan stek 
konvensional

Varietas
Umur pohon 

induk stek 
muda (BST)

Metode

Tinggi tanaman (cm)

…………………………….MST…………………………….…..

1 2 3 4 5 6 7 8

Mangu 
2

Stek muda 6.01a 7.32a 9.10 12.86 16.98 25.09 33.02 54.72
Konvensional1) 1.15b 2.88b 4.81 7.56 14.76 22.07 34.86 46.80

3
Stek muda 6.09a 7.01 9.58 14.58 21.54 32.20 41.42 48.42
Konvensional1) 1.26b 4.64 7.83 10.17 18.22 25.37 36.94 47.48 

Gajah 
2

Stek muda 7.95a 9.56a 11.60a 15.68a 21.86 31.70 44.46 69.59
Konvensional1) 2.39b 2.39b 5.39b 7.29b 15.23 23.52 36.47 46.50

3
Stek muda 8.88a 10.18a 14.05a 20.30a 29.09a 41.70 51.18 61.20
Konvensional1) 0.50b 3.11b 6.16b 8.91b 19.57b 28.83 43.50 56.60 

Adira 1
2

Stek muda 4.02a 4.98a 6.66 9.69 13.08 19.97 28.06 44.39
Konvensional1) 0.68b 3.24b 5.71 7.93 13.40 18.25 26.60 37.31

3
Stek muda 4.75a 5.79 8.54 12.48 18.07 26.62 32.57 41.0
Konvensional1) 0.55b 2.55 4.97 7.27 12.37 16.10 22.85 31.57 

Keterangan: angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji-t 5% 
1): stek berukuran 25 cm berasal dari batan tanaman berumur 10 bulan

Tanaman ubi kayu dari stek muda menghasilkan 1–2 batang sedangan dari stek konvensional 
menghasilkan 2–4 batang (Tabel 6). Hal ini terjadi karena pada stek muda selain untuk mempercepat 
juga ditujukan untuk menghemat bahan stek yaitu hanya menggunakan 4 mata tunas. Sementara itu stek 
konvensional dengan panjang 20 cm mempunyai 8–12 mata tunas.  Akibatnya batang yang tumbuh dari 
stek muda lebih sedikit dibandingkan stek konvensional.

Tabel 6.  Jumlah cabang dari berbagai sumber stek pada tiga varietas ubi kayu dibandingkan stek 
konvensional

Varietas 
Umur pohon 

induk stek 
muda (BST)

Metode
Jumlah batang

……………………………MST……………………………….
1 2 3 4 5 6 7 8

Mangu
2

Stek muda 1.17b 1.20b 1.25b 1.39b 1.43b 1.48b 1.48b 1.48b
Konvensional1) 3.20a 3.26a 3.26a 3.26a 3.26a 2.33a 2.33a 2.33a

3
Stek muda 1.33b 1.40b 1.45b 1.59b 1.63b 1.63b 1.63b 1.63b
Konvensional1) 2.93a 3.20a 3.2a 3.13a 3.20a 3.20a 3.20a 3.20a

Gajah 
 

2
Stek muda 1.50 1.56b 1.53b 1.59b 1.54 1.54 1.54 1.54
Konvensional1) 1.93 2.73a 2.66a 2.60a 2.53 1.86 1.86 1.86

3
Stek muda 1.47 1.53 1.50 1.50 1.53 1.50 1.50 1.50
Konvensional1) 1.86 2.26 2.40 2.33 2.20 1.80 1.80 1.80

Adira 1
2

Stek muda 1.88b 1.78b 1.78b 1.78b 1.81b 1.85b 1.85b 1.85b
Konvensional1) 3.53a 3.80a 3.93a 3.93a 3.86a 3.20a 3.20a 3.20a

3
Stek muda 1.58b 1.80b 1.90b 2.26b 2.26b 2.26b 2.26b 2.26b
Konvensional1) 3.06a 3.66a 3.86a 3.20a 3.20a 3.20a 3.20a 3.20a 

Keterangan: angka pada kolom yang sama yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji-t 5% 
1): stek berukuran 25 cm berasal dari batan tanaman berumur 10 bulan
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Jumlah batang yang lebih sedikit dari stek muda juga menjadi suatu keuntungan dalam budidaya 
ubi kayu. Selama pertumbuhannya, tanaman ubi kayu dipertahankan dengan maksimal 2 batang. 
Apabila tanaman tumbuh dengan lebih dari 2 batang maka harus dilakukan pemotongan batang tersebut 
pada umur maksimal 2 bulan setelah tanam. Hal ini berarti akan mengurangi biaya tenaga kerja untuk 
melakukan pemotongan batang/penunasan apabila menggunakan stek muda.

Berbagai peubah pertumbuhan di lapangan menunjukkan tidak berbeda nyata antara ubi kayu dari 
bibit stek muda dan stek konvensional. Akan tetapi masih belum diketahui apakah terjadi perbedaadn 
produksi ubi kayu yang berasal dari bibit stek muda dan stek konvensional atau tidak. Dengan demikian 
penelitian ini masih perlu dilanjutkan samai fase produksi.

KESIMPULAN
Penggunaan stek muda berpotensi dimanfaatkan untuk mempercepat penyediaan bibit dalam 

pengembangan ubi kayu skala luas. Akan tetapi masih diperlukan penelitian untuk perbaikan kondisi 
lingkungan dan pengendalian hama penyakit yang tepat di pesemaian dan penelitian pembuktian tingkat 
produktivitas ubi kayu dengan bibit dari stek muda. 
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ABSTRACT
Five soybean varieties treated with different osmotic potential (PEG solution) on the germination phase 
to study the performance of soybean varieties with different osmotic potentialinvitro laboratory. The two 
treatments conducted an experiment that the first factor is various soybean varieties include varieties 
Tidar (V1), Tanggamus (V2), Malabar (V3), Willis (V4), and Grobogan (V5). The second factor is the 
induction of polyethylene glycol concentration (PEG) with a molecular mass of 8000 (PEG-8000) 0% 
(T0), 10% (T1), 20% (T2), and 30% (T3) equal with different osmotic potential 0 bar (without PEG), -1 
bar, -5 bar, and 10 bar. Liquid MS usedbasal medium without sucrose as a growing medium. The results 
showed that there were interaction between different varieties of soybean and the osmotic potentials of 
emerge germination seed, root and hypocotyls length, number of root branches, fresh weight and dry 
weight. In all varieties of soybeans and the osmotic potential -5 bar decreased to germinate and grow, 
while the osmotic potential of -10 bar and all soybean varieties were not germinated. Furthermore, 
soybean genotype screening method to evaluate of tolerance drought could be used -1 bar to -5 bar 
osmotic potential of water in vitro.
Keyword: Drought stress, osmotic potential, peg, germination, soybean

ABSTRAK
Lima varietas kedelai diperlakukan dengan tekanan osmosis berbeda (larutan PEG)pada fase 
perkecambahan untuk mempelajari keragaan varietas kedelai dengan tekanan osmosis yang berbeda secara 
in vitrodi laboratorium.Terdapat duafactor perlakuan yang dilakukan yaitu berbagai varietas kedelai 
antara lain Varietas Tidar (V1), Tanggamus (V2), Malabar (V3), Wilis (V4), dan Grobogan (V5) sebagai 
faktor pertama. Faktor kedua adalahpenambahan polietilen glikol BM 8000 (PEG-8000) 0% (T0), 10% 
(T1), 20% (T2), dan 30% (T3) yang setara dengan tekanan osmosisair 0 bar (tanpa PEG), -1 bar, -5 bar, 
dan -10 bar. Media tanam menggunakan MS cair tanpa sukrosa.Hasil penelitian menunjukan bahwa 
terjadi interaksi antara varietas kedelai dengan tekanan osmosis terhadap awal perkecambahan, panjang 
dan jumlah akar, panjanghipokotil, bobot basah, dan bobot kering total.Pada semua varietas kedelai 
dengan tekanan osmosis-5 bar telah menghambat perkecambahan, panjang dan jumlah akar, panjang 
hipokotil,bobot basah dan bobot kering. Dengan tekanan osmosis-10 bar pada semua benihvarietas 
kedelai tidak mampu berkecambah. Selanjutnya metode skrining kedelai terhadap toleransi kekeringan 
dengan tekanan osmosis -1 bar  sampai -5 bar dapat digunakan sebagai metode skrining kekeringansecara 
in vitro. 
Kata kunci: kekeringan, tekanan osmosis, peg, perkecambahan, kedelai
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PENDAHULUAN
Ketersediaan air bagi tanaman merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman tersebut. Metabolisme tanaman selalu memerlukan air sebagai kelangsungan 
siklus hidupnya. Pertumbuhan kritis tanaman terjadi pada fase perkecambahan, pembibitan, atau 
pembungaan akibat cekaman air. Pada tanaman kedelai, fase perkecambahan, pembungaan, pembentukan 
polong, dan pengisian bji merupakan periode kritis terhadap cekaman kekeringan (Purwantoro et al. 
2013). Fase perkecambahan pada tanaman kubis merupakan titik kritis akibat kekurangan air dan sangat 
sensitif pada siklus hidup tanaman tersebut (Ashraf dan Mehmoot 1990), sedangkan tanaman gandum, 
padi, sorgum, dan bunga matahari relatif toleran pada fase tersebut (Geetha et al. 2012). 

Keragaman genetik tanaman yang ada di alam atau keragaman yang dihasilkan dari proses pemuliaan 
atau perbaikan dapat diseleksi secara cepat terhadap cekaman biotik maupun abiotik. Seleksi terhadap 
cekaman abiotik akibat kekeringan dapat dilakukan menggunakan larutan polietilen glicol (PEG).
Short et al. (1987) menyatakan bahwa PEG dapat menginduksi cekaman kekeringan dan berkorelasi 
positif dengan yang terjadi di lapang atau rumah kaca.Konsenterasi PEG 10, 20, dan 30% merupakan 
konsenterasi yang biasa digunakan untuk simulasi cekaman kekeringan di laboratorium (Salisbury dan 
Ross 1992). PEG merupakan salah satu senyawa yang paling baik digunakan untuk mendapatkan larutan 
dengan berbagai tingkatan tekanan osmotik karena bersifat inert, stabil, dan diserap dalam jumlah sedikit 
oleh tanaman sehingga tidak bersifat toksik (Soemartono 1995).

Polietilen glicol (PEG) adalah senyawa yang dapat larut dalam air dan tidak bersifat toksik bagi 
tanaman. Penggunaan PEG sebagai bahan penseleksi terhadap  keragaman genetik yang dihasilkan dapat 
membantu mengidentifikasi varian yang toleran terhadap cekaman kekeringan. Beberapa penelitian 
mengenai hal tersebut telah dilakukan dalam skala laboratorium dengan perlakuan bahan kimia PEG.
Bahan ini memiliki kemampuan menginduksi dehidrasi air dengan menurunkan tekanan potensial 
air dalam larutan hara lingkungan sehingga bahan ini sering dipakai untuk studi mengenaipenurunan 
tekanan osmosis air. Pada tekanan osmosis -5 bar genotype tanaman bunga matahari telah terhambat 
pada perkecambahan, selanjutnya genotype tanaman jarak pagar tercekam dengan tingkat tekanan 
osmosis mencapai -6 bar, genotype padi -0,75 MPa (-7,5 bar), dan genotype bunga matahari -0,9 MPa 
(-9 bar) (Geetha et al. 2012). 

Perbedaan tanggapan lingkungan yang berbeda-beda pada tanaman memberikan petunjuk adanya 
interaksi genotype dan lingkungan. Dengan interaksi genotype dan lingkungan dapat disarankan 
pentingnya pemilihan genotype yang beradaptasi khusus (kekeringan) tanpa mengurangi produktifitas 
tanaman, sehingga diperoleh varietas dengan sifat unggul yang cocok bagi lingkungan yang dipilih.
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari keragaan varietas kedelai dengan tekanan osmosis yang 
berbedasecara in vitro.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi, Sel dan Jaringan BB Biogen (Lab. BSJ Biogen) 

Bogor sejak bulan Januari sampai Maret 2014. Percobaan ini menggunakan rancangan percobaan faktorial 
dengan rancangan acak lengkap (RAL) dengan lima ulangan. Faktor pertama adalah macam varietas 
kedelai, sedangkan faktor kedua adalah tekanan osmosis yang bertingkat. Bahan yang digunakan berasal 
dari Bank Gen Biogen Bogor, yang berupa benih kedelai dari 5 varietas yaitu V1 = Varietas Tidar,V2 = 
Tanggamus,V3 =  Malabar, V4 =  Wilis,dan V5 = Grobogan, sedangkan keterangan dan tahun pelepasan 
varietas (Tabel 1). Media tanam yang digunakan adalah media dasar MS cair tanpa sukrosa dengan 
penambahan larutan polietilen glikol (PEG) dengan berat molekul 8000 (PEG-8000). Konsenterasi 
PEG yang digunakan adalah 0% (T0), 10% (T1), 20% (T2), and 30% (T3) yang setara dengan tekanan 
osmosis 0 bar, -1 bar, -5 bar, dan -10 bar (Tabel 2). Setiap botol kultur dan kertas saring yang steril diisi 
larutan sebanyak 7–10 ml.
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Tabel  1. Varietas kedelai yang digunakan dalam percobaan cekaman kekeringandan tingkat toleransinya 
terhadap cekaman kekeringan berdasarkan deskripsi varietas

Varietas Keterangan dan tahun dirilis
Tidar Provitas. 1,4 t/ha, agak tahan karat daun dan lalat bibit, biji kuning 

kehijauan,determinit, 7 g, P 37% dan L 20%, dan tahun 1987
Tanggamus Provitas. 1,7 t/ha, toleran penyakit karat, adaptasi lahan kering masam, biji 

kuning, determinit, bentuk oval, 11 g, P 44.5% dan L 13%, tahun 2001
Malabar Provitas. 1,7 t/ha, daya adaptasi bekas tanam padi, biji kuning, determinit, 12 g, 

P 37% dan L 20%dan tahun 1992
Wilis Provitas. 1,6 t/ha, toleran penyakit karat dan virus, biji kuning, determinit, 

bentuk oval, 10 g, P 37% dan L 18%dan tahun 1983 
Grobogan Provitas. 2,77 t/ha, daya adaptasi baik,biji kuning,determinit, bentuk oval, 18 g, 

P 44% dan L 18%, dan tahun 2008
*) Kementan (2011)

Sebelum tanam, sterilisasi biji kedelai diperlakukan dengan larutan klorox 10% selama 5 menit 
kemudian dibilas dengan aquades sebanyak 2 kali. Kemudian biji-biji kedelai dimasukkan dalam botol 
yang telah berisi media dan kertas saring di dalam kabin laminar air flow (LAF). Setiap botol diisi dengan 
5 biji kedelai  dan ditutup dengan tutup plastik transparan, ditaruh di atas rak kultur dan disimpan 
dalam ruang kultur  bersuhu 25–270C. 

Tabel   2. Konsenterasi PEG dan nilai tekanan osmosis berdasarkan Michel 1985

Konsenterasi PEG (%) Nilai tekanan osmosis (bar)
0 0
10 -1
20 -5
30 -10

Pengamatan dilakukan setiap hari terhadap waktu berkecambah pada semua perlakuan yang 
diberikan, sedangkan pengamatan lainnya dilakukan pada hari ke lima belas antara lain (1) panjang 
hipokotil, (2) panjang akar,(3) jumlah akar, (4) bobot basah total, dan (5) bobot kering total.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis ragam menunjukkan bahwa adanya interaksi yang nyata antara berbagai varietas kedelai 

dengantekanan osmosis terhadap daya kecambah, panjang hipokotil dan akar, jumlah akar cabang, bobot 
basah, dan bobot kering yang bersifat sangat nyata (Tabel 3). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 
perlakuan tekanan osmosis yang diberikan berbeda nyata terhadap semua karakter yang diuji seperti daya 
kecambah, panjang akar, jumlah cabang, panjang hipokotil, bobot basah, dan bobot kering.

Tabel   3. Sidik ragam kecambah kedelai terhadap karakter daya kecambah, panjang akar, jumlah akar 
cabang, panjanghipokotil, bobot basah, dan bobot kering

Sumber 
keragaman
Perlakuan

db

Kuadrat Tengah

Daya 
kecambah

(hari)

Panjang 
akar (cm)

Jumlah 
cabang

Panjang 
hipokotil 

(cm)

Bobot 
basah 
(gr)

Bobot 
kering

(gr)
V 4 0.33 tn 8.283 tn 11.400 tn 27.056 * 0.209 ** 0.020 **
T 3 44.5 ** 23.072 ** 17.147 * 31.547 ** 0.849 ** 0.053 **
V x P 12 0.36 * 21.387 ** 32.213 ** 45.540 ** 0.036 ** 0.002 **
G 80 0.16 3.295 4.730 5.301 0.004 0.00033

Keterangan: V=varietas, T=perlakuan konsenterasi PEG, tn=tidak berbeda nyata, 
 *=berbeda nyata pada taraf 95%, dan **=berbeda sangat nyata pada taraf 99%
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Awal muncul kecambah dimulai pada hari kedua dan tumbuh serempak pada hari keempat dan 
mulai pertumbuhan kecambah benih kedelai. BerdasarkanTabel 4 menunjukkan bahwa kemampuan 
daya kecambah kedelai dari masing-masing varietas akibatdengan semakintinggi tekanan osmosis 
yang terdapat di media maka semakin menurun kemampuan daya kecambahnyahingga tidak tumbuh 
(mati).

Tabel  4. Kemampuan daya kecambah pada berbagaivarietas kedelai dan tekanan osmosis secara in 
vitro di Laboratorium BSJ, Biogen tahun 2014

Varietas kedelai
Daya kecambah (hari) dengan tekanan osmosis 

0 bar -1 bar -5 bar -10 bar
Tidar 2.00 e 2.20  de 2.60  cd 0.00  f
Tanggamus 2.00  e 2.25  de 3.75  a 0.00  f
Malabar 2.00  e 2.25  de 3.00  bc 0.00  f
Wilis 2.00  e 2.00  e 3.00  bc 0.00  f
Grobogan 2.00  e 2.25  de 3.50  ab 0.00  f

Keterangan: Angka sekolom yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%

Pada semua varietas kedelai (Tidar, Tanggamus, Malabar, Wilis, dan Grobogan) yang ditanam 
dengan tekanan osmosis 0 bar dan -1 bar mempunyai rata-rata muncul kecambah pada hari ke 2 
(2–2.25 hari). Selanjutnya media dengan tekanan osmosis -5 bar pada Varietas Tidar masih mempunyai 
kemampuan berkecambah yang kuat  denganrata-rata mulai kecambah 2.6 hari. Namun semua varietas 
kedelaidengantekanan osmosis -5 bar telah mengalami penundaan kemampuan berkecambah 1 hari atau 
diatas hari ke 3. Hal ini disebabkan ketidakmampuan biji mengimbibisi air yang diakibatkan rendahnya 
potensial osmosis air di lingkungan pertumbuhan biji yang sangat rendah (Geetha, et al, 2012).Pada 
perlakuan tekanan osmosis -10 bar (PEG 30%), pada seluruh varietas kedelai yang digunakan tidak 
mampu berkecambah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Salisbury dan Ross (1992) yang menyatakan 
bahwa konsenterasimaksimal yang dapat digunakan untuk simulasi cekaman kekeringan adalah 30%.
Hal ini terjadi karena media yang kekurangan atau air yang terikat dengan polietilen glikol sehingga air 
tidak dapat dimanfaatkan oleh benih (Husni et al. 2006).

Tabel 5. Jumlah akar, panjang akar, dan panjang hipokotil pada berbagai varietas kedelai dan tekanan 
osmosis secara in vitrodi Laboratorium BSJ, Biogen tahun 2014

Varietas 
kedelai

Jumlah akar dengan tekanan 
osmosis 

Panjang akar (cm)dengan 
tekanan osmosis

Panjang hipokotil (cm)dengan 
tekanan osmosis

0 bar -1 bar -5 bar -10 bar 0 bar -1 bar -5 bar -10 bar  0 bar -1 bar -5 bar -10 bar
Tidar 7.00

a
4.00 
b

1.00
d

0.00
d

6.63 
a

5.25
ab

2.55
de

0.00
f

10.38
a

4.00
cde

0.45
f

0.00
f

Tanggamus 7.50
a

7.00
a

1.00
d

0.00
d

5.13
abc

6.13 
ab

2.18
e

0.00
f

9.13
b

3.38
de

0.20
f

0.00
f

Malabar 4.00
b

2.75
c

1.00
d

0.00
d

3.63
cde

3.50
cde

1.78
e

0.00
f

4.88
cd

2.50
e

0.35
f

0.00
f

Wilis 7.50
a

5.25
b

1.00
d

0.00
d

4.25
bcd

3.63
cde

2.08
e

0.00
f

5.63
c

3.13
de

0.68
f

0.00
f

Grobogan 7.50
a

5.25
b

1.00
d

0.00
d

7.00 
a

3.38
cde

1.78
e

0.00
f

7.75
b

2.63
e

0.60
f

0.00
f

Keterangan:  Angka sekolom yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%

Akar bagi tanaman berfungsi sebagai organ tanaman menyerap air dan hara bagi kelangsungan 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman, penambatan tanaman, penyimpanan bahan makanan, 
transpor hara, dan perbanyakan serta hormon pengatur pertumbuhan tanaman tertentu (Gardner et 
al. 1990). Pada karakterpanjang akar, jumlah akar, dan panjang hipokotil telah memilikiperbedaan 
yang nyata akibat perbedaan varietas dan tekanan osmosis (Tabel 5). Semakin tinggi tekanan osmosis air sekitar 
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akar maka semakin sedikit jumlah akar yang terbentuk. Pada tekanan osmosis -1 bar, semua varietas 
kedelai kecuali Tanggamus mempunyai jumlah akar yang berbeda dibandingkan tekanan osmosis 0 bar. 
Namun, dengan tekanan osmosis-5 barmempunyai jumlah akar primer yang samapada semua varietas 
kedelai. Demikian juga halnya pertumbuhanpanjang hipokotilmengalami penghambatanyang samapada 
semua varietas. Bahkan tekanan osmosis yang makin menurun tidak memanjangnya hipokotil benih 
semua varietas kedelai.

Pada Tabel 5 bahwa panjang akar semua varietas kedelai telah terjadi penurunan akibat menurunnya 
tekanan osmosis. Semua varietas kedelai dengan tekanan osmosis –1 bar memiliki panjang akar yang 
sedikit terhambat dibandingkan tanpa ada tekanan osmosis (0 bar). Selanjutnya dengantekanan osmosis 
-5 bar pada Varietas Tidar dan Tanggamus yang masih menunjukkan pemanjangan akar. Menurut Michel 
(1983) semakin kuat suatu varietas tanaman menghadapi cekaman osmotik tinggi maka diduga semakin 
toleran terhadap cekaman kekeringan. Sel-sel organ tanaman dapat berfungsi dengan baik ketika berada 
dalam media dengan komposisi dan konsenterasi ionik yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun tingginya 
tekanan osmosis yang ada (-10 bar) telah terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan akar pada semua 
varietas kedelai. Hal ini terjadi terhambatnya proses pembelahan dan pemanjangan sel akar (Gardner et 
al. 1990) yang mana jumlah, panjang dan kerapatan akar semakin kecil sehingga sempitnya luas bidang 
serap akar terhadap absorpsi air maupun unsur hara. 

Akar tanaman yang mampu tumbuh dan berkembang akan mencerminkan sifat adaptif pada 
keadaan lahan yang kurang optimum. Ekspresi berbagai varietas tanaman dengan keadaan lahan yang 
kering (drought) dapat diindikasikan pada perkembangan akar tanaman (Chang, 1976, Jordan and Miller, 
1980). Penapisan genotype kedelai terhadap lingkungan yang suboptimum dapat dilihat pada bagian 
perakaran yang panjang dan subur (Hanum et al. 2009), jumlah, panjang, dan kerapatan akar yang lebih 
besar (Gardner et al. 1990). Sebaliknya tanaman yang tidak toleran kemungkinan tidak berkecambah, 
akar terbatut, atau perakaran yang rusak (Horst et al. 1992, Kataoka and Nakanishi, 2001).Kemampuan 
akar tanaman dalam menghadapi cekaman lingkungan dengan upaya memanjangkan akar.Karena akar 
yang panjang memiliki kemampuan jangkauan luasan yang lebih besar dalam hal penyerapan air dan 
unsur hara. Hal ini dimaksudkan pertumbuhan akar yang baik akan diperlukan dalam kekuatan dan 
pertumbuhan tajuk tanaman (Geetha  et al. 2012). 

Tabel   6. Bobot basah dan bobot kering kecambah pada berbagai varietas kedelai dan tekanan omosis 
secara in vitrodi Laboratorium BSJ, Biogen tahun 2014

Varietas kedelai
Bobot basah total (g) tekanan 

osmosis 
Bobot kering total (g) dengan 

tekanan osmosis
 0 bar -1 bar -5 bar -10 bar 0 bar -1 bar -5 bar -10bar

Tidar 0.25
de

0.18
de

0.11
de

0.00
f

0.04
e

0.05
e

0.05
e

0.00
f

Tanggamus 0.31
de

0.19
de

0.15
de

0.00
f

0.07
e

0.08
bcd

0.06
e

0.00
f

Malabar 0.57
c

0.27
de

0.22
de

0.00
f

0.10
bc

0.11
b

0.10
bc

0.00
f

Wilis 0.39
bcd

0.35
cd

0.19
de

0.00
f

0.09
bcd

0.09
bcd

0.08
bcd

0.00
f

Grobogan 0.76
a

0.72
ab

0.33
cde

0.00
f

0.16
a

0.16
a

0.15
a

0.00
f

Keterangan:  Angka sekolom yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang terhambat akibat adanya perbedaan tekanan 
osmosis yang tidak seimbang  antara larutan di dalam sel tanaman dengan di luar tanaman menyebabkan 
bobot tanaman tersebut juga akan menurun. Bobot basah dan bobot kering benih tanaman akibat 
pengaruh perlakuan tekanan osmotik berbeda nyata antara varietas kedelai dengan tekanan osmotik.
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Semakin rendah tekanan osmosis media telah menyebabkan semakin menurun bobot basah dan bobot kering 
kecambah kedelai (Tabel 6). Pada Varietas Malabar dan Grobogan dengan tekanan osmotik -1 bar memiliki 
bobot basah yang sedikit menurun dibandingkan tekanan osmosis 0 bar.Hal ini dipengaruhi ukuran biji 
besar kedua varietas tersebut dalam mengabsorpsi air menjadi besar pula.Selanjutnya semua varietas kedelai 
dengan tekanan osmosis -5 bar memiliki bobot basah yang lebih rendah namun dengan tekanan osmosis 
-10 barmenjadikan benih tidak tumbuh (mati). Pada bobot kering, semua varietas kedelai dengan tekanan 
osmosis -5 bar memiliki bobot kering yang sama dibandingkan tanpa adanya tekanan osmosis.Hal 
ini memberikan indikasi bahwa semua varietas (Tidar, Tanggamus, Malabar, Wilis, dan Grobogan) 
memiliki efisiensi dalam mengakumulasi air dan unsur hara sehingga terlihat translokasi air dan unsur 
hara ke bagian pertumbuhan benih masih berlangsung normal dan adanya kesamaan pola dengan bobot 
basah.

KESIMPULAN
Penurunantekanan osmotik air dalam media dapat menghambat perkecambahan dan pertumbuhan 

lima varietas kedelai yang diuji. Pada tekanan osmotik -5 bar dalam mediatelah menghambat 
perkecambahan, jumlah akar, panjang akar, panjang hipokotil, bobot basah dan bobot kering. Selanjutnya 
tekanan osmotik -10 bar telah menyebabkan biji semua varietas tidak mampu berkecambah. Penelitian 
berbasis cekaman kekeringan, dengan tekanan osmosis -1 bar hingga -5 bar dapat digunakan dalam 
tahap awal sebagai metoda skrining toleran kekeringan.
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ABSTRACT
The research aim was to evaluate the effect of livestock manure from two different decomposition 
processes, i.e. the dry and wet decompositon processes on nutrients uptake by Pioneer hybrid maize 
variety (P27) on Typic Kanhapludults. The research was conducted in 2013 growing season at Tamanbogo 
Experimental Farm in East Lampung District, Lampung Province, with geographical position of 050 
00’ 16,4” south latitude and 1050 29’ 23,1” east longitude, located on 30 m above see levels. The 
experimental design was arranged in randomized block design (RBD) with 4 replication consisted of 6 
treatments (5 t/ha of livestock manure, 5 t/ha dried sludge manure and its combination with 50% and 
75% of NPK recommended dosage). The research result showed that livestock manure compost+50% 
of NPK recommended dosage effect on maize growth, yield, and maize biomass. The highest nutrient 
content in each parts of maize plant (roots, stalks, leafs, husk and cobs) was potasium (K) while N and 
K in the grains were almost the same. The treatment effected to the content of N, P and K in all parts of 
maize plant, but it did not effect on Ca and Mg content in the plant. Aplication of livestock manure with 
anorganic fertilizer (N, P and K) increased N and P nutirients uptake by plant with order of N>P>K. The 
livestock manure increasing the efficiency of NPK by 50%.
Key words : compost, fertilizers, nutrient, maize, sub-optimal

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kompos kotoran hewan (kohe) yang berasal dari 
dua proses pengomposan yang berbeda yaitu proses dekomposisi kering dan basah terhadap serapan 
hara tanaman jagung pada tanah Typic Kanhapludult. Penelitian dilaksanakan pada MT 2013 di Kebun 
Percobaan (KP) Tamanbogo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada koordinat geografis 
050 00’ 16,4” LS dan 1050 29’ 23,1” BT serta altitude 30 m diatas permukaan laut. Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK/Randomized Block Design) dengan 4 ulangan 
yang berisis 6 perlakuan ((5 t ha-1 pupuk kandang, 5 t/ha sludge kering dan kombinasinya dengan 
50% and 75% dosis NPK rekomendasi). Hasil penelitian menunjukkan bawa pemberian kompos kohe+ 
50-75% dosis pupuk NPK rekomendasi berpengaruh terhadap pertumbuhan, hasil biji dan biomasa 
jagung. Kandungan unsur hara tertinggi pada setiap bagian tanaman jagung (akar, batang, daun, kelobot 
dan janggel) adalah kalium (K) sedangkan kandungan N dan K pada bagian biji hampir seimbang. 
Perlakuan mempengatuhi kandungan N, P dan K pada semua bagian tanaman jagung, namun tidak 
berpengaruh terhadap kandungan Ca dan Mg.  Pemberian kompos kohe yang disertai pupuk anorganik 
(NPK) mampu meningkatkan serapan hara N, P, dan K oleh tanaman dengan urutan N>K>P. Kompos 
kohe mengefisienkan pemakaian pupuk NPK sebanyak 50 %.
Kata kunci : Kompos kohe, pupuk, serapan hara, jagung, sub-optimal  
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PENDAHULUAN
Lahan kering mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk pengembangan pembangunan pertanian 

ditinjau dari segi luasan.  Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi 
dalam penggunaannya sepanjang tahun (Undang Kurmia 2000). Eksistensi lahan kering di Indonesia 
memiliki peran strategis mendukung pembangunan menuju pertanian bioindustri berkelanjutan. Peran 
strategis lahan kering tersebut ditunjukkan antara lain oleh potensi areal yang luas, adanya peluang untuk 
meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan komoditas komersial (perkebunan, hortikultura 
dan peternakan), dapat mengkompensasi produksi pertanian karena lahannya terdegradasi, dan karena 
konversi lahan (Badan Litbang Pertanian 2014). Lahan kering di Indonesia mencapai luas 143 juta ha 
(Hidayat dan Mulyani 2005), dan 76,3 juta ha di antaranya sesuai untuk pertanian (Puslitbangtanak; 
2001; Adimihardja et al. 2005).  

Berkurangnya lahan subur akibat alih fungsi lahan (sekitar 110.000 hektar/tahun), tenaga kerja di 
sektor pertanian semakin langka, dan dampak negatif perubahan iklim bagi sektor pertanian menyebabkan 
peningkatan produksi pangan dimasa mendatang akan semakin sulit (Lakitan, 2009). Menteri Riset dan 
Teknologi (2011) menyatakan bahwa lahan pertanian pangan yang subur semakin berkurang luasnya 
dan diestimasi pada tahun 2021 luasan lahan tersebut hanya sekitar 18% dan selebihnya merupakan 
lahan sub-optimal dengan kendala agronomis beragam seperti miskin unsur hara, terlalu kering, berisiko 
banjir dan lain-lain. 

Lahan sub-optimal (LSO) dapat didefinisikan sebagai lahan yang kurang dapat mendukung 
berbagai kegiatan terkait dengan produksi pangan karena kekurangan satu atau lebih unsur atau 
komponen pendukungnya seperti: lahan bekas tambang, lahan pasang surut, lahan rawa, lahan kering 
masam. Menurut International Soil Reference and Information Center (ISRIC) 46,4% tanah di Asia 
telah terdegradasi dan di Indonesia luas lahan terdegradasi mencapai 4.477.459 ha, seluas 1.777.679 
mengalami degradasi berat dan sisanya terdegradasi ringan-sedang (Anonim 2011). 

Hasil penelitian Badan Litbang Pertanian (2006) menunjukkan bahwa hampir semua lahan kering 
di Indonesia memiliki kandungan bahan organik rendah sampai sangat rendah (C<2%). Sejalan dengan 
temuan tersebut, dugaan lainnya menyatakan bahwa penurunan produktivitas lahan kering disebabkan 
oleh: (1) penurunan kuantitas dan kualitas bahan organik tanah, (2) penurunan kecepatan penyediaan 
unsur hara terutama N, P, dan K kedalam bentuk tersedia bagi tanaman, (3) penimbunan senyawa-senyawa 
toksik bagi tanaman, dan (4) menurunnya ketersediaan hara di dalam tanah. Penelitian pengelolaan 
unsur hara terpadu dilaporkan mampu memulihkan produktivitas lahan yang sudah menurun akibat 
ketidak seimbangan pemanfaatan pupuk anorganik dan organik (Adimihardja dan Adiningsih 2000).

Sistem usaha tani yang umum berkembang saat ini dan sangat dianjurkan adalah integrasi 
tanaman– ternak. Sistem ini mengintegrasikan seluruh komponen usaha tani, sehingga tidak ada 
limbah yang terbuang (Dwiyanto dan Haryanto 1999; Bamualim et al. 2008 ), ramah lingkungan dan 
mampu memperluas sumber pendapatan dan menekan resiko kegagalan (Nitis 1995; Adnyana 2005). 
Sisa tanaman semusim (tanaman pangan) berupa jerami, berpotensi dapat digunakan sebagai pakan 
ternak yang baik. Pada sisi lain, limbah ternak berupa kotoran hewan (kohe) dapat dimanfaatkan sebagai 
sumber bahan organik tanah dan pupuk bagi tanaman. Semua limbah ternak dan pakan dapat diproses 
secara in-situ, untuk menghasilkan gas-bio sebagai alternatif energi. Residu pembuatan gas bio ini, dalam 
bentuk kompos merupakan sumber pupuk organik yang sangat dibutuhkan tanaman, sekaligus menjadi 
pembenah tanah (soil amandment) (Haryanto 2009).

Purwani et al. (2008) melaporkan bahwa pengomposan pupuk kandang sapi dengan menggunakan 
aktivator biodekomposer MDec dalam waktu 3 minggu meningkatkan status hara K kompos dari 0,84% 
menjadi 3,51%.  Beberapa peneliti juga telah melaporkan bawa hasil pengomposan jerami meningkatkan 
kandungan P, Ca, Mg total dan P, K, Ca, Mg larut air. Hasil kajian lain memberikan indikasi bahwa 
kombinasi penggunaan bahan organik, pupuk hayati (mikroba yang unggul/hasil seleksi), dan pupuk 
anorganik ½ dosis rekomendasi pada tanah sawah  merupakan kombinasi yang paling ideal bagi budidaya 
tanaman padi sawah (Balittanah 2011).
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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh bahan organik kompos kotoran hewan 
(kohe) yang berasal dari dua proses pengomposan yang berbeda yaitu proses/sisa biogas dan dari proses 
pengomposan kering terhadap serapan hara tanaman jagung pada tanah Typic Kanhapludult di Taman 
Bogo, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.

METODE  PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada tanah Typic Kanhapludults  di Kebun Percobaan (KP) Tamanbogo, 

Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.  Lokasi penelitian erletak pada 
koordinat geografis  050 00’ 16,4” LS dan 1050 29’ 23,1” BT dengan ketinggian 30 m dpl.  Rancangan 
percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) (Randomized Block Design = RBD) 
dengan 4 ulangan.  Adapun perlakuannya adalah :
1. T-1=  Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering, dosis 5 t ha-1.
2. T-2=  Kompos pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa biogas), dosis 5 t ha-1.
3. T-3= Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 t ha-1 + pupuk NPK dosis 

50% rekomendasi.
4. T-4= Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 t ha-1 + pupuk NPK dosis 

75% rekomendasi.
5. T-5 = Kompos pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas) dosis 5 t ha-1 + pupuk 

NPK dosis 50% rekomendasi
6. T-6 = Kompos pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas) dosis 5 t ha-1+ pupuk 

NPK dosis 75% rekomendasi.
Berdasarkan hasil uji tanah, maka pupuk rekomendasi untuk tanaman jagung di lokasi penelitian 

adalah 400 kg ha-1 Urea, 250 kg ha-1 SP36 dan 100 kg ha-1 KCl. Tanaman indikator yang digunakan adalah 
jagung varietas Pioneer 27, ditanam secara tugal dengan jarak tanam 75cm x 25 cm (100 tanaman/plot), 
pada tanggal 22 Maret 2013 dan panen tanggal 4 Juli 2013. Plot percobaan berukuran  4m x 5m.  
Variabel yang diamati adalah :

1. Sifat kimia tanah (pH, C-org, N, P, K, basa-basa dapat ditukar, KTK, H-dd, Al-dd) sebelum dan 
sesudah percobaan dan kandungan hara kompos kohe.

2. Kandungan hara untuk setiap bagian tanaman (daun, batang, biji, kelobot, akar).
3. Tinggi tanaman setiap minggu sampai tanaman berbunga dan pada saat panen.
4. Produksi tanaman dan biomasa (biji, batang, akar, daun, klobot, janggel). 

Pupuk kandang diberikan masing-masing sebanyak 10 kg/plot (berdasarkan berat kering air) 
sedangkan pupuk Urea, SP36, dan KCl adalah sebagai berikut (Tabel 1) :

Tabel  1. Dosis pupuk Urea, SP-36 dan KCl pada perlakuan pupuk rekomendasi pada tanah Typic 
Kanhapludults di Tamanbogo, Kec. Probolinggo, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Perlakuan Urea SP-36 KCl
(g/plot)

- 75% dosis rekomendasi : 600 375 150
- 50% dosis rekomendasi : 400 250 100

Urea dan KCl, pada saat tanam diaplikasikan hanya setengah dari dosis, setengah dosis lagi 
diaplikasikan pada saat tanaman mulai berbunga.  
Serapan hara dihitung dengan tahapan sebagai berikut :
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- Pada saat panen, diambil 5 tanaman sampel/plot yang dianggap mewakili kondisi tanaman pada 
plot tersebut secara keseluruhan. Kemudian biomasa tanaman sampel tersebut dipisahkan (akar, 
batang, biji, daun, janggel dan kelobot) dan ditimbang berat basahnya. 

- Setiap biomasa sampel ditentukan kadar airnya dengan cara memanaskan sampel dalam oven pada 
suhu 700C selama 48 jam. 

- Berat kering biomassa dihitung dengan rumus:
Total BK = (BK  sampel/BB sampel) x Total BB sampel, yang mana :  

BB = Berat Basah , BK = Berat Kering.
- Masing-masing biomasa (akar, batang, biji, daun, janggel dan kelobot) dianalisa kandungan unsur 

haranya ( N, P, K, Ca dan Mg)
- Serapan hara dihitung dengan menggunakan rumus :

Serapan hara = Total biomasa (kg/ha) x kadar hara (%)
- Masing-masing biomas dihitung serapan haranya kemudian dijumlahkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat Kimia Tanah Awal
Tanah di lokasi penelitian bertekstur lempung dengan kandungan pasir yang tinggi, pH sangat 

masam,  kandungan bahan organik sangat rendah dengan C/N ratio yang tinggi, P-total tinggi, P-tersedia 
sangat tinggi, K2O sangat rendah (Tabel 2).  Selain itu tanah tersebut juga mempunyai kandungan basa-
basa dapat ditukar, kapasitas tukar kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB) yang rendah serta kejenuhan 
Al yang tinggi (Tabel 2).

Hasil analisa sifat kimia tanah tersebut mengindikasikan bahwa tanah di lokasi penelitian mempunyai 
kesuburan yang rendah, sehingga tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman yang optimal.  Hal ini 
berarti diperlukan tambahan unsur hara agar tanah mampu mendukung pertumbuhan tanaman yang 
optimal. Tambahan unsur hara tesebut dapat berasal dari berbagai sumber ( pupuk anorganik , bahan 
organik berupa pupuk kandang dan kompos).

Tabel  2. Sifat kimia tanah awal (sebelum percobaan) tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, Kec. 
Probolinggo, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Sifat Kimia Satuan Nilai Kategori
pH
· H2O 3,52 sangat masam
· KCl 3,67
Tekstur
· Pasir (%) 50,32

Lempung · Debu (%) 28,58
· Liat (%) 21,10
Bahan Organik
· C (%) 0,84 sangat rendah
· N (%) 0,057 sangat rendah
· C/N (%) 16,21 tinggi
P2O5 (Bray I) mg/kg 68,25 sangat tinggi
Ekstrak HCl 25 %
· P2O5 mg/100 g 38 tinggi
· K2O mg/100 g 6 sangat rendah
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Sifat Kimia Satuan Nilai Kategori
Ekstrak Am. Acetat (CH3 COOH) 1 M pH 7
· K cmol(+)/kg 0,07 sangat rendah
· Ca cmol(+)/kg 0,32 sangat rendah
· Mg cmol(+)/kg 0,101 sangat rendah
· Na cmol(+)/kg 0,07 sangat rendah
· Jumlah cmol(+)/kg 0,56
· KTK cmol(+)/kg 3,79 sangat rendah
· KB (%) 14,87 sangat rendah
Ekstrak KCl 1 M
·	 Al cmol(+)/kg 1,62
·	 H cmol(+)/kg 0,19
Kejenuhan Al (%) 42,78 sangat tinggi

Sifat Kimia Kompos Kohe
Hasil analisa beberapa jenis kompos kohe menunjukkan bahwa ada perbedaan kandungan unsur hara 

diantara jenis kompos tersebut. Pupuk kandang (pukan) hasil dekomposisi kering mempunyai pH yang 
paling tinggi dibandingkan dengan jenis kompos kohe yang lainnya, sedangkan  pukan hasil dekomposisi 
basah mempunyai pH yang paling redah (Tabel 3). Pukan segar mempunyai kandungan C-organik, 
P2O5, Mg, dan Cu   yang paling tinggi namun tidak terlalu berbeda dengan pukan (dekomposisi basah). 
Pukan (hasil dekomposisi kering) mempunyai kandungan C-organik yang lebih rendah dari pukan segar, 
namun mempunyai kandungan K2O , Ca, Fe, Mn dan Zn yang paling tinggi.  Pukan (hasil dekomposisi 
basah) mempunyai kandungan Fe dan Cu yang paling tinggi serta Zn yang lebih rendah dari pukan 
(dekomposisi kering).  Pukan (hasil dekompsisi basah) adalah sludge yang dikeringkan.  Sludge dan 
slury kandungan C-organiknya sangat kecil dan secara umum mempunyai kandungan unsur hara yang 
paling rendah dibandingkan pukan yang lain (Tabel 3). Sludge adalah sisa hasil biogas berupa lumpur, 
sedangkan slurry adalah sisa hasl biogas berupa cairan. Kedua jenis kohe tersebut merupaan sisa hasil 
biogas, sehingga kandungan C-organik dan unsur-unsur lainnya rendah, karena  merupakan sisa hasil 
proses dari pukan menjadi biogas. Di dalam penelitian ini, kompos kohe yang dipakai dalam perlakuan 
adalah pukan (hasil dekompossi kering) dan pukan (hasil dekmposisi basah).   

Tabel  3. Kandungan unsur hara beberapa jenis kompos kohe di Tamanbogo, Kec. Probolinggo, Kab. 
Lampung Timur, Prov. Lampung

Sifat Kimia Satuan Pukan 
segar

Pukan (dek.
kering)

Pukan (dek.
basah)

Sludge/
lumpur Slurry

Kadar air % 18,70 18,84 18,10 - -
pH (1:5) 7,44 8,34 6,57 6,84 7,22
C % 26,15 16,00 12,77 0,08 0,03
N % 0,76 0,88 0,63 0,11 0,05
P2O5 % 1,09 0,86 0,71 0,09 0,08

K2O % 0,50 2,42 0,41 0,09 0,08
Na % 0,58 0,19 0,11 0,05 0,05
Ca % 0,95 1,09 0,61 0,14 0,09
Mg % 0,46 0,44 0,24 0,03 0,02
Fe mg/kg 3717 9594 13089 193 140

Tabel   2. Sifat kimia tanah awal (sebelum percobaan) tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, Kec. 
Probolinggo, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung (lanjutan)



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

696

Serapan Hara Tanaman Jagung dengan Berbagai Aplikasi Kompos Kotoran Hewan (Kohe)
pada Tanah Typic Kanhapludult di Lahan Kering Sub Optimal

Sifat Kimia Satuan Pukan 
segar

Pukan (dek.
kering)

Pukan (dek.
basah)

Sludge/
lumpur Slurry

Mn mg/kg 1041 1643 1101 61 27
Cu mg/kg 18,87 14,36 19,20 1,30 1,30
Zn mg/kg 66,97 76,93 71,18 4,05 1,64

Sifat Kimia Tanah Setelah Percobaan
Pemberian kompos kohe dan pupuk NPK secara statistik tidak berpengaruh terhadap pH {baik 

pH H2O maupun pH KCl), kandungan bahan organik (C, N), P-total, Mg, KTK, Al-dd dan H-dd 
(Tabel 4). Pukan yang dipakai dalam penelitian mengandung C-organik yang cukup tinggi (12 s/d 
16%) namun hal ini belum cukup untuk  meningkatkan kandungan C-organik dalam tanah. Degan 
demikian KTK tanahpun tidak berbeda, karena KTK selain dipengaruhi oleh jenis liat juga oleh bahan 
organik. Dalam hal ini jenis liat sama dan kandungan bahan organik pun tidak berbeda. Tanah di lokasi 
peneitian, sejak awal sudah mempunyai P–total dan P-tersedia yang tinggi, sehingga penambahan unsur 
P yang berasal dari pupuk dan atau pukan tidak merubah status P dalam tanah yang menyebabkan 
kandungan P dalam tanah berbeda antar perlakuan. Penambahan kompos kohe dan pupuk juga tidak 
berpengaruh terhadap pH tanah sehingga hal inipuntidak berpengaruh terhadap Al-dd dan H-dd yang 
diengaruhi oleh pH.  

Tabel   4. Pengaruh kompos kohe dan pupuk terhadap sifat kimia tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, 
Kec. Probolinggo, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Sifat Kimia 
Tanah

Satuan
Perlakuan

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6
pH
H2O 3.94 a 3.98 a 4.03 a 4.04 a 3.95 a 4.00 a
KCl 3.76 a 3.78 a 3.79 a 3.82 a 3.77 a 3.79 a
Bahan Organik
C % 0.79 a 0.83 a 0.84 a 0.86 a 0.81 a 0.83 a
N % 0.08 a 0.09 a 0.09 a 0.08 a 0.07 a 0.08 a
C/N 9.87 ab 9.39 b 9.51 b 10.71 a 12.24 a 11.54 a
Bray I
P2O5 mg/kg 61.11 ab 54.65 b 56.51 b 65.08 a 51.77 68.62 a
Ekstrak HCl 25%
P2O5 mg/100 g 34.42 a 36.35 a 39.77 a 37.32 a 36.91 a 36.74 a
K2O 3.99 b 3.23 b 4.95 ab 6.50 a 5.65 ab 6.36 a
Ekstrak Am. Acetat 1 M pH 7
K-dd cmol(+)/kg 0.04 b 0.03 b 0.07 ab 0.11 a 0.09 a 0.11 a
Ca-dd cmol(+)/kg 3.41 b 3.68 b 4.05 ab 4.83 a 3.46 b 4.72 a

Tabel 3. Kandungan unsur hara beberapa jenis kompos kohe di Tamanbogo,Kec. Probolinggo, Kab. 
Lampung Timur, Prov. Lampung (lanjutan)
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Sifat Kimia 
Tanah

Satuan
Perlakuan

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6
Mg-dd cmol(+)/kg 0.12 a 0.12 a 0.14 a 0.15 a 0.10 a 0.14 a
Na-dd cmol(+)/kg 0.03 b 0.09 a 0.05 b 0.04 b 0.08 ab 0.15 a
Jumlah cmol(+)/kg 3.61 a 3.93 ab 4.32 ab 5.14 a 3.73 b 5.13 a
KTK cmol(+)/kg 3.52 a 4.06 a 3.98 a 3.60 a 3.48 a 3.53 a
KB % 83.45 ab 76.87 b 72.87 b 100.00 a 61.50 b 100.00 a
Ekstrak KCl 1 M
Al-dd cmol(+)/kg 1.36 a 1.42 a 1.39 a 1.28 a 1.28 a 1.13 a
H-dd cmol(+)/kg 0.22 a 0.19 a 0.19 a 0.13 a 0.29 a 0.25 a

Keterangan: T-1 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering, dosis 5 ton/ha, T-2 = Kompos 
pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas), dosis 5 ton/ha, T-3 = Kompos  pupuk 
kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, 
T-4 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 
75% rekomendasi, T-5 = Kompos pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas) 
dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, T-6 = Kompos pupuk kandang hasil proses 
pengomposan basah (sisa bio gas) dosis 5 ton/ha+ pupuk NPK dosis 75% rekomendasi.  Angka yang 
diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris yang sama, berbeda pada taraf 5% Duncan Multiple Range 
Test (DMRT)

Kompos kohe dan pupuk berpengaruh terhadap kandungan K2O, basa-basa dapat ditukar (K-dd, 
Ca-dd, Na-dd), jumlah kation dan KB (Tabel 4). Perlakun T- 4 s/d dan T-6 meningkatkan K2O dalam 
tanah, K-dd, Ca-dd, jumlah kation dan KB. Hal ini dapat dimengerti, karena dengan meningkatnya 
basa-basa dapat ditukar, maka jumlah kationpun meningkat yang akhirnya meningkatkan KB. 

Pertumbuhan Tanaman Jagung.
Pertumbuhan tinggi tanaman jagung sampai dengan minggu ke-4, terlihat tidak dipengaruhi 

oleh perlakuan pemberian kompos kohe dan pupuk NPK, namun mulai minggu ke-5 setelah tanam 
pertambahan tinggi tanaman jagung mulai bervariasi, yang mana perlakuan tanpa pupuk NPK (hanya 
kompos dari sludge dan kohe kering) (T-1 dan T-2) pertambahan tinggi tanaman lebih rendah dari 
perlakuan kombinasi kompos kohe + pupuk NPK (T3 – T6) (Gambar 1).  Ini menunjukkan bahwa 
pertambahan pupuk NPK meningkatkan pertumbuhan tanaman baik penambahan 50 % maupun 75 
%  dari rekomendasi. 

Tabel  4. Pengaruh kompos kohe dan pupuk terhadap sifat kimia tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, 
Kec. Probolinggo, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung (lanjutan)
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Gambar 1. Pengaruh pemberian kompos kohe dan NPK terhadap pertumbuhan tinggi tanaman 
jagung pada tanah Typic Kanhapludut Tamanbogo, Kec. Probolinggo, Kab. Lampung 
Timur, Prov. Lampung

Keterangan: T-1 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering, dosis 5 ton/ha, T-2 = Kompos 
pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas), dosis 5 ton/ha, T-3 = Kompos  pupuk 
kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, 
T-4 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 
75% rekomendasi, T-5 = Kompos pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas) 
dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, T-6 = Kompos pupuk kandang hasil proses 
pengomposan basah (sisa bio gas) dosis 5 ton/ha+ pupuk NPK dosis 75% rekomendasi.  Histogram 
yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada warna yang sama berbeda nyata pada taraf 5% Duncan 
Multiple Range Test/DMRT

Produksi Biomasa
Biomasa bagian-bagian tanaman dan total biomasa jagung pada perlakuan kombinasi kompos kohe 

+ pupuk NPK (perlakuan T3; T4; T5 dan T6) nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang 
hanya mengaplikasikan kompos (T1 dan T2). Pada perlakuan kombinasi kompos dengan penambahan 
75% dan 50% dari dosis rekomendasi pupuk NPK (T3; T4; T5; dan T6) berat biomasa kering untuk 
semua bagian tanaman (akar, batang, biji, daun, janggel, kelobot dan total biomas) antar perlakuan 
tidak berbeda nyata (Tabel 5). Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi kompos dengan 50% NPK 
rekomendasi dapat menghasilkan biomasa yang optimal dan tidak berbeda dengan yang ditambah 
dengan 75 % NPK rekomendasi. Ini berarti terjadi efisiensi pemakaian pupuk NPK sebanyak 50 % atau 
berpotensi mengurangi pemakaian pupuk NPK sampai 50% dari yang direkomendasikan.
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Tabel   5.   Pengaruh kompos kohe dan pupuk NPK terhadap berat kering bagian-bagian tanaman dan 
total biomasa jagung pada tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, Ke. Probolinggo, Kab. 
Lampung Timur, Prov. Lampung

Perlakuan Akar Batang Biji
(t/ha) Daun Janggel Kelobot Total Biomassa

(t/ha)
T1 0,23 b 0,39 b 1,34 b 0,36 b 0,25 b 0,19 b 2,77 b
T2 0,18 b 0,34 b 1,15 b 0,37 b 0,24 b 0,17 b 2,46 b
T3 0,69 a 1,29 a 3,69 a 1,02 a 0,93 a 0,69 a 8,31 a
T4 0,65 a 1,15 a 3,88 a 1,14 a 0,99 a 0,79 a 8,61 a
T5 0,71 a 1,10 a 4,10 a 1,06 a 0,92 a 0,79 a 8,68 a
T6 0,73 a 1,09 a 3,85 a 0,98 a 0,99 a 0,91 a 8,56 a

Keterangan: T-1 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering, dosis 5 ton/ha, T-2 = Kompos 
pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas), dosis 5 ton/ha, T-3 = Kompos  pupuk 
kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, 
T-4 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 
75% rekomendasi, T-5 = Kompos pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas) 
dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, T-6 = Kompos pupuk kandang hasil proses 
pengomposan basah (sisa bio gas) dosis 5 ton/ha+ pupuk NPK dosis 75% rekomendasi.  Angka pada 
kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama, tidak berbeda nyata pada taraf 5% Duncan 
Multiple Range Test 

Secara umum terlihat bahwa sebagian besar (hampir setengahnya) biomasa jagung terakumulasi 
pada biji (45,87%), sedangkan sisanya tersebar hampir merata dalam bentuk akar (8,00%), batang 
(13,60%), daun (12,51%), janggel (10,97%), dan kelobot (9,05%) (Gambar 2).

Gambar 2.  Disribusi biomassa (%) bagian-bagian  tanaman jagung pada tanah Typic Kanhapludult 
Tamanbogo, Kec. Probolinggo, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Pemberian kompos kohe dan pupuk NPK berpengaruh terhadap proporsi distribusi biomasa 
bagian-bagian tanaman jagung. Pengaruh tersebut terlihat pada bagian tanaman biji, janggel dan akar 
(Gambar 3). Pemberian kompos kohe dan pupuk NPK tidak berpengaruh nyata terhadap ditribusi 
proporsi bagian tanaman kelobot, batang dan daun (Gambar 3). 
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Gambar 3. Pengaruh kompos kohe dan Pupuk NPK terhadap distribusi biomasa bagian-bagian 
tanaman jagung pada tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, Kec. Probolinggo, Kab. 
Lampung Timur, Prov. Lampung

Keterangan: T-1 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering, dosis 5 ton/ha, T-2 = Kompos 
pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas), dosis 5 ton/ha, T-3 = Kompos  pupuk 
kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, 
T-4 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 
75% rekomendasi, T-5 = Kompos pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas) 
dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, T-6 = Kompos pupuk kandang hasil proses 
pengomposan basah (sisa bio gas) dosis 5 ton/ha+ pupuk NPK dosis 75% rekomendasi.  Histogram 
yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada warna yang sama berbeda nyata pada taraf 5% Duncan 
Multiple Range Test/DMRT

Serapan Unsur Hara dan Efisiensi Pupuk NPK
Kandungan unsur hara pada setiap bagian tanaman jagung yang tertinggi adalah kalium (K) baik 

pada bagian akar, batang, daun, kelobot dan janggel, sedangkan pada bagian biji, hampir seimbang 
antara N dan K (Gambar 4). Nitrogen (N) merupakan unsur yang dikandung tanaman kedua tertinggi 
setelah K, diikuti oleh kandungan P, Ca, dan Mg. Pada bagian biji kandungan Mg lebih tinggi dari pada 
Ca (Gambar 4).  

Pemberian kompos kohe dan pupuk NPK berpengaruh terhadap kandungan N, P, dan K pada 
semua bagian tanaman (akar, batang, daun, kelobot, janggel dan biji) jagung, namun tidak berpengaruh 
terhadap kandungan Ca dan Mg (Gambar 4). Pada bagian akar, perlakuan T-4 s/d T-6 kandungan 
unsur hara N dan K lebih tinggi dari perlakuan lainnya, sedangkan kandungan unsur P tertinggi pada 
perlakuan T-5 dan yang lainnya tidak berbeda (Gambar 4a).  Pada bagian batang, kandungan unsur K 
tertinggi dicapai oleh perlakuan T-2 dan T-3, sedangkan kandungan N tertinggi pada perlakuan T-6 
(Gambar 4b). Lain halnya pada bagian daun, kandungan K tertinggi dicapai pada perlakuan T-2, diikuti 
oleh perlakuan T-5 dan T-6, sedangkan yang lainnya lebih rendah dan tidak berbeda.  Demikian pula 
halnya dengan kandungan N, perlakuan T-2 dan T-6 memberikan kandungan unsur N tertinggi pada 
daun (Gambar 4 c). Selanjutnya kandungan P pada bagian daun tertinggi dicapai pada perlakuan T-4 
dan T-5, sedangkan yang lainnya lebih rendah dan tidak berbeda (Gambar 4 c). Menurut Dierolf et al. 
(2000) konsetrasi hara pada daun tanaman jagung ini untuk hara N termasuk kategori rendah (< 2,9 %) 
pada semua perlakuan.  Konsentrasi hara P termasuk rendah (< 0,25%) untuk perlakuan T-1, T-3 dan 
T-6, medium (0,3 – 0,6 %) pada perlakuan T-2, dan tinggi (> 0,6 %) pada perlakuan  T-4 dan T-5.  
Konsentrasi hara K termasuk rendah (<1,5 %) pada perlakuan T-1, T-3, T-4,T-5, dan T-6, medium 
(1,8 – 2,6 %) pada perlakuan T-2 (Gambar 4 c). 
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Pada bagian kelobot, semua kandungan unsur hara yang dianalisa (N, P, K, Ca dan Mg) lebih 
rendah dari kandungan unsur hara pada bagian tanaman yang lain dan pemberian kompos kohe serta 
pemupukan NPK tidak berpengaruh pada kandungan unsur hara di dalam kelobot (Gambar 4 d). Pada 
bagian tanaman janggel, perlakuan T-1 dan T-2 memberikan kandungan K yang paling tinggi dan 
berbeda dengan perlakuan lainnya. Perlakuan T-1, T-2 dan T-6 memberikan kandungan N yang lebih 
tinggi dibandingkan perlakuan lainnya (Gambar 4 e).  Kandungan unsur P pada bagian biji paling tinggi 
pada perlakuan T-4.  Kandungan N paling rendah pada perlakuan T-2 dan berbeda dengan perlakuan 
lainnya. Perlakuan T-5 dan T-6 mempunyai kndungan unsur K yang lebih rendah dari perlakuan lainnya 
(Gambar 4 f). 

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Gambar 4. Pengaruh pemberian kompos kohe dan pupuk NPK terhadap kandungan hara bagian-
bagian tanaman Jagung pada tanah Typic Kanhapludult Tamanbogo, Kec. Probolinggo, 
Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Keterangan: T-1 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering, dosis 5 ton/ha, T-2 = Kompos 
pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas), dosis 5 ton/ha, T-3 = Kompos  pupuk 
kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, 
T-4 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 
75% rekomendasi, T-5 = Kompos pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas) 
dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, T-6 = Kompos pupuk kandang hasil proses 
pengomposan basah (sisa bio gas) dosis 5 ton/ha+ pupuk NPK dosis 75% rekomendasi.
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Serapan hara adalah jumlah hara yang diserap oleh tanaman dalam satu hektar. Hal ni dapat 
diketahui dengan cara menghitung jumlah hara yang diserap (kandungan hara) pada masing-masing 
bagian tanaman dikalikan dengan produksinya di dalam satu hektar.  Dengan demikian, serapan hara 
suatu unsur merupakan jumlah hara yang diserap untuk semua bagian tanaman.  Pemberian kompos 
kohe yang disertai pupuk anorganik (NPK) mampu meningkatkan serapan hara N, P, K, dan Ca oleh 
tanaman. Nilai serapan hara tertinggi ditunjukkan pada perlakuan kombinasi kompos sisa biogas dengan 
pupuk anorganik (T-2, T5, T-6) (Tabel 6). Secara umum serapan hara N dan K lebih tinggi dari pada 
serapan hara P. Penyerapan unsur hara oleh tanaman sangat dinamis yang ditentukan oleh sifat-sifat 
fisiologis setiap bagian dari tanaman dan lingkungan tumbuh tanaman.

Tabel   6. Pengaruh kompos kohe dan pupuk NPK terhadap total serapan hara jagung  pada tanah 
Typic Kanhapludult Tamanbogo, Kec. Probolinggo, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Perlakuan
Total Serapan Hara (kg/ha)

N P K Ca Mg
T1   89.51  e   13.10 b 59.80 b       3.90 b 6.40 a
T3 223.62 d    9.80  b 56.80 b 6.20 ab 5.50 a
T4    351.16  b 36.40 a 54.70 b 7.40 ab 5.40 a
Rata-rata 221.43 19.77 57.10 5.83 5.77
T2 94.39  e 15.60 b 82.70 a 5.30 b 7.90 a
T5 309.01 c 30.20 a 48.20 b   7.20 ab 4.90 a
T6 406.43 a 15.00 b 52.60 b 9.10 a 6.50 a
Rata-rata 269.94 20.27 61.17 7.20 6.43

Keterangan: T-1 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering, dosis 5 ton/ha, T-2 = Kompos 
pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas), dosis 5 ton/ha, T-3 = Kompos  pupuk 
kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, 
T-4 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK 
dosis 75% rekomendasi, T-5 = Kompos pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio 
gas) dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, T-6 = Kompos pupuk kandang hasil 
proses pengomposan basah (sisa bio gas) dosis 5 ton/ha+ pupuk NPK dosis 75% rekomendasi.  Urea 
rekomendasi = 400 kg/ha; SP36 rekomendasi = 250 kg/ha; KCl rekomendasi = 100 kg/ha.  Angka 
yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada kolom yang sama, berbeda nyata pada taraf 5% DMRT

Pemberian bahan organik dan pupuk anorganik (N, P dan K) merupakan salah satu usaha untuk 
memenuhi kebutuhan hara bagi tanaman dan memperbaiki keseimbangan hara di dalam tanah. Tabel 
6 dan Gambar 5 menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik dan anorganik meningkatkan serapan 
N, P, dan K yang lebih tinggi dengan urutan serapan unsur hara N>K>P, sehingga  dapat meningkatkan 
hasil tanaman jagung. Penambahan bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan 
selain menambah bahan organik tanah juga memberikan kontribusi terhadap ketersediaan hara N, P, 
dan K di dalam tanah serta mengefisienkan penggunaan pupuk NPK. 
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Gambar 5. Pengaruh pemberian kompos kohe (hasil pengomposan kering) (kiri) dan pengomposan 
basah (kanan) terhadap total serapan hara tanaman jagung  pada tanah Typic Kanhapludult 
Tamanbogo, Kec. Probolinggo, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Keterangan: T-1 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering, dosis 5 ton/ha, T-2 = Kompos 
pupuk kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas), dosis 5 ton/ha, T-3 = Kompos  
pupuk kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% 
rekomendasi, T-4 = Kompos  pupuk kandang hasil proses pengomposan kering dosis 5 ton/ha + 
pupuk NPK dosis 75% rekomendasi, T-5 = Kompos pupuk kandang hasil proses pengomposan 
basah (sisa bio gas) dosis 5 ton/ha + pupuk NPK dosis 50% rekomendasi, T-6 = Kompos pupuk 
kandang hasil proses pengomposan basah (sisa bio gas) dosis 5 ton/ha+ pupuk NPK dosis 75% 
rekomendasi.

KESIMPULAN
1. Tanah di lokasi penelitian bertekstur lempung dengan kandungan pasir yang tinggi, pH sangat 

masam,  kandungan bahan organik sangat rendah dengan C/N ratio yang tinggi, P-total tinggi, 
P-tersedia sangat tinggi, K2O sangat rendah. Selain itu, tanah tersebut juga mempunyai kandungan 
basa-basa dapat ditukar, kapasitas tukar kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB) yang rendah serta 
kejenuhan Al yang tinggi.

2. Pupuk kandang (pukan) hasil dekomposisi kering mempunyai pH yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan jenis kompos kohe yang lainnya, sedangkan  pukan hasil dekomposisi basah mempunyai 
pH yang paling rendah. Pukan (hasil dekomposisi kering) mempunyai kandungan C-organik, 
K2O , Ca, Mn dan Zn yang lebih tinggi dari tinggi dari pukan (hasil dekomposisi basah).  

3. Pemberian kompos kohe dan pupuk NPK secara statistik tidak berpengaruh terhadap pH {baik 
pH H2O maupun pH KCl), kandungan bahan organik (C, N), P-total, Mg, KTK, Al-dd dan 
H-dd.  Kompos kohe dan pupuk berpengaruh terhadap kandungan K2O, basa-basa dapat ditukar 
(K-dd, Ca-dd, Na-dd), jumlah kation dan KB.  

4. Biomasa bagian-bagian tanaman dan total biomasa jagung pada perlakuan kombinasi kompos kohe 
+ pupuk NPK (perlakuan T3; T4; T5 dan T6) nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 
yang hanya mengaplikasikan kompos (T1 dan T2). Pemberian kompos kohe mengefisiensikan 
pemakaian pupuk NPK sebanyak 50 % atau berpotensi mengurangi pemakaian pupuk NPK 
sampai 50% dari yang direkomendasikan.

5. Pemberian kompos kohe dan pupuk NPK berpengaruh terhadap proporsi distribusi biomasa 
bagian-bagian tanaman jagung. Pengaruh tersebut terlihat pada bagian tanaman biji, janggel 
dan akar. Pemberian kompos kohe dan pupuk NPK tidak berpengaruh nyata terhadap ditribusi 
proporsi bagian tanaman kelobot, batang, dan daun.
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6. Kandungan unsur hara pada setiap bagian tanaman jagung yang tertinggi adalah kalium (K) baik 
pada bagian akar, batang, daun, kelobot dan janggel, sedangkan pada bagian biji, hampir seimbang 
antara N dan K. Pemberian kompos kohe dan pupuk NPK berpengaruh terhadap kandungan N, P 
dan K pada semua bagian tanaman (akar, batang, daun, kelobot, janggel dan biji) jagung, namun 
tidak berpengaruh terhadap kandungan Ca dan Mg.

7. Pemberian kompos kohe yang disertai pupuk anorganik (NPK) mampu meningkatkan serapan 
hara N, P, K, dan Ca oleh tanaman. Nilai serapan hara tertinggi ditunjukkan pada perlakuan 
kombinasi kompos sisa biogas dengan pupuk anorganik (T-2, T5, T-6). Pemberian kompos kohe 
dan pupuk NPK  meningkatkan serapan N, P, dan K yang lebih tinggi dengan urutan serapan 
unsur hara N>K>P. 
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ABSTARCT
Improvement of production character and adaptability of bean plants in the middle-lands to lowlands 
continue to be made in order to produce new varieties of beans. Research conducted in August-October 
2016 in the garden PKHT, Tajur, Bogor (300 m asl). The purpose of this study was to evaluatedthe 
quantitative traits of yield, qualitative characters and classifying of bean genotypes. Treatment consisted 
of 21 genotypes of beans genotypes (dwarft and climbing types) were arranged in a randomized complete 
block design, double row with a spacing of 35 cm x 40 cm. ANOVA results showed that the treatment 
significantly different for all characters production observed that total fruit weight, fruit weight, fruit 
number, fruit length, and number of seeds. Total fruit weight characters significantly correlated with 
fruit number character. Classification by 5 characters of production and 16 qualitative characters of 
different through cluster analysis resulted in five groups of beans (similarity level 69.32) were GI-the type 
of dwarft beans with stems and green fruit, GII-dwarft beans with stems and fruits purple, GIII-climbing 
beans with green stems and fruits, GIV-climbing beans, green stems and fruits with highest significantly 
different for total fruit weight and fruit number, respectively, and GV-climbing beans with purple stems 
and green fruits.
Keywords: climbing bean, dwarft bean, genotype, production characters.

ABSTRAK
Perbaikan karakter produksi dan daya adaptasi tanaman buncis di dataran menengah sampai dataran 
rendah terus dilakukan untuk menghasilkan varietas unggul baru buncis.Penelitian dilaksanakan pada 
bulan Agustus-Oktober 2016 di kebun PKHT Tajur  Bogor(300 m  dpl). Tujuan dari penelitian adalah 
memperoleh informasi keragaan karakter kuantitatif hasil, kualitatif tanaman, dan pengelompokan 
genotipe buncis yang diuji. Perlakuan genotipe terdiri dari 21 genotipe buncis (tipe tegak dan rambat) 
yang disusun dalam rancangan kelompok lengkap teracak, baris ganda dengan jarak tanam 35 cm x 40 cm. 
Hasil anova menunjukan bahwa perlakuan berbeda nyata untuk semua karakter produksi yang diamati 
yaitu bobot buah total, bobot buah, jumlah buah, panjang buah, dan jumlah biji buah. Karakter bobot 
buah total berkorelasi sangat nyata dengan jumlah polong. jumlah buah Pengelompokan berdasarkan5 
karakter produksi dan 16 karakter kualitatif yang berbeda melaluicluster analysismenghasilkan4grup 
buncis pada tingkat kesamaan (similarity level) 69.32yaitu tipe buncis tegak dengan batang dan buah 
hijau (GI), buncis tegak dengan batang dan buah ungu (GII), buncis rambat dengan batang dan buah 
hijau (GIII), sertabuncis rambat dengan batang ungu dan buah hijau (GIV).
Keywords: buncis tegak, buncis rambat, genotipe, karakter produksi.
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PENDAHULUAN
Buncis dapat dikonsumsi sebagai sayuran polong (polong muda). Bahkan, bagian daun buncis 

berfungsi untuk kesehatan dan meningkatkan produksi air susu ibu karena kandungan utama steroid 
(Yusnita 2005; Risnafiani et al. 2015). Tanaman ini berproduksi dengan baik di dataran tinggi (Estu dan 
Nur, 1994).Pertumbuhan buncis dibedakan menjadi tipe tegak dan tipe rambat. Buncis tipe tegak lebih 
cocok ditanam didataran rendah (300–500 m dpl) sedangkan buncis rambat cocok dibudidayakan di 
dataran tinggi  pada 500–1 500 m dpl (Cahyono 2003; Pinilih 2005). Buncis tegak mampu berproduksi 
lebih tinggi pada tanah dengan rasio C/N rendah (Safitri dan Kartika 2013).

Budidaya tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.) dilakukan hampir di setiap wilayah Indonesia, 
yaitu  Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, Maluku, dan Papua (BPS 
2016). Akan tetapi kondisi tersebut tidak menyebabkan terjadinya peningkatan produktivitas nasional. 
Produktivitas buncis mengalami penurunan sebesar 4.569 ton per tahun dalam periode 2010-2014 dan 
saat ini produktivitas nasional mencapai 318 218 ton dengan sentra produksi utama di Jawa Barat (BPS, 
2016).

Produktivitas buncis yang masih rendah disebabkan oleh teknologi yang belum tepat. Teknologi 
tersebut dapat meliputi varietas maupun teknis budidaya. Perbaikan genetik untuk menghasilkan varietas 
unggul buncis melalui kegiatan pemuliaan tanaman memerlukan dukungan keragaman genetik yang 
tinggi. Keragaman genetik yang tinggi sangat menentukan keberhasilan dalam perakitan varietas unggul 
(Mangundidjojo 2003). Varietas unggul dapat dibentuk dengan menggabungkan sifat-sifat baik dari 
beberapa tetua (Purwati 1997). Tahapan awal dalam kegiatan pemuliaan terhadap koleksi plasma nutfah 
yang dimiliki adalah melakukan karakterisasi (Syukur et al. 2012).

Penelitian ini akan melakukan karakterisasi koleksi genotipe buncis untuk memperoleh informasi 
keragaan karakter kuantitatif hasil, kualitatif tanaman, dan pengelompokan genotipe buncis yang diuji. 
Pengelompokan dilakukan berdasarkan nilai fenotipe beberapa karakter hasil dan karakter kualitatif 
buncis.

METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu

 Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan PKHT IPB, Tajur, Bogor pada bulan Juli sampai 
September 2015. Lokasi penelitian berada pada ketinggian ± 300 m dpal (dataran rendah).

Bahan dan Alat
 Bahan tanaman yang diteliti terdiri dari 21 genotipe buncis.Bahan tanam lain yang digunakan 

dalam pelaksanaan kegiatan lapangan yaitu pupuk kandang, NPK Mutiara, pestisida, mulsa plastik hitam 
perak, dan ajir berukuran 2 m. Alat penunjang penelitian merupakan alat budidaya umum dan alat ukur 
seperti meteran dan timbangan digital.

Rancangan Percobaan
Pelaksanaan penelitian di lapangan menerapkan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) 

dengan 3 ulangan, sehingga terdapat 63 satuan percobaan. Unit percobaan berupa bedengan dengan 
ukuran 5 m x 1 m yang ditutup dengan mulsa plastik hitam perak. Jumlah satuan amatan per satuan 
percobaan adalah 10 tanaman contoh sehingga keseluruhan terdapat 630 satuan amatan.

Pelaksanaan Percobaan
Persiapan lahan dimulai dengan pembuatan bedengan berukuran 5 m x 1 m, aplikasi pupuk kandang 

10 ton/ha, dan penutupan bedengan dengan mulsa plastik hitam perak. Selanjutnya, pembuatan lubang 
tanam dengan jarak 50 cm x 40 cm dilakukan dengan melubangi mulsa menggunakan alat cemplongan.
Penanaman dilakukan dalam waktu satu minggu setelah aplikasi pupuk kandang di bedengan.
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Penanaman dilakukan secara langsung (direct planting), dengan menanam 2 butir benih per 
lubang. Setiap genotipe terdiri dari 20 lubang tanam dengan sistem tanam double row yaitu 10 tanaman 
bersampingan kanan dan kiri. Pada saat tanam ini dilakukan pengendalian hama pengganggu benih 
dengan aplikasi insektisida granul berbahan aktif Carbofuran 3G di setiap lubang tanam. Penyulaman 
dilakukan pada 1 minggu setelah tanam (MST).

Pemasangan ajir dilakukan pada 2 MST dengan penggabungan ajir membentuk huruf  ‘A’yang 
kemudian digabungkan satu dengan lainnya melalui lanjaran atas. Pemupukan larutan NPK (10 g/l) 
dengan 250 ml larutan pupuk per tanaman dilaksanakan sejak 2 MST sampai satu minggu sebelum 
panen terakhir.Penyiraman dilakukan setiap hari atau menyesuaikan kondisi dilapangan. Pengendalian 
hama dan penyakit dilakukan secara manual dan kimiawi menggunakan fungisida dan insektisida 
dan diaplikasikan sesuai kondisi di lapangan. Demikian juga pengendalian gulma dilakukan dengan 
membersihkan gulma di parit dan sekitar lubang tanam.

Pemanenan polong muda layak konsumsi dilakukan secara berkala setiap empat hari sekali sampai 
buah habis. Panen dan pengamatan untuk karakter polong konsumsi dilakukan pada 10 tanaman contoh, 
sedangkan beberapa tanaman selain tanaman contoh dipelihara untuk menghasilkan benih.

Pengamatan
 Pengamatan beberapa karakter kualitatif dan kuantitatif komponen hasil dilakukan pada 10 

tanaman contoh, yaitu meliputi:
Karakter kuantitatif
1. Bobot total (g), bobot total polong muda per tanaman
2. Bobot buah (g), bobot per buah polong muda (panen konsumsi) 
3. Jumlah buah (buah), jumlah total buah per tanaman
4. Jumlah biji (buah), jumlah biji per polong
5. Panjang buah (cm), ukuran panjang buah per polong (cm)
Karakter kualitatif
1. Warna hipokotil, warna yang diamati pada fase perkecambahan (ungu, hijau)
2. Tipe tumbuh, tipe pertumbuhan tanaman setelah dewasa (merambat, tegak)
3. Warna batang, warna batang ketika tanaman sudah dewasa (ungu, hijau)
4. Warna daun, diamati terhadap daun yang telah terbentuk sempurna (hijau tua, hijau, hijau 

muda)
5. Bentuk tepi daun, bentuk tipe daun yang telah terbentuk sempurna (rata, bergerigi)
6. Bentuk ujung daun, bentuk ujung daun yang telah terbentuk sempurna (runcing, tumpul)
7. Tekstur daun, tekstur permukaan daun bagian atas (berambut kasar, berambut halus, licin/tanpa 

rambut daun)
8. Warna mahkota bunga, warna helai mahkota saat anthesis (putih, ungu muda, ungu)
9. Warna polong muda, warna polong muda untuk panen konsumsi (hijau tua, hijau, hijau muda)
10. Tekstur polong muda, tekstur permukaan polong saat panen muda (kasar, sedikit kasar, halus, 

licin)
11. Bentuk polong, bentuk polong untuk panen muda (bulat, pipih)
12. Warna polong tua, warna polong saat panen benih (coklat muda, coklat, coklat tua)
13. Warna biji tua, warna biji kering dari polong yang telah matang fisiologis (putih, coklat, hitam)
14. Ukuran ekor polong, ukuran paruh polong di bagian ujung (pendek, sedang, panjang)
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Analisis Data
Data kuantitatif dianalisis berdasarkan uji anova untuk mengetahui pengaruh genotipe terhadap 

setiap karakter yang diamati. Apabila hasil analisis tersebut menunjukan adanya pengaruh nyata maka 
dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada tingkat kepercayaan 95%. Analisis 
korelasi dilaksanakan untuk menduga keeratan hubungan antara karakter-karakter yang diamati.
Pengelompokan genotipe buncis dilakukan berdasarkan hasil analisis dendogram atas karakter kualitatif 
dan kuantitatif. Analisis data keseluruhan dilaksanakan menggunakan software STAR IRRI 2013 dan 
Minitab 14.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter Kuantitatif Komponen Hasil

Penelitian buncis ini dimulai pada bulan Juli 2016 yaitu ketika sedang musim kemarau. Suhu 
harian rata-rata mencapai 35–390C berdasarkan hasil pengukuran manual. Keadaan ini menyebabkan 
penyiraman yang dilakukan lebih intensif terutama di awal-awal pertumbuhan. Suhu yang melebihi 
batas optimum untuk pembungaan menyebabkan gangguan pembungaan yaitu gugur bunga sehingga 
tidak terbentuk polong.

Beberapa karakter komponen hasil yang diamati dalam penelitian buncis ini adalah karakter bobot 
total, bobot polong, jumlah biji per polong, jumlah biji per polong dan panjang polong. Berdasarkan 
hasil analisis ragam diketahui bahwa perlakuan (genotipe) berpengaruh nyata terhadap setiap karakter 
komponen hasil buncis yang diamati, sehingga nilai tengah selanjutnya diuji dengan uji lanjut DMRT 
pada α = 5%. Terdapat perbedaan karakter bobot total, bobot polong, jumlah polong, jumlah biji dan 
panjang polong.

Bobot polong total per tanaman tertinggi yaitu 131.46 g terdapat pada genotipe BCS-7, sedangkan 
genotipe dengan memiliki bobot polong total terendah adalah BSC-14 yang hanya mencapai 67.65 g 
(Tabel 1). Genotipe dengan bobot polong terendah diduga mengalami banyak gugur bunga akibat suhu 
siang yang tinggi, mencapai lebih dari 350C.Putrasamedja (1992) menyatakan bahwa pembentukan 
polong buncis memerlukan suhu di bawah 250C karena pada suhu sekitar 26–280C banyak bunga yang 
gugur sebelum terjadi penyerbukan.

Genotipe BCS-13 memiliki bobot per buah polong muda seberat 6.17 g dan merupakan bobot 
tertinggi diantara genotipe yang diuji. Rata-rata ukuran bobot per buah polong muda buncis yang diuji 
ini berkisar 3.02–6.17 g. Polong dengan bobot terendah terdapat pada genotipe BCS-5 (Tabel 1).

Tabel 1. Rata-rata karakter komponen hasil buncis yang diuji

Genotipe Bobot total
(g)

Bobot polong
(cm) jumlah polong jumlah biji panjang polong

(cm)
BCS- 2 117.35 B 5.25 b 23.00 hij 7.00 ab 12.23 l
BCS- 3 94.01 efg 3.08 gh 31.33 cd 6.67 b 13.30 ijkl
BCS- 4 99.59 de 4.30 cd 25.00 efgh 5.33 c 15.27 bcdef
BCS- 5 103.26 cd 3.02 h 33.00 bcd 7.00 ab 15.10 cdefg
BCS- 6 99.54 de 4.74 bc 21.33 j 8.00 a 13.90 fghij
BCS- 7 131.46 A 3.13 gh 42.33 a 6.00 bc 15.30 bcde
BCS- 8 93.97 efg 3.11 gh 31.00 d 7.00 ab 14.40 defghi
BCS- 9 109.15 bc 4.54 c 23.67 ghij 6.00 bc 16.63 b
BCS- 10 103.69 cd 3.16 gh 33.67 bc 8.00 a 18.20 a
BCS- 11 91.89 efgh 3.85 def 24.00 fghi 6.00 bc 13.00 jkl
BCS- 12 96.03 defg 3.66 efg 26.33 ef 7.00 ab 14.00 efghij
BCS- 13 85.54 hi 6.17 a 14.67 k 6.00 bc 13.37 ijkl
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Genotipe Bobot total
(g)

Bobot polong
(cm) jumlah polong jumlah biji panjang polong

(cm)
BCS- 14 67.65 J 3.09 gh 23.00 hij 6.67 b 13.47 ijkl
BCS- 15 103.39 cd 3.10 gh 34.00 b 8.00 a 12.40 kl
BCS- 16 79.23 I 3.08 gh 26.00 efg 7.00 ab 13.73 ghijk
BCS- 17 102.66 cd 3.22 fgh 34.00 b 6.00 bc 15.80 bc
BCS- 18 91.17 fgh 3.50 fgh 26.67 e 6.33 bc 15.00 cdefgh
BCS- 19 95.79 defg 3.60 efgh 27.33 e 6.33 bc 15.53 bcd
BCS- 20 99.29 def 3.64 efgh 26.67 e 7.00 ab 13.30 ijkl
BCS- 21 90.22 gh 3.47 fgh 26.67 e 7.00 ab 13.47 ijkl
BCS- 22 93.97 efg 4.20 cde 22.00 ij 7.00 ab 13.63 hijk

Keterangan: hasil uji lanjut DMRT pada α = 5%. Huruf yang mengikuti angka pada kolom yang sama menunjukan 
tidak berbeda nyata untuk karakter yang sama antara genotipe yang diuji.

Karakter polong buncis yang terbentuk selama penelitian ini berjumlah antara 21–42 buah. Jumlah 
terbanyak terdapat pada genotipe BCS-7 yang pada karakter bobot total menunjukan jumlah tertinggi, 
sedangkan jumlah polong tersedikit yaitu 21 buah  terjadi pada genotipe BCS-6. Banyaknya jumlah 
polong yang terbentuk memberi dugaan bahwa genotipe tersebut memiliki daya adaptasi yang lebih baik 
terhadap kondisi lingkungan yaitu suhu yang cukup tinggi di dataran rendah yang diperlihatkan dengan 
masih banyaknya bunga yang berhasil membentuk buah (Tabel 1).

Polong buncis memiliki bentuk  panjang dan terdiri dari beberapa ruang biji. Pada saat muda, 
biji-biji tersebut belum terlihat tetapi ketika telah memasuki masak fisiologi akan mulai terlihat tonjolan-
tonjolan kecil dari ruang biji. Polong muda sebagai sayuran biasanya dipanen sebelum tonjolan biji 
terbentuk. Tonjolan tersebut adalah biji yang telah mengalami pertumbuhan maksimal menjelang 
matang benih. Jumlah ruang biji akan mempengaruhi panjang polong. 

Pada Tabel 1 diketahui bahwa jumlah biji yang terbentuk pada genotipe buncis dalam penelitian 
ini antara 5–8, dengan rata-rata 6 biji per polong. Genotipe BCS-6, BCS-10 dan BCS-15 memiliki 
jumlah biji tertinggi yaitu 8 biji yang tidak berbeda nyata dengan kedelapan genotipe buncis lainnya.  
Polong yang memiliki rata-rata jumlah biji 5 buah (terendah) terdapat pada genotipe BCS-4 dan tidak 
berbeda nyata dengan  ketujuh genotipe lainnya yaitu BCS-7, BCS-8, BCS-9, BCS-11, BCS-13, BCS-
17, BCS-18, dan BCS-19.

Rata-rata ukuran panjang polong buncis yang diuji adalah 12.23–18.2 cm. Ukuran karakter 
panjang polong 18.2 cm merupakan ukuran polong tertinggi diantara polong buncis genotipe yang 
diuji, terdapat pada genotipe BCS-10. Genotipe tersebut memiliki jumlah biji yang terbanyak juga yaitu 
8 buah.Polong terpendek dengan panjang 12.21 cm pada genotipe BCS-2 tidak berbeda nyata dengan 
genotipe BCS-3, BCS-11, BCS-13, BCS-14, BCS-15, BCS-20, dan BCS-21 (Tabel 1).

Korelasi Antar Karakter
Korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan antara karakter bebas penduga (X) dengan karakter 

dituju (Y).  Dalam hal ini korelasi antara bobot total dengan karakter bobot per polong, jumlah polong 
dan jumlah biji. Berdasarkan hasil analisis korelasi diketahui bahwa hanya karakter jumlah polong yang 
memiliki keeratan yang sangat nyata dan bersifat positif dengan bobot total polong buncis (0.539). 
Peningkatan jumlah polong yang terbentuk akan diikuti dengan pertambahan bobot hasil per tanaman. 
Korelasi positif nyata juga dilaporkan terjadi pada  jumlah tandan bunga dan jumlah polong terhadap 
bobot total per tanaman (Rizqiyah et al. 2014; Gopalvar dan Ghasemi 2006; Karasu 2010).

Jumlah polong yang terbentuk menandakan tingkat adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan 
sehingga bunga tidak gugur bahkan mampu menghasilkan polong. Seleksi genotipe berikutnya dapat 
diarahkan, salah satunya dengan menggunakan karakter jumlah polong.

Tabel 1. Rata-rata karakter komponen hasil buncis yang diuji (lanjutan)
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Tabel   2. Nilai korelasi antar karakter kuantitatif komponen hasil buncis pada genotipe buncis yang 
diuji

Btot Bpol JmPol JmBiji
Bpol 0.073
JmPol 0.539** -0.756
JmBiji -0.031 -0.213 0.115
PjPol 0.275 -0.218 0.366 -0.149

Keterangan: ** = berbeda nyata berdasarkan nilai p-value.

Keragaan Karakter Kualitatif
Buncis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buncis dari berbagai tempat di Jawa Barat, 

Jawa Tengah, koleksi PKHT dan introduksi. Keseluruhan karakter yang diamati pada materi genetic 
buncis ini menunjukan adanya keragaman, kecuali untuk karakter tepi daun, ujung dan bentuk polong.
Semua genotipe memiliki karakter rata pada tepi daun, ujung daun yang meruncing dan bentuk polong 
bulat. Genotipe introduksi memiliki karakteristik yang paling berbeda seperti pertumbuhan tegak, batang 
ungu, daun keunguan dan warna polong ungu.Warna ungu menunjukan kandungan antosianin yang 
tinggi sehingga tipe buncis demikian dapat digunakan sebagai donor untuk karakter antosianin.

Perbedaan karakter yang sangat terlihat dari tipe tumbuh adalah tegak dan merambat.Ada dua 
genotipe dengan tipe pertumbuhan tegak yaitu BCS-9 dan BCS-18, sedangkan genotipe lainnya memiliki 
tipe tumbuh meramba Gambar 1.Pertumbuhan dengan tipe rambat, memerlukan lanjaran bambu 
dengan panjang tidak kurang dari 1.5 m untuk menyokong pertumbuhan. Tipe tegak sebenarnya tidak 
memerlukan lanjaran tetapi harus dilakukan pembumbunan secara berkala agar tanaman tidak mudah 
roboh terutama saat berbuah. Penggunaan ajir merupakan tambahan biaya produksi dalam budidaya 
buncis yang tidak sedikit, sehingga menjadi hal yang perlu dicari solusi tanpa menyebabkan rendahnya 
produktivitas.

Gambar 1. Keragaan tipe pertumbuhan buncis: tipe tegak dan tipe rambat

Perbedaan karakter bunga yaitu warna mahkota bunga juga dapat ditemukan diantara genotipe 
yang diuji. Rata-rata genotipe memiliki bunga warna ungu. BCS-18 memiliki intensitas ungu yang lebih 
tinggi dibandingkan genotipe yang berbunga ungu lainnya. Genotipe BCS-4, BCS-7, BCS-16, dan 
BCS-22 memiliki bunga berwarna putih.Keragaan bunga dengan mahkota putih, ungu muda dan ungu 
dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2. Perbedaan warna bunga pada genotipe buncis yang diuji

 Warna polong buncis pada umumnya adalah hijau dengan kisaran intensitas hijau yang berbeda 
tergantung varietas. Hampir seluruh genotipe buncis yang diuji dalam penelitian ini pun menunjukan 
karakter warna hijau kecuali genotipe BCS-18 yang berwarna ungu. Genotipe tersebut merupakan jenis 
introduksi. Keragaan warna polong hijau dan ungu ditunjukan pada Gambar 2a dan 2b. Polong buncis 
memiliki bagian yang memanjang di ujung buah yang kemudian disebut ekor polong (Gambar 2c).

Genotipe buncis dalam penelitian ini memperlihatkan perbedaan ukuran kualitatif pada karakter 
tersebut, yang dikelompokan dalam 2 kelas yaitu pendek (Gambar 2c kanan bawah), sedang (gambar 2c 
kiri bawah) dan panjang (Gambar 2c atas). Genotipe BCS-19 adalah tipe buncis rambat dengan buah 
atau polong yang memiliki ekor paling panjang. Rata-rata memiliki tipe ekor polong sedang.

Gambar 3. Penampilan warna polong dan ukuran ekor polong pada buncis yang diuji

Keragaman juga terlihat pada biji atau benih buncis (Gambar 4).Rata-rata biji pada genotipe buncis 
yang diuji ini memiliki warna hitam. Tanaman demikian umumnya memiliki hipokotil ungu dan batang 
ungu, kecuali BCS-9. Buncis dengan biji berwarna putih merupakan genotipe yang memiliki karakter 
bunga putih dan batang hijau yaitu BCS-4, BCS-7, BCS-16, dan BCS-22. Hanya satu genotipe yang 
memiliki warna biji coklat yaitu BCS-18.

Gambar 4. Perbedaan warna biji genotipe buncis yang diuji
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Pengelompokan Genotipe Buncis 
Karakter kuantitatif dan karakter kualitatif yang diamati seluruhnya digunakan dalam analisis 

gerombol (cluster analysis) tanaman buncis, dengan melakukan standarisasi terhadap data kualitatif.
Analisis gerombol memberikan hasil bahwa genotipe buncis dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
menjadi 5 kelompok (GI, GII, GIII dan GIV) pada tingkat kemiripan (similarity level)  69.32, seperti 
terlihat pada Gambar 5. 

Gambar  5. Pengelompokan genotipe buncis berdasarkan analisis kluster (cluster analysis)

Kelompok GI berisi genotipe BCS-9 (B9) yang memiliki perbedaan karakter terutama dalam 
tipe tumbuh tegak, tekstur daun kasar, tekstur polong muda kasar, dan ukuran ekor polong panjang.
Kelompok GII juga hanya beranggotakan satu genotipe yaitu BCS-18, terutama karena tipe tumbuh 
tegak, warna ungu yang terdapat bunga dan polong, warna biji yang berwarna coklat. Genotipe BCS-7 
sebenarnya memiliki fenotipe yang sama dengan BCS-4, BCS-16 dan BCS-22 yaitu warna hipokotil 
ungu, tipe tumbuh merambat dengan batang berwarna hijau, warna bunga putih dan biji putih. Tetapi 
genotipe BCS-7 menjadi terpisah dalam kelompok yang bedadari keempat genotipe tersebut yaitu pada 
GIV seperti pada Gambar 5, karena memiliki bobot buah dan jumlah polong tertinggi, berbeda nyata 
dengan genotipe-genotipe tersebut. Menurut Purwantoro et al. (2005) kekerabatan dekat dapat terjadi 
antar genus yang berbeda karena fenotipe merupakan faktor pembeda dalam cluster analysis sehingga 
masih terdapat pengaruh faktor lingkungan.

Informasi analisis kluster dapat digunakan dalam menentukan tetua untuk persilangan agar tidak 
berasal dari kerabat yang dekat (satu kelompok sama). Hal ini agar menghasilkan segregasi karakter 
yang tinggi pada turunan berikutnya. Segregasi tinggi dapat menghasilkan keragaman karakter yang 
tinggi dan keragaman merupakan modal utama dalam melakukan seleksi. Keragaman juga memberikan 
peluang yang lebih besar akan munculnya karakter sesuai harapan.
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KESIMPULAN 
Karakter bobot total, bobot polong, jumlah polong, jumlah biji dan panjang polong buncis 

dipengaruhi oleh genotipe. Karakter jumlah polong berkorelasi positif sangat nyata terhadap karakter 
bobot total. Genotipe BCS-7 memiliki bobot polong dan jumlah polong tertinggi. Terdapat keragaman 
karakter kualitatif pada genotipe yang diuji kecuali karakter tepi daun, ujung daun, dan bentuk polong. 
Genotipe buncis dalam penelitian ini mengelompok menjadi 5 kelompok pada tingkat kesamaan 69.32 
menjadi G1 (BCS-9), GII (BCS-18), GIII (BCS-7), GIV (BCS-4, BCS-6, BCS-16, BCS-22) dan GV 
(BCS-2, BCS-3, BCS-5, BCS-8, BCS-10, BCS-11, BCS-12, BCS-13, BCS-14, BCS-15, BCS-17, BCS-
19, BCS-20, dan BCS-21).
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ABSTRACT
Agronomic research to determine the effect of one or a combination of growth factors has been carried 
out with the statistical models are limited to a certain time and place. To reduce these difficulties, an 
alternative approach is modeling that for the process and the prediction ekofisiologis growth and crop 
production. This study aims to determine the potential and constraints of maize production in several 
types of agroclimatic Gorontalo and choose the type ofagroclimate suitable for the development of corn. 
This study was conductedin August 2012 unti l November 2012 at the site Bone Bolango (Type E1). 
This study uses the system analyzes supported field trials. The simulation was performed using the model 
Shierary. Experimental plots divided draft prepared consisting of 3 replicates. Fertilizer treatment (N) 
placed as the main plot and varieties as sub plots. Fertilizer treatment consisted of 4 levels 0, 100, 200 and 
300 kgNha-1. Treatment of a variety of plant are Pioneer and Arjuna varieties. Parameters were observed 
consisting of plant height, dry weight of plant organs, specific leaf area (SLA), leaf area index (LAI), 
extinction coefficient (k), the development ofthe plant(s), field capacity and permanent wilting point, soil 
moisture content, and soil fertility. Maize production potential and constraints at the site representing 
some type of agroclimate in Gorontalo, differ depending on climatic conditions, especially rainfall and 
long irradiation. Bone Bolango sites with a sites type E1agroclimate suitable for the development of 
corn plants which produce apeak production of 6.524 ton ha-1at planting time of 1 February, the use of 
varieties with Arjuna harvest 103 days.
Keywords : Corn, Crop model, Type of agroclimate

ABSTRAK
Penelitian agronomi untuk mengetahui pengaruh dari satu atau kombinasi faktor pertumbuhan selama 
ini dilakukan dengan model statistika yang terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Untuk mengurangi 
tingkat kesulitan tersebut, pemodelan menjadi alternatif pendekatan baik proses ekofisiologis maupun 
prediksi pertumbuhan dan produksi tanaman. Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi dan kendala 
produksi jagung pada beberapa tipe agroklimat Gorontalo dan memilih tipe agroklimat yang sesuai 
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untuk pengembangan jagung.Penelitian ini dilaksanakan bulan Agustus 2012 sampai November 2012 
pada tapak Bone Bolango (Tipe E1). Penelitian ini menggunakan metode analisis sistem yang didukung 
percobaan lapang. Simulasi dilakukan menggunakan model Shierary. Percobaan disusun dengan 
rancangan petak terbagi yang terdiri atas 3 ulangan. Perlakuan pupuk (dosis N) ditempatkan sebagai 
petak utama dan varietas sebagai anak petak. Perlakuan pupuk terdiri atas 4 taraf yakni 0, 100, 200 dan 
300 kg Nha-1. Perlakuan varietas tanaman berupa Varietas Jagung Arjuna dan varietas Pioneer. Parameter 
yang diamati terdiri dari tinggi tanaman, bobot kering organ tanaman, luas daun spesifik (SLA), Indeks 
luas daun (ILD), koefisien pemadaman (k), perkembangan tanaman (s), kapasitas lapang dan titik layu 
permanen, kadar air tanah, dan kesuburan tanah. Potensi dan kendala produksi jagung pada beberapa 
tapak yang mewakili tipe agroklimat di Gorontalo, berbeda tergantung kondisi iklimnya terutama curah 
hujan dan lama penyinaran. Tapak Bone Bolango dengan tipe agroklimat E1 merupakantapak yang 
sesuai untuk pengembangan tanaman jagung dimana menghasilkan produksi tertinggi sebesar 6,524 ton 
per ha pada waktu tanam 1 Februari yang menggunakan varietas Arjuna dengan umur panen 103 hari.
Kata kunci : Jagung, Model tanaman, Tipe agroklimat

PENDAHULUAN
Produksi jagung di Provinsi Gorontalo tahun 2007 hingga 2011 fluktuatif (naik turun) dimana 

tertinggi pada tahun 2008 sebesar 753.598 ton dan terendah tahun 2011 yakni sebesar 605.781 ton (Dinas 
Pertanian propinsi Gorontalo 2012). Instabilitas produksi ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya 
iklim yang cenderung tidak menentu, dimana hal ini ditandai dengan pergeseran musim baik musim 
hujan dan kemarau. Kiniry et al. (2004) mengemukakan bahwa akurasi prediksi potensi produksi jagung 
(biji) oleh model simulasi tanaman ditentukan oleh pengaruh fluktuatif faktor lingkungan atau kondisi 
iklim seperti proses intersepsi cahaya oleh tajuk, distribusi biomassa karena pasokan ketersediaan air dan 
nutrien (hara). Yang et al. (2004) menyatakan bahwa model simulasi tanaman merupakan representasi 
dari proses kalkulasi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dipengaruhi oleh interaksi antara 
lingkungan (iklim), genotip (varietas) dan pengeloaan tanaman.

Suwarto (2005) menghasilkan pengukuran di lapang dan prediksi melalui model simulasi 
produksi jagung yang ditumpangsarikan dengan ubi kayu pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya, 
pemodelan pertumbuhan yang dibangun dapat digunakan untuk memprediksi produksi dengan tingkat 
kepercayaan yang tinggi. Oleh karena itu, aplikasi model ini dapat dipergunakan dalam perencanaan di 
wilayah pengembangan baik skala nasional, regional bahkan lebih luas (Djufry 2005 ; Rusmayadi 2009). 
Berdasarkan pemahaman di atas maka perlu kajian dan analisis untuk mengetahui potensi dan kendala 
produksi jagung pada beberapa tipe agroklimat propinsi Gorontalo dan memilih tipe agroklimat yang 
sesuai untuk pengembangan jagung di provinsi Gorontalo.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2012 sampai bulan November 2012 pada beberapa 

tipe agroklimat Provinsi Gorontalo dengan spesifik tapak penelitian, yaitu tapak Bone Bolango (Tipe 
Agroklimat C2), tapak Limboto (Tipe Agroklimat E1), tapak Kwandang (Tipe Agroklimat E1), tapak 
Marisa (Tipe Agroklimat C1). Data primer (data lapang) berupa data hasil percobaan lapang dari salah 
satu tapak di propinsi Gorontalo yang meliputi waktu pencapaian setiap fase perkembangan, varietas 
jagung, jarak tanam, pemupukan, biomassa total (akar, batang, daun), produksi tongkol, data unsur-
unsur cuaca selama percobaan lapang. Data sekunder berupa data iklim selama 5 tahun dari masing-
masing tapak yang mewakili tipe agroklimat propinsi Gorontalo meliputi curah hujan, radiasi surya, 
suhu udara maksimum dan minimum, lama penyinaran, kelembaban udara dan kecepatan angin. Data 
penunjang berupa peta administrasi, peta zone agroklimat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini 
yakni Alat pengukur curah hujan tipe observatorium, illuminance meter TL-1 untuk mengukur radiasi 
datang, bor belgi, ring sample, timbangan digital dan oven dan alat tulis menulis.
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Penelitian ini menggunakan metode analisis sistem atau model simulasi tanaman yang didukung 
percobaan lapang. Simulasi dilakukan terhadap produksi tanaman jagung dengan menggunakan model 
Shierary yang dikembangkan oleh Handoko tahun 1992 (Handoko 1994). Tahapan kegiatan penelitian 
meliputi pengumpulan data aktual jagungyang dikumpulkan dari tapak penelitian. Percobaan disusun 
dengan rancangan percobaan Split Plot Design (Petak Terbagi) yang terdiri atas 3 ulangan. Perlakuan 
pupuk (dosis N) ditempatkan sebagai petak utama (PU) dan varietas sebagai anak petak (AP). Perlakuan 
pupuk (dosis N) terdiri atas 4 taraf yakni 0, 100, 200 dan 300 kg Nha-1. Perlakuan varietas tanaman 
jagung yakni varietas Arjuna(V1) danvarietas Pioneer (V2). Waktu tanam yakni 2 September 2012, 9 
September 2012 dan 16 September 2012. 

Model ini mempunyai resolusi harian, sehingga diperlukan masukan berupa data cuaca harian 
meliputi radiasi surya, curah hujan, suhu udara maksimum dan minimum, kelembaban udara, serta 
kecepatan angin.
Dalam garis besarnya, model terdiri atas tiga sub model, yaitu :
1. Sub model perkembangan tanaman
2. Sub model pertumbuhan tanaman
3. Sub model neraca air

Sub-Model Perkembangan 
Laju perkembangan dari masing-masing kejadian fenologi didekati dengan konsep thermal unit 

mengasumsikan faktor panjang hari tidak berpengaruh. Laju perkembangan tanaman berbanding 
lurus dengan suhu rata-rata (Tr) di atas suhu dasar tanaman (Tb). Laju perkembangan tanaman terjadi 
bila suhu rata-rata harian (Tr) melebihi suhu dasar (Tb). Bentuk hubungan antara fase perkembangan 
tanaman (s) dengan suhu rata-rata harian dapat dituliskan sebagai berikut (Handoko 1994) :

Tr > Tb   Tr ≤ Tb   ds = 0
Dimana : TU = Thermal Unit (0C)
  Tri = Suhu rata-rata harian hari ke-i ; i = 1, 2, 3... t (0C)
  Tb = Suhu dasar tanaman(0C)
  s = Fase perkembangan tanaman

Kejadian fenologi tanaman jagung dari saat tanam sampai panen di atas diberikan skala 0–1. Nilai 
s = 0 untuk saat tanam; nilai s untuk tanam, berturut adalah :

Sub-Model Pertumbuhan
Sub model pertumbuhan mensimulasi aliran biomassa hasil fotosintesis kepada organ-organ 

tanaman (daun, batang, akar) dan kehilangannya berupa respirasi. Sub model ini menghitung pertambahan 
biomassa berdasarkan jumlah intersepsi radiasi surya dan ketersediaan air tanaman. Disamping itu 
mensimulasi perkembangan luas daun untuk menduga indeks luas daun (ILD).

Produksi biomassa potensial dihitung berdasarkan efisiensi penggunaan radiasi surya yang 
dintersepsi tajuk tanaman. Nilai efisiensi penggunaan radiasi (LUE) diperhitungkan sebagai hasil 
pembagian peningkatan bruto jumlah bahan kering yang diproduksi pada periode waktu tertentu 
dengan jumlah energi cahaya yang diintersepsi kanopi dalam periode waktu yang sama. Besarnya 
radiasi surya yang diintersepsi dihitung berdasarkan Hukum Beer yakni (Handoko 1994):
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Qint = (1 - t) Qs

t  = e-kILD

Qint = (1 - e-kILD) Qs

Dimana :
Qint = radiasi intersepsi (MJm-2hari-1)
Qs = radiasi surya di atas tajuk tanaman atau yang terukur di stasiun klimatologi (MJm-2hari-1)

t = proporsi radiasi surya yang ditransmisikan oleh tajuk tanaman
 k = koefisien pemadaman tajuk tanaman
 e = bilangan dasar logaritma (2,7183)
ILD = Indeks luas daun

Perhitungan produksi biomassa potensial (Bp) (Handoko, 1994):
Bp = LUE x Qint
Bp = LUE x (1 - e-kILD) x Qs
Dimana :

Bp = produksi biomassa potensial (kg Ha-1 hari-1)
LUE = efisiensi penggunaan cahaya (kg MJ-1) 

Pada simulasi produksi biomassa aktual (Ba) mempertimbangkan faktor ketersediaan air (wdf) dan 
biomassa potensial (Bp). 
Perhitungan produksi biomassa aktual (Handoko, 1994) :
Ba = wdf x Bp

wdf   =
Ta
Tm

Dimana :
Ba = produksi biomassa aktual (kg Ha-1 hari-1)
wdf = faktor ketersediaan air
Ta = transpirasi aktual 
Tm = transpirasi maksimum 

Produksi biomassa aktual ditranslokasikan ke daun, batang, akar. Perbandingannya bervariasi 
tergantung fase perkembangan tanaman (s). Sebagian dari biomassa masing-masing organ digunakan 
dalam proses respirasi. Penambahan massa masing-masing organ (x) dihitung dari selisih antara alokasi 
bahan kering ke organ tanaman dan hilang melalui proses respirasi pertumbuhan (Rg) dan respirasi 
pemeliharaan (Rm) yang dihitung berdasarkan suhu udara dan massa masing-masing organ sebagai 
berikut (Handoko, 1994) :
dWx = ηx x (Ba – Rg – Rm)
dWx = ηx x [(Ba – (1 - kg)) - (km x Wx x Q10)]
Q10 = 2(T-20)/10

Rmx = km x Wx x Q10

Dimana :
dWx = penambahan massa organ x (kg Ha-1hari-1)
ηx = proporsi biomassa dialokasikan ke organ x (daun, batang, akar)
Ba = produksi biomassa aktual (kg Ha-1 hari-1)
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Rg = respirasi pertumbuhan (kg Ha-1hari-1)
Rm = respirasi pemeliharaan (kg Ha-1hari-1)
kg = koefisien respirasi pertumbuhan 
km = koefisien respirasi pemeliharaan
Wx = massa organ x (kg Ha-1)
T = temperatur udara
Q10 = kuosien temperatur 

Produksi biomassa yang dialokasikan pada masing-masing organ (ηx) yang dihitung berdasarkan 
fungsi fase perkembangan tanaman. Pada awal pertumbuhan, produksi biomassa hanya dialokasikan 
ke daun, batang dan akar dengan alokasi terbanyak pada daun. Indeks luas daun (ILD) merupakan 
fungsi dari parameter luas daun spesifik (SLA) dan laju perubahan massa daun (dWL). Perubahan ILD 
(dILD) dihitung dengan persamaan berikut (Handoko, 1994) :
dILD = SLA x dWL
Dimana :

dILD = perubahan indeks luas daun
SLA = luas daun spesifik (Hakg-1)
dWL = perubahan massa daun (kg Ha-1hari-1)

Sub-Model Neraca Air
Sub model neraca air mensimulasi komponen-komponen neraca air seperti :
1. Intersepsi air hujan oleh tajuk tanaman
2. Infiltrasi dan perkolasi
3. Evapotranspirasi potensial

Parameter yang diperlukan meliputi sifat fisik tanah seperti kapasitas lapang, titik layu permanen 
dan parameter penguapan. Penggunaan air oleh tanaman dihitung dari jumlah evaporasi dan transpirasi 
aktual.

Intersepsi air hujan oleh tajuk tanaman
Jumlah air yang dintersepsi air hujan oleh tajuk tanaman (Ic) tergantung dari curah hujan (P) dan 

indeks luas daun sebagai berikut :
 Ic = min (ILD, P) 0 ≤ ILD ≤ 3
 Ic = min (1,27, P) ILD > 3
Ic dan P dalam mm karena resolusinya harian, model tidak membahas intensitas hujan atau lamanya 
hujan. ILD merupakan input dari pengamatan lapang.
Infiltrasi dan perkolasi

Infiltrasi (Is) dihitung dari selisih curah hujan (P) atau irigasi (Ir) dan intersepsi tajuk tanaman (Ic) 
dengan persamaan sebagai berikut :
 Is = P* - Ic
 Is = P + Ir – Ic
Jika KAT > KL maka perkolasi ke lapisan tanah 2 sampai KAT = KL :

Pct = KAT1t – KL1, KAT1t> KL1
KAT1t = KL1, KAT1t> KL1
Pct = 0, KAT1t ≤ KL1
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Evapotranspirasi potensial
Evapotranspirasi potensial (ETm/ETp) dihitung berdasarkan metode Penman, H. L. 1948. 
Nilai evapotranspirasi merupakan jumlah evaporasi maksimum dan transpirasi maksimum atau 
evapotranspirasi maksimum. Evaporasi maksimum dihitung sebanding dengan transmisi energi 
radiasi surya melalui tajuk tanaman berdasarkan Hukum Beer.Perhitungan evaporasi maksimum dan 
transpirasi maksimum :
ETm(ETP) = [ΔQn + γ ∫(u)(es – ea)] / [λ(Δ + γ)]
Em = ETm x (e-kILD)
Tm = ETm - Em
Dimana :

Δ = kemiringan kurva hubungan antara tekanan uap air jenuh dan suhu udara 
(PaK-1)

Qn = radiasi netto (Wm-2)
γ = tetapan psikometer (66,1 Pa0C-1)
∫(u) = fungsi aerodinamik (MJm-2Pa-1)
es – ea = defisit tekanan uap air (Pa)
λ = panas spesifik untuk penguapan (2,454 MJkg-1)
Em = evaporasi maksimum
Tm = transpirasi maksimum
ETm(ETP) = evapotranspirasi maksimum
Parameterisasi dan pengujian model untuk menyesuaikan dan menetapkan nilai-nilai parameter 

model berdasarkan hasil percobaan lapang (aktual). Tapak penelitian yang telah ditetapkan, selanjutnya 
dilakukan spesifikasi berdasarkan keadaan agroklimat di masing-masing tapak, yang pada prinsipnya 
berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan tanaman jagung seperti unsur iklim, latitude, 
longitude dan altitude. Persiapan data base iklim untuk masukan model meliputi curah hujan (mm), 
radiasi surya (cal cm-2), suhu udara maksimum dan minimum (0C), kelembaban udara (%) dan kecepatan 
angin (km/jam). Stratifikasi potensi tanaman jagung berdasarkan keluaran model pada pencapaian 
potensi produksi setiap varietas pada berbagai waktu tanam. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Spesifikasi Keadaan Agroklimat Tapak Penelitian

Spesifikasi keadaan agroklimat tapak penelitian secara umum disajikan pada Tabel 1. Pada tabel 
terlihat bahwa masing-masing tapak penelitian memiliki kondisi iklim yang relatif bervariasi dengan 
tingkat keragamannya relatif kecil, kecuali curah hujan tahunan.Berdasarkan klasifikasi Oldeman yang 
hanya memakai unsur curah hujan sebagai dasar klasifikasi iklim. Batasannya memperhatikan peluang 
hujan, hujan efektif dan kebutuhan air tanaman. Tapak penelitian terdiri atas dua tipe agroklimat yaitu 
tipe E1 tapak Bone Bolango dan tapak Limboto, tipe E2 tapak Boalemo dan tapak Pohuwato. Tipe 
agroklimat E1 memiliki < 3 bulan basah berurutan dan < 2 bulan kering. Tipe agroklimat E2 memiliki 
< 3 bulan basah berurutan dan 2 – 4 bulan kering. Berdasarkan kriteria tipe agroklimat utama tanaman 
pangan (Las, 1992), tapak penelitian umumnya lahan kering beriklim kering dengan ciri utama curah 
hujan tahunan < 2000 mm per tahun, masa tanam (growing season) < 6 bulan, ketinggian tempat < 700 
m dpl.
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Tabel 1. Spesifikasi keadaan agroklimat tapak penelitian

No
Tapak

Penelitian
Letak 

Lintang
Letak Bujur

Elevasi
(m dpl)

Rata-rata Harian CH
Tahunan
(mm per 
tahun)

Tipe
Agroklimat

Penyinaran
Matahari

(%)

Tmaks
0C

Tmin
0C

RH
(%)

Kec Angin
(kmjam-1)

1 Bone 
Bolango 0O34’24,68’’ LU 123 O07’58,80’’ BT 70 66,5 31,6 23,0 79,0 3,0 1320 E1

2 Limboto 0O37’48,62’’ LU 122 O51’40,08’’ BT 27 66,3 32,5 23,2 78,8 2,0 1032 E1
3 Boalemo 0O31’07,75’’ LU 122 O27’15,40’’ BT 15 67,0 32,1 22,8 78,7 3,0 1047 E2
4 Pohuwato 0O28’02,40’’ LU 121 O56’51,20’’ BT 16 66,5 32,1 23,1 80,7 2,9 976 E2

Stratifikasi Potensi Berdasarkan Tipe Agroklimat dan Waktu Tanam
Hasil stratifikasi potensi produksi jagung untuk mengetahui tapak dengan tipe agroklimat tertentu, 

waktu tanam dan varietas yang sesuai disajikan pada Tabel 2. Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 
dinamika potensi produksi jagung pada berbagai tapak penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa tipe 
agroklimat yang berbeda menunjukkan potensi produksi yang berbeda sebagai dampak langsung faktor 
iklim berupa pasokan radiasi, curah hujan berupa ketersediaan air tanah, ketinggian tempat. Berdasarkan 
stratifikasi Tabel 2, tingkat kesesuaian tapak penelitian untuk pengembangan jagung dapat dibedakan 
dari paling sesuai hingga sesuai. Dari empat tapak penelitian yang mewakili tipe agroklimat Propinsi 
Gorontalo, tapak Bone Bolango distratifikasi sebagai tapak yang sesuai, dengan potensi produksi tertinggi 
yaitu 6,524 ton per ha menggunakan varietas Arjuna. Tingkatan berikutnya yaitu tapak Pohuwato 4,563 
ton per ha varietas Arjuna, tapak Boalemo 4,489 ton per ha varietas Arjuna, tapak Limboto 3,900 ton 
per ha varietas Arjuna.

Tingginya potensi produksi tapak Bone Bolango dibandingkan tapak lainnya karena kondisi iklim 
di tapak tersebut relatif mendukung pertumbuhan dan perkembangan jagung terutama curah hujan. 
Akumulasi curah hujan tahunan di tapak Bone Bolango relatif tinggi dibanding tapak lainnya yakni 
sebesar 1320 mm per tahun. Farre and Faci (2008) mengemukakan bahwa jagung merupakan tanaman 
yang sensitif pada kondisi cekaman kekeringan berupa respon penurunan pertumbuhan vegetatif, gejala 
layu tanaman dewasa serta penurunan biomassa tanaman terutama biji. Capristo et al. (2007) menyatakan 
bahwa akumulasi biomassa tanaman jagung dipengaruhi faktor ekofisiologi atau kondisi lingkungan 
berupa ketersediaan air dan besaran pasokan intersepsi cahaya oleh tajuk tanaman.

Tabel 2. Potensi produksi jagung pada berbagai alternatif waktu tanam dengan pemupukan 100 kg N 
Ha-1 pada beberapa tipe agroklimat Gorontalo

No Waktu tanam
Potensi Produksi Jagung di Berbagai Tapak Agroklimat Gorontalo (ton per ha)
Bone Bolango Limboto Boalemo Pohuwato

Arjuna Pioneer Arjuna Pioneer Arjuna Pioneer Arjuna Pioneer 
1 JAN – 1 4,185 3,216 1,914 1,429 0,826 0,631 1,945 1,500
2 JAN – 11 4,836 4,010 2,171 3,063 1,668 0,989 2,395 2,117
3 JAN – 21 5,602 4,358 1,826 2,620 2,676 1,343 3,084 1,910
4 FEB – 1 6,524 4,258 2,299 1,720 3,048 2,002 3,914 2,420
5 FEB – 11 6,206 4,307 2,579 1,888 4,064 2,594 4,035 2,867
6 FEB – 21 6,016 4,486 3,393 3,224 4,489 3,143 4,530 3,369
7 MAR – 1 6,359 4,785 3,900 2,651 4,448 3,705 4,538 3,528
8 MAR – 11 5,607 4,460 3,249 2,562 2,765 2,606 4,563 3,750
9 MAR – 21 5,755 4,386 1,679 1,991 1,909 1,935 3,323 2,902
10 APR – 1 5,120 4,026 0,934 1,298 0,775 1,496 2,927 2,805
11 APR – 11 2,934 2,940 0,386 0,850 0,548 1,893 3,202 2,964
12 APR – 21 1,454 1,852 0,054 0,669 0,332 0,632 2,748 3,101
13 MEI – 1 0,823 0,961 0,016 0,149 0,168 0,387 1,979 1,917
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Tabel 2. Potensi produksi jagung pada berbagai alternatif waktu tanam dengan pemupukan 100 kg N 
Ha-1 pada beberapa tipe agroklimat Gorontalo (lanjutan)

No Waktu tanam
Potensi Produksi Jagung di Berbagai Tapak Agroklimat Gorontalo (ton per ha)
Bone Bolango Limboto Boalemo Pohuwato

Arjuna Pioneer Arjuna Pioneer Arjuna Pioneer Arjuna Pioneer 
14 MEI – 11 0,190 0,403 0,002 0,102 0,053 0,366 1,124 1,540
15 MEI – 21 0 0 0 0,003 0,005 0,053 0,466 0,914
16 JUN – 1 0 0 0 0 0 0.019 0,107 0,221
17 JUN – 11 0 0 0 0 0 0,005 0 0,005
18 JUN – 21 0 0 0 0 0 0 0 0
19 JUL – 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 JUL – 11 0 0 0,011 0 0 0 0 0
21 JUL – 21 0,136 0,084 0,242 0,150 0,027 0,019 0,024 0,018
22 AGS – 1 0,674 0,356 0,437 0,250 0,057 0,046 0,357 0,210
23 AGS – 11 0,990 0,496 0,577 0,326 0,057 0,041 0,724 0,388
24 AGS – 21 1,520 0,747 1,038 0,611 0,484 0,292 1,114 0,565
25 SEP – 1 2,349 1,139 1,705 1,313 0,859 0,478 1,195 0,757
26 SEP – 11 2,502 1,566 2,553 1,983 0,999 0,631 1,076 0,945
27 SEP – 21 2,270 1,752 3,153 1,942 1,437 0,934 0,813 0,904
29 OKT – 1 2,806 1,705 1,751 2,108 2,104 1,523 0,290 0,440
30 OKT – 11 1,983 2,445 0,464 1,515 2,099 1,717 0,001 0,248
31 OKT – 21 1,551 2,851 0,539 0,941 2,611 2,194 0,229 0,421
32 NOV – 1 2,183 2,216 0,883 0,723 2,379 1,595 0,274 0,349
33 NOV – 11 1,435 1,993 1,564 1,471 1,458 1,735 0,251 0,344
34 NOV – 21 0,963 1,639 1,221 1,171 0,862 0,996 0,211 0,191
35 DES – 1 1,382 1,070 1,437 1,044 0,393 0,582 0,566 0,391
36 DES – 11 2,355 1,909 1,826 1,212 0,185 0,489 0,614 0,497
37 DES – 21 3,614 3,048 1,660 1,306 0,615 0,581 1,623 1,148

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa dari 37 alternatif waktu tanam yang disimulasi, potensi 
produksi maksimum jagung tertinggi dicapai dari waktu tanam yang berbeda baik antar tapak maupun 
antar varietas. Hasil stratifikasi waktu tanam berdasarkan potensi produksi maksimum tertinggi 
disajikan pada Tabel 3.Pada Tabel 3, terlihat bahwa potensi produksi maksimum jagung dari setiap 
tapak penelitian dicapai pada waktu tanam yang berbeda. Waktu tanam dengan potensi produksi jagung 
maksimum tertinggi dicapai pada 6,524 ton per ha adalah waktu tanam 01 Februari menggunakan 
varietas Arjuna dengan umur panen 103 hari pada tapak Bone Bolango. Waktu tanam dengan potensi 
produksi maksimum jagung terendah dicapai pada 3,224 ton per ha adalah 01 Maret menggunakan 
varietas Pioneer dengan umur panen 98 hari pada tapak Limboto.

Tapak Bone Bolango memiliki produksi maksimum tertinggi karena terdapat 5 bulan berturut-
turut curah hujan > 100 mm per bulan dimulai dari bulan Februari hingga Juni sedangkan tapak Limboto 
dengan produksi maksimum terendah hanya memiliki 2 bulan berturut-turut curah hujan >100 mm 
per bulan yakni bulan April hingga Mei. Hidayat (2005) menyatakan bahwa curah hujan 100 mm per 
bulan memberi peluang 75% memperoleh air bagi tanaman dan dapat digunakan sebagai pedoman masa 
tanam (growing season) untuk tanaman jagung. Waktu tanam ditentukan berdasarkan kandungan lengas 
tanah tidak kurang dari 50% air yang tersedia. 
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Stratifikasi Kendala
Berdasarkan informasi yang disajikan pada Tabel 3 dapat dikategorikan bahwa umumnya tapak 

penelitian yang mewakili tipe agroklimat bercurah hujan rata-rata tahunan relatif tinggi (> 1000 mm per 
tahun) dan tipe agroklimat bercurah hujan rata-rata tahunan relatif rendah (< 1000 mm per tahun).

Tabel  3. Potensi produksi maksimum jagung dari berbagai waktu tanam dengan pemupukan 100 kg 
N Ha-1 pada beberapa tipe agroklimat Gorontalo

No Tapak 
Penelitian

Curah Hujan 
Selama Musim

Tanam
Var Tanggal 

Tanam

Umur
Panen 
(Hari)

Potensi 
Produksi
(ton/ha)

Tipe
Agroklimat

1 Bone 
Bolango

549 Arjuna 01-FEB 103 6,524
E1

521 Pioneer 01-MAR 102 4,785

2 Limboto
393 Arjuna 01-MAR 98 3,900

E1
423 Pioneer 21-FEB 98 3,224

3 Boalemo
534 Arjuna 21-FEB 100 4,489

E2
551 Pioneer 01-MAR 101 3,705

4 Pohuwato
381 Arjuna 11-MAR 100 4,563

E2
381 Pioneer 11-MAR 100 3,750

1. Tapak Bone Bolango
Pola perubahan potensi produksi jagung varietas Arjuna dan Pioneer berdasarkan perubahan 

kondisi iklim dari berbagai alternatif waktu tanam di tapak Bone bolango disajikan pada Gambar 1a 
dan 1b. Pada Gambar 1a dan 1b menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara total curah hujan 
yang jatuh pada selama musim tanam dengan potensi produksi kecuali musim tanam pada bulan 21 
Mei, 1 Juni, 11 Juni, 21 Juni, 1 Juli dan 11 Juli (dasarian ke 15, 16, 17, 18, 19 dan 20). Pada waktu 
tersebut potensi produksi menurun drastis dibanding waktu sebelum dan sesudahnya. Hal ini disebabkan 
oleh penurunan curah hujan dan diiringi peningkatan evapotranspirasi maksimum yang dimulai pada 
dasarian ke 15 (21 Mei). Ko and Piccinni (2009) menyatakan bahwa ketersediaan air pada fase kritis 
sangat dibutuhkan tanaman jagung dibanding fase pertumbuhan lainnya dimana cekaman (stress) air 
yang terjadi pada fase tassel (bunga jantan) dan silking (bunga betina) dapat mempengaruhi produktifitas 
secara signifikan dibanding fase pengisian biji dan fase vegetatif.

Gambar 1a 1b. Hubungan Potensi Produksi Jagung Varietas Arjuna dan Pioneer dengan Radiasi Surya, 
Curah Hujan, Evapotranspirasi pada Tapak Bone Bolango

2. Tapak Limboto
Pola perubahan potensi produksi jagung varietas Arjuna dan Pioneer berdasarkan perubahan 

kondisi iklim dari berbagai alternatif waktu tanam di tapak Limboto disajikan pada Gambar 2a dan 2b. 
Pada Gambar 2a dan 2b menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara total yang jatuh pada selama 
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musim tanam dengan potensi produksi kecuali musim tanam pada bulan 21 April, 1 Mei, 11 Mei, 21 
Mei, 1 Juni, 11 Juni, 21 Juni, 1 Juli dan 11 Juli (dasarian ke 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20). 
Produksi menurun karena disebabkan dimana pada bulan April hingga awal Mei curah huan bulanan 
masih diatas 100 mm per bulan tapi terjadi peningkatan laju evapotranspirasi maksimum karena terjadi 
peningkatan lama penyinaran matahari. Garcia et al. (2009) menyatakan bahwa efisiensi penggunaan air 
pada tanaman jagung merupakan salah satu faktor pembatas produksi dimana sangat ditentukan oleh 
kondisi iklim lokal berupa kondisi atmosfer dari tutupan awan maupun kondisi angin dan curah hujan 
serta lengas tanah. 

Gambar 2a 2b. Hubungan potensi produksi jagung varietas arjuna dan pioneer dengan radiasi surya, 
curah hujan, evapotranspirasi pada tapak limboto

3. Tapak Boalemo
Pola perubahan potensi produksi jagung varietas Arjuna dan Pioneer berdasarkan perubahan kondisi 

iklim dari berbagai alternatif waktu tanam di tapak Boalemo disajikan pada Gambar 3a dan 3b. Pada 
Gambar 3a dan 3b menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara total curah hujan dengan potensi 
produksi kecuali musim tanam pada bulan 11 Mei, 21 Mei, 1 Juni, 11 Juni, 21 Juni, 1 Juli, 11 Juli, 21 
Juli, 1 Agustus dan 11 Agustus (dasarian ke 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23). Potensi produksi 
menurun karena akhir bulan Mei terjadi penurunan curah hujan dan bulan April hingga September 
curah hujan dibawah 100 mm per bulan dan diiringi peningkatan evapotranspirasi maksimum yang 
dimulai pada dasarian ke 14 (11 Mei). Allen et al. (1998) menyatakan bahwa evapotranspirasi tanaman 
merupakan konsep kebutuhan air tanaman dimana berkorelasi pada ketersediaan air, ditentukan oleh 
fraksi cahaya, temperatur udara dan kecepatan angin.

Gambar 3a 3b Hubungan potensi produksi jagung varietas arjuna dan pioner dengan radiasi surya, 
curah hujan, evapotranspirasi pada tapak boalemo

4. Tapak Pohuwato
Pola perubahan potensi produksi jagung varietas Arjuna dan Pioneer berdasarkan perubahan 

kondisi iklim dari berbagai alternatif waktu tanam di tapak Pohuwato disajikan pada Gambar 4a dan 4b. 
Pada Gambar 4a dan 4b menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara total curah hujan dengan 
potensi produksi kecuali musim tanam pada bulan 1 Juni, 11 Juni, 21 Juni, 1 Juli, 11 Juli, 21 Juli, 
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(dasarian ke 16, 17, 18, 19, 20 dan 21). Potensi produksi menurun karena akhir bulan Mei terjadi 
distribusi curah hujan Juli tidak merata walau di atas 100 mm per bulan hal ini ditandai tingginya rata-
rata lama penyinaran dan diiringi peningkatan evapotranspirasi maksimum yang dimulai pada dasarian 
ke 16 (1 Juni).

Gambar 3a 4b. Hubungan potensi produksi jagung varietas arjuna dan pioneer dengan radiasi surya, 
curah hujan, evapotranspirasi pada tapak pohuwato

PENUTUP
Kesimpulan

 Berdasarkan keluaran model dan hasil stratifikasi, serta bahasan yang telah dikemukakan maka 
disimupulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Potensi dan kendala produksi tanaman jagung pada beberapa tapak tapak yang mewakili tipe 

agroklimat di provinsi Gorontalo, berbeda tergantung kondisi iklimnya terutama curah hujan dan 
lama penyinaran. Produksi tertinggi dicapai karena distribusi hujan yang merata pada saat musim 
tanam (growing season) dan produksi terendah disebabkan karena tidak meratanya distribusi hujan 
dan meningkatnya lama penyinaran yang berkontribusi pada penurunan lengas tanah akibat 
evaporasi yang berlebihan.

2. Tapak Bone Bolango dengan tipe agroklimat E1 merupakan tapak yang sesuai untuk pengembangan 
tanaman jagung dimana menghasilkan produksi tertinggi sebesar 6,524 ton per ha pada waktu 
tanam 1 Februari yang menggunakan varietas Arjuna dengan umur panen 103 hari.

Saran
Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang dapat mewakili setiap zone 

agroklimat/agroekologi di provinsi Gorontalo yang didukung oleh ketersediaan data iklim yang runut 
dan panjang sehingga dapat diproyeksikan/diprediksi secara presisi kawasan yang potensial untuk 
pengembangan tanaman jagung.
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ABSTRAK
Benih merupakan salah satu faktor yang menentukan produktivitas tanaman. Selain umbi, benih biji 
botani bawang merah dapat menjadi alternatif sumber benih yang menghasilkan umbi mini yang 
berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan produksi benih umbi mini asal benih biji 
botani bawang merah pada berbagai varietas dan media tanam. Penelitian dilaksanakan di Desa Silih 
Asih, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mulai Oktober 2015 sampai Februari 
2016. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan dua faktor perlakuan dan tiga 
ulangan. Faktor perlakuan pertama adalah varietas, yaitu Bima, Pikatan, dan Mentes. Faktor perlakuan 
kedua adalah cara persemaian, yaitupersemaian langsung di tanah dan persemaian di baki plastik. Data 
dianalisis dengan uji F dan dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara varietas dan cara persemaian. Bobot umbi per tanaman 
yang paling tinggi adalah Bima, tetapi bobot umbi per ha paling tinggi adalah Mentes. Tidak ada 
perbedaan nyata antara persemaian langsung di tanah dan di baki terhadap peubah panen.
Kata kunci :Bawang merah, benih biji, varietas, cara persemaian

PENDAHULUAN
Salah satu faktor yang menentukanproduktivitas tanaman adalah benih. Perbanyakan tanaman 

bawang merah dapat menggunakan umbi dan biji botani atau true shallot seed (TSS) sebagai sumber 
benih. Penggunaan biji botani bawang merah merupakan salah satu alternatif teknologi yang dapat 
dikembangkan untuk memperoleh benih bawang merah yang berkualitas ( Rosliani et al. 2014).

Beberapa keunggulan benih TSS dapat mengurangi kebutuhan benih per satuan luas, pengangkutan 
dan penyimpanan yang lebih mudah dan lebih murah, tanaman yang dihasilkan lebih sehat, bebas 
patogen penyakit, umbi yang dihasilkan berkualitas lebih baik dan lebih besar (Darma et al. 2015).

Penggunaan TSS dapat meningkatkan hasil umbi bawang merah sampai dua kali lipat dibanding 
dengan penggunaan benih umbiBasuki (2009).Namun penggunaan TSS mempunyai beberapa kelemahan 
diantaranya benih harus disemaikan dahulu dan umur panen di lapangan lebih lama dibandingkan asal 
umbi.

Currah dan Proctor (1990) yang menyatakan bahwa penggunaan biji botani sebagai bahan tanam 
dapat menghasilkan tanaman dan umbi yang bebas dari penyakit dan virus. Saat umbi asal TSS ditanam 
kembali sebagai umbi benih, patogen penyakit dan virus yang biasa terbawa oleh umbi konvensional 
cenderung tidak ada, sehingga tanaman dan umbi yang dihasilkan juga akan sehat.

Ketersediaan benih yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha 
tani bawang merah. Pada saat ini petani masih menggunakan umbi bawang merah hasil penanaman 
sebelumnya yang dipilih menjadi benih. Penggunaan benih umbi seringkali menurunkan kualitas hasil 
karena mutu umbi benih kurang terjamin.
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Budidaya bawang merah dengan menggunakan benih asal TSS untuk produksiumbi mini/bibit 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penanganan kultur teknis (cara tanam/cara semai, populasi 
tanaman, pemupukan, dan pemeliharaan lainnya di lapangan).

Produksi umbi dengan menggunakan benih asal TSS dapat melalui tiga cara, yaitu penanaman 
TSS langsung di lapangan (direct seedling), penyemaian benih TSS terlebih dahulu sehingga dihasilkan 
bibit (seedlings) dan penanaman umbi mini (mini tuber/shallots set) yaitu benih berukuran kecil (2–3 g per 
umbi) yang berasal dari penanaman biji TSS.

Penggunaan TSS di tingkat petani masih terkendala karena menambah masa waktu penanaman 
dan kegiatan petani dalam pemeliharaan tanaman akibat penanaman TSS langsung maupun melalui 
persemaian.Kebiasaan petani yang lebih memilih mengggunakan umbi benih dapat dilakukan dengan 
memproduksi umbi benih asal TSS  sehingga tersedia benih umbi mini asal biji (Sumarni et al. 2012).

Pembibitan memerlukan media semai dengan komposisi yang tepat untuk mendukung 
perkecambahan dan selanjutnya pertumbuhan bibit. Media semai TSS dapat berupa campuran tanah, 
pasir dan kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1 (Sopha dan Basuki 2010). Oleh 
karena itu, perlu ada kajian mengenai media semai untuk benih asal biji pada produksi umbi mini 
bawang merah. Tujuan dari penelitian ini untuk  mengetahui produksi umbi mini beberapa varietas asal 
biji botani bawang merah dan cara persemaian.

METODOLOGI
Pengkajian Produksi Umbi Mini dilakukan di Kelompoktani Cukang Akar, Desa Silih Asih, 

Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Pengkajian Menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
Faktorial. Perlakuan yang dikaji pada kegiatan produksi umbi mini yaitu terdiri dari enam kombinasi 
perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari Faktor I: Bibit asal biji varietas:  A1 = Bima, A2 = 
Mentes , dan A3 = Pikatan, Faktor II, yaitu : Media Semai yang digunakan: B1 = Benih disemai dengan 
menggunakan baki B2 = Benih disemai di bedengan dan media semai yang digunakan yaitu tanah + 
pupuk kandang + sekam (1 : 1 : 1). Penanaman bibit untuk produksi umbi mini dengan cara biji disemai  di 
baki dan di bedengan. Setelah berumur 1 bulan, bibit dipindah ke lapang. Media yang digunakan antara lain 
pupuk kandang, tanah dan sekam. Dosis pemupukan yaitu pupuk organik dengan dosis 10 t ha-1 dan pupuk 
anorganik Urea 300 kg ha-1, KCl 350 kg ha-1, SP-36 350 kg ha-1 dan ZA 300 kg ha-1 diberikan masing-
masing setengah dosis pada 15 dan 30 hari setelah tanam. Jarak tanam yang digunakan 10 x 15 cm. 
Pemeliharaan meliputi pengendalian dengan pestisida, frekuensi penyemprotan sesuai tingkat serangan 
OPT.Panen umbi mini  dilakukan sekaligus dengan menggali umbi di dalam tanah dimana tanaman sudah 
mengering 90%. Peubah yang diamati pada produksi umbi mini yaitu daya kecambah, tinggi tanaman, 
serta bobot umbi per rumpun dan produksi umbi per ha. Data  dianalisis dengan sidik ragam, bila berbeda 
secara nyata dilanjutkan dengan Uji DMRT taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Daya kecambah biji dipengaruhi oleh faktor genetis dan lingkungan, selain itu dipengaruhi oleh 

senyawa-senyawa penting yang mendukung perkecambahan dan pertumbuhan tanaman (Yuniastuti et 
al., 2007). Produksi umbi mini dengan menanam Varietas Bima, Mentes dan Pikatan dengan media 
semai pada baki dan bedengan menggunakan komposisi semai tanah + pupuk kandang +  sekam dengan 
perbandingan 1 : 1 : 1. Daya tumbuh bibit Varietas Bima, Mentes dan Pikatan disajikan pada Gambar 
1.
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Gambar 1.  Prosentase bibit yang tumbuh pada persemaian baki dan bedengan

Prosentase benih yang tumbuh di pembibitan/persemaian diamati pada umur 6, 9, dan 12 hari 
setelah sebar (HSS). Pada media semai baki + tanah + pupuk kandang + sekam ketiga varietas pada umur 
12 hss menunjukkan pertumbuhan bibit yang cukup seragam dengan jumlah tanaman yang tumbuh 
> 90%, hal ini menunjukkan bahwa bibit yang berasal dari biji dapat tumbuh dengan baik sehingga 
pada saat dipindah ke lapangan kondisi pertanamannya cukup seragam dan dapat beradaptasi dengan 
baik pada kondisi lingkungan tumbuhnya. Sedangkan pada benih yang disemai di bedengan dengan 
menggunakan media yang sama (tanah + pupuk kandang + sekam) pertumbuhan bibit kurang bagus, 
hal ini diduga benih yang ditanam pada bedengan/lapangan tidak dapat tumbuh optimal karena kondisi 
tanah yang keras dan kondisi tanah kurang lembab walaupun dilakukan penyiraman pada pagi dan sore 
hari karena cuaca sangat panas terjadi penguapan yang cukup tinggi sementara biji botani bawang merah 
ukurannya sangat kecil sehingga tidak dapat menembus tanah yang digunakan sebagai media semai.

Berdasarkan hasil analisis pada produksi umbi mini menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi 
antara varietas dan media persemaian terhadap pertumbuhan tinggi tanaman bawang merah, sehingga 
pengaruhnya masing-masing perlakuan yaitu varietas dan media persemaian.

Tabel   1. Pertumbuhan tinggi tanaman beberapa varietas bawang merah produksi umbi mini 2015

Varietas
Tinggi tanaman (cm) MST

2 4 6 8
Bima 20,95a 22,08 a 22,88 a 20,67 a
Pikatan 20,25a 21,03 ab 21,75 a 20,65 a
Mentes 19,4a 20,20 b 21,10 a 20,10 a

Keterangan: Angka dan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada Uji DMRT taraf 0.05

Pertumbuhan tinggi tanaman pada 2, 6, dan 8 minggu tidak terjadi perbedaan antar varietas, hanya 
pada umur 4 MST varietas Bima lebih tinggi dibanding Pikatan dan Mentes  (Tabel 1.). Sedangkan 
pengaruh media semai terhadap pertumbuhan tinggi tanaman bawang merah pada umur 2, 4, 6 dan 8 
MST, bibit disemai di bedengan lebih tinggi dibandingkan pada media semai di baki (Tabel 2.). 

Tanaman bawang merah akan mempunyai pertumbuhan yang sama apabila berasal dari induk yang 
sama sehingga memiliki genetik yang samajuga didukung oleh lingkungan tumbuh terutama kesuburan 
tanah yang sama (Putrasameja 2007).
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Perlakuan media semai baik pada baki maupun bedengan pada umur 8 MST tinggi tanaman 
menurun, hal ini diakibatkan oleh ujung daun mengering. Hal ini diduga bibit bawang merah yang 
disemai di bedengan kondisi tanamannya lebih kuat karena sudah beradaptasi dengan kondisi di 
lapangan sehingga pertumbuhan vegetatifnya lebih optimal.Jenismedia tanam (gembur/liat) tidak selalu 
menghasilkan perbedaan pertumbuhan vegetatif seperti pada tanaman irish yang berumbi (Taha 2012).

Tabel   2. Pertumbuhan tinggi tanaman beberapa varietas bawang merah produksi umbi mini dengan 
bibit ditanam pada media semai yang berbeda 2015

Media
Tinggi Tanaman (cm) MST

2 4 6 8
Bedengan + tanah + pupuk kandang + sekam 21,02 a 21,88 a 22,67 a 21,13 a
Baki + tanah + pupuk kandang + sekam 19,38 b 20,32 b 21,15 b 19,82 b

Keterangan: Angka dan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada Uji DMRT taraf 0.05

Hasil kajian produksi umbi mini  beberapa varietas dengan menggunakan media semai tidak terjadi 
interaksi. Diantara varietas produksi umbi yang paling tinggi yaitu Varietas Mentes (6,76 ton ha-1), tetapi 
produksi umbi mini per tanaman paling berat Varietas Bima (10,83 g), sedangkan untuk perlakuan 
media semai antara menggunakan baki dan bedengan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, hanya 
dengan menggunakan baki produksinya lebih tinggi (Tabel 3.). Dengan demikian cara semai dengan 
menggunakan baki dan di bedengan mempunyai pengaruh yang sama dalam produksi umbi mini.

Tabel  3. Produksi beberapa varietas bawang merah produksi umbi mini dengan bibit ditanam pada 
media semai yang berbeda 2015

Perlakuan Bobot umbi
per tanaman (g)

Bobot umbi per ha
(ton ha-1)

Bima 10,83a 3,85 b
Pikatan 8,92b 2,63 b
Mentes 10,29ab 6,76 a

Perlakuan Bobot umbi
per tanaman (g)

Bobot umbi per ha
(ton ha-1)

Baki + tanah + pupuk kandang + sekam 10,19 a 4,66 a
Bedengan + tanah + pupuk kandang + sekam 9,84a 4,17 a

Keterangan: Angka dan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada Uji DMRT taraf 0.05

Media tanam yang paling baik (campuran arang sekam + kompos + tanah)  menghasilkan populasi 
tanaman dan produksi umbi mini paling baik, hal ini berkaitan dengan kemampuan dari media tanam 
tersebut sebagai media yang paling tepat untuk perkembangan akar tanaman terutama ditinjau dari 
kegemburan media. Adanya arang sekam dan kompos pada komposisi media tersebut dapat mengurangi 
kepadatan media dan membentuk aerasi yang cukup sehingga akar berkembang lebih baik. Sedangkam 
media tanah pada komposisi media tersebut mengakibatkan tanaman tidak mudah rebah karena perakaran 
tidak mudah terangkat ke atas permukaan media. Penambahan tanah sebagai campuran arang sekam 
pada perlakuan media arang sekam + tanah menyebabkan media tidak terlalu sarang, sehingga tanaman 
yang tumbuh tidak banyak yang rebah, perakaran berkembang di dalam media, tidak di atas permukaan 
mediadan media arang sekam + kompos + tanah (1:1:1) merupakan komposisi media yang paling ideal 
untuk memproduksi umbi mini di dataran rendah Subang(Rosliani et al. 2014). 

Media semai menggunakan baki dan bedengan dengan komposisi yang sama memberikan hasil 
yang tidak berbeda nyata. Media tanam menggunakan campuran tanah + kompos + sekam merupakan 
komposisi yang tepat untuk perkembangan akar tanaman terutama berkaitan dengan kegemburan media. 
Adanya arang sekam dan kompos pada komposisi media tersebut dapat mengurangi kepadatan media 
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dan membentuk aerasi yang cukup sehingga akar berkembang lebih baik. Bobot umbi per plot pada 
berbagai jenis media tanam berbeda nyata. Bobot umbi per plot tertinggi terdapat pada perlakuan arang 
sekam + kompos + tanah seberat 649,38 g per plot  (1 m2)(Rosliani et al. 2014).

Selanjutnya Septiani (2012), menyatakan bahwa arang sekam memiliki kemampuan menyerap 
air yang rendah dan porositas yang baik. Sifat ini menguntungkan jika digunakan sebagai media tanam 
karena mendukung perbaikan struktur tanah karena aerasi dan drainase menjadi lebih baik.

KESIMPULAN
Tidak ada interaksi antara varietas dan cara persemaian. Bobot umbi per tanaman yang paling 

tinggi adalah Bima, tetapi bobot umbi per ha paling tinggi adalah Mentes. Tidak ada perbedaan nyata 
antara persemaian langsung di tanah dan baki terhadap peubah panen.
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ABSTRACT
Fulfillment the needs of N and P to increase soybean productivity with the use of inorganic fertilizers 
continuously resulted the environmental pollution and declining soil fertility. The alternative efforts 
to solve the problem was the use of biological fertilizers such as arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) 
and the microbial consortium. The objective of the research was to determine the physiological and 
production response of soybean on the application of AMF  and the microbial consortium. The research  
used  a factorial randomized block design with two factors. The first factor is the application of AMF 
(0, 20, 40 g/plant). The results showed that application of AMF 20 g/plant significantly increased the 
number of pods containing per plant, dry seed weight per plant and weight of 100 seeds. Applications 
of microbial consortium (5, 10 and 15 g/kg seed) significantly increased the greenish leaf compared 
with  no application of microbial consortium. Applications microbial consortium up to 15 g/kg of 
seed significantly increased the number of pods containing per plant and  dry weight of seeds per plant. 
There was no significant effect between applications of AMF and microbial consortium  for all variables 
observed.
Keywords :  arbuscular mycorrhizal fungi, microbial consortium, production, soybean

ABSTRAK
Pemenuhan kebutuhan hara N dan P untuk peningkatan produktivitas kedelai dengan menggunakan 
pupuk anorganik secara terus-menerus mengakibatkan pencemaran lingkungan dan penurunan 
kesuburan tanah. Alternatif upaya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu pemanfaatan pupuk 
hayati fungi mikoriza arbuskular (FMA) dan konsorsium mikroba. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui  respons produksi dan fisiologis kedelai terhadap aplikasi fungi mikoriza arbuskular (FMA) 
dan konsorsium mikroba. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial dengan dua 
faktor. Faktor pertama yaitu pemberian FMA (0, 20, 40 g/tanaman). Faktor kedua yaitu pemberian 
konsorsium mikroba (0, 5, 10 dan 15 g/kg benih). Hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi FMA 
20 g/tanaman nyata meningkatkan jumlah polong berisi per tanaman, bobot biji kering per tanaman 
dan bobot 100 biji kering.  Aplikasi konsorsium mikroba (5, 10 dan 15 g/kg benih) nyata meningkatkan 
kehijauan daun jika dibandingkan dengan tanpa pemberian konsorsium mikroba. Aplikasi konsorsium 
mikroba hingga 15 g/kg benih nyata meningkatkan jumlah polong berisi per tanaman dan bobot kering 
biji per tanaman. Interaksi antara aplikasi FMA dan konsorsium mikroba berpengaruh tidak nyata 
terhadap semua peubah yang diamati. 
Kata kunci : fungi mikoriza arbuskular, konsorsium mikroba, produksi, kedelai
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 PENDAHULUAN
Kedelai merupakan komoditi pangan utama ketiga setelah padi dan jagung di Indonesia. Kebutuhan 

kedelai nasional terus meningkat, seiring dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap 
manfaat kedelai sebagai sumber protein nabati, karbohidrat, minyak nabati dan pangan fungsional, 
karena mengandung metabolit sekunder seperti isoflavon (Sakai dan Kogiso 2008), saponin, asam fitat, 
oligosakarida (Liener, 1994) dan fitoestrogen (Ososki dan Kennely 2003) yang sangat bermanfaat bagi 
kesehatan.  

Sampai saat ini kebutuhan kedelai nasional hanya 20–30% yang dapat dipenuhi, sisanya masih 
tergantung impor. Meskipun, Indonesia telah mencanangkan swasembada kedelai pada tahun 2014 
dengan total produksi 3 juta ton (Supadi 2008; Purna et al. 2009), namun data Biro Pusat Statistik 
(2013) menyatakan bahwa produksi kedelai nasional tahun 2013 baru mencapai 847.160 ton biji kering, 
sebenarnya terjadi peningkatan sebesar 0.47% dibandingkan produksi kedelai nasional tahun 2012, 
namun, jumlah produksi kedelai ini masih jauh lebih rendah dari kebutuhan kedelai yang mencapai 2.2 
juta ton per tahun.  

Peningkatan kebutuhan kedelai yang tidak sejalan dengan produksi menimbulkan kesenjangan, 
sehingga diperlukan upaya meningkatkan produksi kedelai dengan cara perluasan areal tanam dan 
peningkatan produktivitas kedelai (Arsyad dan Purwantoro 2010). Produktivitas kedelai nasional  
mengalami penurunan diantaranya karena kesuburan sumber daya lahan semakin menurun akibat 
penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan.  Dampaknya terjadi akumulasi residu pupuk anorganik 
di dalam tanah yang berlebihan, kepunahan berbagai mikroorganisme penyubur tanah, kesuburan tanah 
menurun dan keseimbangan ekosistem rusak.  Di samping itu, penggunaan teknologi untuk peningkatan 
produksi kedelai yang mendukung pertanian berkelanjutan masih minim.

Pertumbuhan dan produksi kedelai membutuhkan hara terutama N dan P. Pemenuhan kebutuhan 
hara N dan P dengan menggunakan pupuk anorganik secara terus-menerus mengakibatkan pencemaran 
lingkungan dan penurunan kesuburan tanah. Oleh karena itu, salah satu alternatif upaya untuk 
meningkatkan produktivitas kedelai nasional yaitu pemanfaatan fungi mikoriza arbuskular (FMA) dan 
konsorsium mikroba.

FMA merupakan salah satu pupuk hayati yang tergolong endomikoriza dicirikan oleh hifa 
intraseluler yang menembus ke dalam korteks dari satu sel ke sel lain (Manan 1993). Diantara sel-
sel terdapat hifa yang membelit atau struktur hifa yang bercabang-cabang disebut arbuskular  yang 
berfungsi sebagai tempat pertukaran metabolit antara jamur dan tanaman. FMA mampu meningkatkan 
ketersediaan hara P di dalam tanah, merangsang pertumbuhan akar tanaman sehingga penyerapan hara 
lebih meningkat. Penelitian Rahmadhani (2007) menunjukkan bahwa ketersediaan P pada tanaman 
kedelai meningkat seiring dengan peningkatan pemberian FMA, karena aktivitas miselium pada FMA 
yang menghasilkan enzim fosfatase yang diperlukan dalam menguraikan P berjalan dengan aktif.  

Konsorsium mikroba yang digunakan pada penelitian ini merupakan gabungan mikroorganisme 
Rhizobium sp., Bacillus sp., Azospirillum sp., Pseudomonas sp., dan bakteri endofitik (Ocrobactrum 
pseudogrigmonense). Asosiasi konsorsium mikroba ini membentuk kerja sama untuk menfiksasi N, 
penyedia unsur hara esensial seperti N dan P serta biokontrol fungi patogen akar kedelai.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
respons produksi dan fisiologis kedelai terhadap aplikasi FMA dan konsorsium mikroba.

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Juli 2013 di lahan masyarakat Jl. Setiabudi Simpang 

Selayang, Medan Tuntungan dengan ketinggian tempat ± 25 m dpl. Bahan yang digunakan pada penelitian 
ini adalah benih kedelai varietas Grobogan (sumber benih: Balitkabi Malang), FMA dalam bentuk mikofer 
(Glomus sp., Acaulospora sp. dan Gigaspora sp.) bersumber dari Laboratorium Bioteknologi Kehutanan 
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IPB Bogor, konsorsium mikroba (produksi PT Bio Industri Nusantara, Balai Penelitian Tanah Bogor), 
pupuk Hyponex merah (kandungan N:25%, P:5%, K:20%), benih jagung varietas P12, polibeg ukuran 
45 cm x 30 cm, pasir, inokulan segar FMA. Alat yang digunakan adalah cangkul, gembor, pacak sampel, 
klorofil meter Opti Sciences CCM 200, spektrofotometer, timbangan analitik.

Perbanyakan FMA 
Sebelum penelitian dilakukan perbanyakan FMA menggunakan media tanam pasir dan jagung 

sebagai tanaman inang. Dimasukkan pasir ke polibeg lalu dimasukkan FMA dalam bentuk mikofer 5 
g/tanaman pada tiap lubang tanam, setelah itu ditanam benih jagung. Pemeliharaan jagung dilakukan 
dengan menyiram setiap hari. Setelah tanaman berumur 1 minggu dilakukan pemupukan Hyponex merah 
dengan dosis 1 g/liter dengan interval 1 minggu sekali. Pemupukan dilakukan dengan cara penyemprotan 
secara merata. Trapping dilakukan dengan cara menghentikan penyiraman selama 2 minggu pada akhir 
vegetatif tanaman jagung, dengan tujuan  menekan pertumbuhan tanaman inang dan merangsang FMA 
untuk membentuk spora. Setelah trapping dilakukan penghitungan derajat infeksi dari akar tanaman 
jagung menggunakan metoda panjang akar terkolonisasi (Giovannetti and Moose 1980). Inokulum 
FMA dipanen pada saat derajat infeksi mikoriza > 80%.  Tanaman jagung dikeluarkan/dibongkar dari 
polibeg, bagian akar jagung dicacah.  Setelah dicacah, dicampurkan dengan media tanam pasir. Inokulan 
segar FMA siap untuk digunakan.

Rancangan Penelitian dan Analisis Data Statistik
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 2 faktor dan 3 

ulangan, Faktor pertama yaitu inokulan segar FMA terdiri atas M0 : 0 g/tanaman, M1: 20 g/tanaman, 
M2: 40 g/tanaman. Faktor kedua yaitu konsorsium mikroba terdiri atas  R0: 0 g/kg benih ; R1: 5 g/kg 
benih, R2: 10 g/kg benih, R3: 15 g/kg benih. Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis ragam.  Pada 
perlakuan yang berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji beda rataan berdasarka Duncan’s Multiple 
Range Test (DMRT) pada taraf  α = 5%. 

Pelaksanaan Penelitian
Sebelum penelitian dilakukan analisis tanah (Tabel 1).  Lahan dibersihkan dari gulma, kemudian 

dibuat plot percobaan dengan ukuran 200 cm x 200 cm. Aplikasi konsorsium mikroba dilakukan 
bersamaan dengan penanaman benih dengan cara mencampurkan konsorsium mikroba dengan dosis 
sesuai perlakuan pada pagi hari di tempat teduh. Penanaman benih dengan cara tugal, jarak tanam 
40 cm x 20 cm. Inokulan segar FMA diaplikasikan terlebih dahulu sebelum tanam benih dengan cara 
membuat lubang tanam kira-kira 6 cm, kemudian dimasukkan inokulan segar FMA sesuai perlakuan, 
lalu ditanam 2 benih kedelai yang telah diinokulasi dengan konsorsium mikroba sesuai perlakuan dan 
ditutup tanah. Saat tanam dilakukan pemupukan N dan K dengan dosis N (25 kg urea/ha) dan K (50 
kg KCl/ha). Pupuk diaplikasikan secara larikan. Penjarangan dilakukan pada 1 MST. Pengendalian 
serangan hama dan penyakit dilakukan dengan pestisida organik berbahan aktif Azadirachtin, Ricin 
(asam ricin), Polifenol, Alkaloid, Sitral, Eugenol, Annonain, Nikotin, dengan konsentrasi 10 cc/liter air, 
dilakukan sore hari pada 6 MST. Panen dilakukan dengan cara dipangkas dari pangkal batang setelah 
kedelai menunjukkan kriteria panen yaitu kulit polong telah berwarna kecoklatan  dan batang serta daun 
telah mengering pada umur 79 hari setelah tanam (HST). 

Peubah amatan
Peubah yang diamati adalah kehijauan daun, kandungan N tajuk, kandungan P tajuk, jumlah 

polong berisi, bobot kering biji per tanaman dan bobot 100 biji kering. Kehijauan daun diukur dengan 
klorofilmeter Opti Sciences CCM 200, kandungan N tajuk dianalisis dengan metode destruksi basah 
Kjedahl (Joners 1991), sedangkan analisis P tajuk menggunakan metode pengabuan kering (Hesse 1971).  
Pengukuran kadar N dan P tajuk dilakukan pada 6 MST. 



735

Produksi dan Fisiologis Kedelai dengan Aplikasi Fungi Mikoriza Arbuskular dan Konsorsium Mikroba

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Tanah Sebelum Penelitian
Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa pH tanah tergolong agak masam, kandungan C-organik 

tergolong tinggi, N total tergolong sedang, kandungan P tergolong sangat rendah dan K tergolong 
sedang. 

Tabel 1.  Hasil analisis tanah sebelum penelitian 

No Jenis analisis Nilai Metode Kriteria *)
1 pH (H2O) 6.28 Elektrometry Agak masam (5.6-6.5)
2 C-organik (%) 3.07 Spechtrophotometry Tinggi (3.01-5.00)
3 N-total (%) 0.28 Kjedahl Sedang (0.21-0.50
4 P-Bray 1 (ppm) 6.77 Spechtrophotometry Sangat rendah (< 8.00)
5 K-dd (me/100 g) 0.52 AAS Sedang (0.30-0.50)

Sumber :  Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (2013)
 *) Ditetapkan berdasarkan kriteria Eviati dan Sulaeman (2010)

Kehijauan daun, kandungan N dan P tajuk 
Secara umum, peningkatan pemberian inokulan FMA cenderung meningkatkan kehijauan daun, 

kandungan N dan P tajuk jika dibandingkan dengan tanpa pemberian FMA (Tabel 2).  FMA merupakan 
salah satu tipe cendawan endomikoriza yang perkembangannya dipengaruhi oleh ketersediaan bahan 
organik dan hara. Pada penelitian ini ketersediaan N-total tanah tergolong sedang (0.28 %) dan P 
tergolong sangat rendah yaitu 6.77 ppm (Tabel 1). Ketersediaan hara terutama N dan P yang rendah 
mendorong pertumbuhan mikoriza (Islami dan Utomo, 1995), sehingga dalam penelitian ini pemberian 
FMA meningkatkan kehijauan daun, N tajuk dan P tajuk dibandingkan tanpa pemberian FMA. 

Pemanfaatan FMA membantu peningkatan potensi perakaran tanaman dalam menyerap 
P.  Koloni FMA mengubah morfologi akar sedemikian rupa sehingga mengakibatkan pembesaran 
sistem akar untuk mengabsorpsi P. Hifa dalam tanah mengabsorpsi P dan mengangkutnya ke 
akar-akar yang dikolonisasi, dimana P ditransfer ke inang mikoriza. Daerah akar bermikoriza 

Tabel 2.  Kehijauan daun, kandungan N dan P tajuk, jumlah polong berisi, bobot biji kering per 
tanaman dan bobot 100 biji kering  karena perlakuan inokulan FMA dan konsorsium 
mikroba 

Peubah 
amatan

Inokulan FMA 
(g/tanaman)

Konsorsium mikroba R (g/kg benih)
Rataan

R0 (0) R1 (5) R2 (10) R3  (15)
…………………. unit/0.71 cm2………………

Kehijauan 
daun

M0 (0) 21.14 27.05 28.81 27.31 26.08
M1 (20) 21.78 26.01 26.51 31.68 26.50
M2 (40) 25.27 27.53 30.91 28.50 28.05
Rataan 22.73b 26.86a 28.74a 29.16a

……………………..% …………………….
Kandungan 
N tajuk

M0 (0) 2.55 2.59 2.92 3.28 2.84
M1 (20) 3.03 3.22 3.58 2.89 3.18
M2 (40) 2.60 2.89 3.62 3.25 3.09
Rataan 2.73 2.90 3.37 3.14
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Peubah 
amatan

Inokulan FMA 
(g/tanaman)

Konsorsium mikroba R (g/kg benih)
Rataan

R0 (0) R1 (5) R2 (10) R3  (15)
……………………..% …………………….

Kandungan
P tajuk

M0 (0) 0.296 0.309 0.262 0.306 0.290
M1 (20) 0.306 0.365 0.373 0.313 0.340
M2 (40) 0.341 0.298 0.311 0.296 0.310
Rataan 0.310 0.320 0.320 0.310

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf berbeda pada waktu pengamatan yang sama menunjukkan berbeda 
nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf ? = 5%. 

tetap aktif dalam mengabsorpsi hara untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan akar yang 
tidak bermikoriza (Simanungkalit et al. 2006).  Hal tersebut menjadi penguatan bahwa dalam penelitian 
ini kandungan P tajuk pada kedelai yang diinokulasi FMA cenderung  lebih tinggi dibandingkan tanpa 
inokulasi FMA. 

Pemberian konsorsium mikroba meningkatkan kehijauan daun, N tajuk dan P tajuk jika 
dibandingkan dengan tanpa pemberian konsorsium mikroba. Peningkatan kehijauan daun sejalan 
dengan peningkatan kandungan klorofil dalam daun dan berkaitan dengan status hara N pada tanaman 
yang diindikasikan dengan kandungan N tajuk (Tabel 2). Kehijauan daun yang rendah menjadi indikasi 
kandungan N tajuk juga rendah. Hal ini terbukti pada penelitian ini perlakuan tanpa pemberian 
konsorsium mikroba menghasilkan kehijauan daun terendah. Dalam konsorsium mikroba terdapat 
bakteri Rhizobium sp. yang bersimbiosis dengan akar kedelai dan berperan dalam menambat N dari 
udara sehingga tersedia bagi tanaman. Di samping itu, Azospirillum sp. yang terdapat pada konsorsium 
miroba tersebut juga berperan dalam menfiksasi N dan memacu pertumbuhan tanaman. Azospirillum 
sp. juga membantu Rhizobium sp. dengan cara menstimulasi nodulasi, fungsi nodulasi dan metabolisme 
tanaman (Cassan et al. 2011).  

Perlakuan tanpa pemberian konsorsium mikroba menyebabkan tanaman kekurangan N sehingga 
daun menjadi lebih pucat yang diindikasikan dengan kehijauan daun yang lebih rendah, akibat hilangnya 
klorofil yang merupakan pigmen fotosintesis. Kehijauan daun sebagai salah satu karakter penciri status 
tingkat kandungan klorofil daun berkorelasi positif dengan kadar N tajuk. N merupakan unsur hara 
yang berperan dalam pembentukan klorofil dan membuat warna daun menjadi lebih hijau.  Gejala 
kekurangan N yang paling jelas dan biasa terlihat adalah berkurangnya warna hijau daun karena hilangnya 
klorofil, pigmen hijau yang berperan dalam proses fotosintesis. N merupakan unsur hara esensial yang 
berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman, penyusun protein dari asam-asam amino, merangsang 
pertumbuhan secara keseluruhan, penyusun protoplasma serta molekul klorofil (Wood et al., 1993 ; 
Chang and Robinson 2003; Ashari 2006; Fritschi and Ray 2007 ; EI-Shaarawi et al. 2009 ; Bojovic and 
Markovic 2009). 

Kandungan P tajuk yang meningkat pada perlakuan konsorsium mikroba (Tabel 2) berkaitan 
dengan peran bakteri Bacillus sp. dan Pseudomonas sp. pada konsorsium mikroba tersebut yang berperan 
dalam melarutkan P dan sebagai biokontrol fungi patogen akar tanaman kedelai. Mikroorganisme 
pelarut P memiliki kemampuan mengekstrak P dari bentuk yang tidak tersedia menjadi bentuk yang 
dapat digunakan tanaman dengan menghasilkan asam-asam organik (Rao 1994). Di samping itu, P 
juga berperan penting dalam fotosintesis, respirasi dan regulasi beberapa enzim sehingga berpengaruh 
terhadap pertumbuhan dan metabolisme (Parham et al. 2002 ; Roper et al. 2004)

Tabel 2.  Kehijauan daun, kandungan N dan P tajuk, jumlah polong berisi, bobot biji kering per 
tanaman dan bobot 100 biji kering  karena perlakuan inokulan FMA dan konsorsium 
mikroba (lanjutan)
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Jumlah polong berisi, bobot biji kering per tanaman dan bobot 100 biji kering
Pemberian inokulan FMA 20 g/tanaman meningkatkan jumlah polong berisi, bobot biji kering 

per tanaman dan bobot 100 biji kering jika dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini mengindikasikan 
bahwa pemberian inokulan FMA sebanyak 20 g/tanaman sudah mencukupi kebutuhan tanaman kedelai. 
Pemberian FMA terbukti meningkatkan produksi tanaman kedelai jika dibandingkan tanpa pemberian 
FMA. Penyerapan hara dan air yang dibantu oleh mikoriza dapat meningkatkan fotosintesis yang 
menyebabkan proses metabolism tanaman dapat berlangsung dengan baik.  Hanum (2006) menyatakan 
bahwa pemanfaatan FMA dapat meningkatkan bobot kering biji kedelai yang pada akhirnya memberikan 
kontribusi positif bagi peningkatan produksi.  

Peningkatan bobot biji kering dan bobot 100 biji kering yang meningkat dengan pemberian FMA, 
terkait dengan peran FMA yang dapat mensuplai hara P agar tersedia bagi tanaman, sedangkan hara 
P sangat dibutuhkan dalam menyusun nutrisi pada biji (lemak dan protein biji). Pada saat pengisian 
cadangan makanan, unsur hara P akan membantu menyediakan nutrisi bagi biji sehingga nutrisi tersebut 
tersimpan di kotiedon biji sebagai cadangan makanan, dan pada gilirannya bobot 100 biji kering kedelai 
semakin meningkat. Damanik et al. (2011) menyatakan bahwa unsur P berperan dalam proses-proses 
metabolik dan dapat membantu penyusunan lemak dan protein biji. 

Perlakuan konsorsium mikroba 15 g/kg benih memberikan jumlah polong berisi, bobot biji kering 
per tanaman dan bobot 100 biji yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Penambatan N2 
dan pelepasan hara terikat di dalam tanah oleh konsorsium mikroba menghasilkan pengisian biji pada 
polong meningkat sehingga meningkatkan jumlah polong berisi, bobot kering biji per tanaman dan 
bobot 100 biji kering.  Berbagai mikroorganisme yang tergabung dalam konsorsium mikroba tergolong 
kepada Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) yang berpotensi meningkatkan produktivitas 
dan pertumbuhan tanaman, seperti dalam menghadapi hama dan penyakit, memproduksi fitohormon, 
menghambat produksi etilen, memperluas bidang penyerapan akar dan meningkatkan ketersediaan 
nutrisi bagi tanaman (Widodo 2006). 

Tabel 3. Jumlah polong berisi, bobot biji kering per tanaman dan bobot 100 biji kering  karena 
perlakuan inokulan FMA dan konsorsium mikroba 

Peubah 
amatan

Inokulan FMA 
(g/tanaman)

Konsorsium mikroba R (g/kg benih)
Rataan

R0 (0) R1 (5) R2 (10) R3  (15)
…………………polong ………………………

Jumlah 
polong
berisi

M0 (0) 30.80 43.00 51.20 50.40 48.85b
M1 (20) 55.87 48.33 53.13 62.53 54.97a
M2 (40) 40.60 50.00 49.07 56.07 48.93ab
Rataan 42.42b 47.11ab 51.13ab 56.33a

…………………g………………………
Bobot
biji kering
per
tanaman

M0 (0) 9.29 14.99 16.82 18.49 14.90b
M1 (20) 19.23 16.87 18.22 22.72 19.26a
M2 (40) 13.42 17.96 16.68 20.84 17.22ab
Rataan 13.98b 16.16ab 17.24ab 20.69a

…………………g………………………
Bobot 
100 biji 
kering

M0 (0) 13.72 16.06 15.03 16.06 15.22b
M1 (20) 17.18 16.66 16.81 18.27 17.23a
M2 (40) 15.94 17.35 16.62 17.65 16.89a
Rataan 15.62 16.69 16.15 17.32

Keterangan :  Angka-angka yang diikuti huruf berbeda pada waktu pengamatan yang sama menunjukkan berbeda 
nyata menurut Uji Jarak Berganda Duncan pada taraf ? = 5%. 
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Interaksi perlakuan FMA 20 g/tanaman dan konsorsium mikroba 15 g/kg benih cenderung 
meningkatkan kehijauan daun,  jumlah polong berisi, bobot biji kering per tanaman dan bobot 100 biji 
kering  dibandingkan interaksi perlakuan lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberian inokulan FMA pada dosis 
20 g/tanaman meningkatkan kehijauan daun, kandungan N dan P tajuk, jumlah polong berisi, bobot 
biji kering per tanaman dan bobot 100 biji kering.  Pemberian konsorsium mikroba 15 g/kg benih 
meningkatkan kehijauan daun, jumlah polong berisi, jumlah polong berisi, bobot biji kering per tanaman 
dan bobot 100 biji kering Interaksi antara FMA 20 g/tanaman dengan konsorsium mikroba 15 g/kg 
benih cenderung cenderung meningkatkan kehijauan daun,  jumlah polong berisi, bobot biji kering per 
tanaman dan bobot 100 biji kering  dibandingkan interaksi perlakuan lainnya. 
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ABSTRACT
This study aims to improve the yield rubber clones BPM 1 on the renewable barkthrough a system 
of tapping and use of stimulants gas. Long-term goal is to get a package of technology which exploits 
correspond to the typology clones. The study, compiled by Design Nested (Nested Design) with two 
factors, namely the treatment of tapping system and stimulant. Factors tapping system consists of four 
levels and four levels of the stimulant factor. Details of each other treatment factors are as follows: 
Tapping system  = S/2, S/4, S/2U and S/4U. Type Stimulants Etepon 2.5%, 3x/tapping gas Stimulants/
applications, 6xtapping/applications, 9x tapping/ application. The results showed that there was no 
difference in the number and diameter latex vessels between virgin and renewable barkon clonesBPM 1 
age of 15 years. Long cut tapping   half girth toward the bottom (renewable bark) with the distribution of 
stimulants gas 18 days (S/2 d3 ETG/18d) produce the highest yield of 40.85 g p-1s-1. During one year 
of testing granting all stimulant treatment in clones BPM 1 have not shown stress-exploitation which is 
reflected in the levels of thiol relative safety of 0.35 mM - 0:50 mM
Keyword :Clones BPM 1, renewable bark, tapping system, a stimulant gas, physiology and latex yield.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan meningkatkanhasil karet klon BPM 1 pada kulit pulihan melalui sistem sadap 
dan penggunaan stimulan gas. Tujuan jangka panjangnya adalah  untuk mendapatkan paket teknologi 
eksploitasi yang tepat sesuai dengan tipologi klon. Penelitian,disusun berdasarkan Rancangan Tersarang 
(Nested Design) dengan dua faktor perlakuan yaitu sistem sadap dan stimulan. Faktor sistem sadap terdiri 
dari empat taraf dan faktor stimulan empat taraf. Rincian masing- masing faktor perlakuan adalah sebagai 
berikut : Sistem sadap = S/2, S/4, S/2U dan S/4U.Jenis Stimulan Etepon 2,5%, Stimulan gas 3 x sadap/
aplikasi, 6 x sadap/aplikasi, 9 x sadap/aplikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 
jumlah dan diameter pembuluh  lateks antara kulit perawan dan pulihan pada klon BPM1 umur 15 
tahun. Panjang irisan setengah lilit batang ke arah bawah  (kulit pulihan) dengan pemberian stimulan 
gas 18 hari sekali (S/2  d3  ETG /18d)  menghasilkan hasil tertinggi sebesar 40.85 g p-1s-1.Selama satu  
tahun pengujian pemberian semua perlakuan  stimulan pada klon BPM 1 belum menunjukkan cekaman 
eksploitasi yang berlebihan yang tercermin dari kadar tiol yang relatif aman sebesar 0.35 mM – 0.50 
mM
Keyword :Klon BPM 1, kulit pulihan, sistem sadap, stimulan gas, fisiologi dan hasil lateks . 



741

Anatomi dan Produksi Klon Bpm 1 dengan Berbagai Sistem Eksploitasi

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

PENDAHULUAN
Lateks berada hampir di semua bagian organ tanaman karet seperti batang, daun, bunga, buah, 

dan akar. Pembuluh lateks yang paling banyak berada di jaringan kayu pada bagian kulit batang (Siregar 
1995). Lateks diperoleh dengan cara disadap atau melukai kulit batang tanaman karet hingga pembuluh 
latisifer terbuka, untuk memperoleh lateks atau getah. 

Setiap klon memiliki karakter histologi dan fisiologi yang spesifik. Ukuran , jumlah, pembuluh  
dan baris.   sehingga harus mempertimbangkan sistem eksploitasi. Ketebalan kulit karet dan jumlah 
baris pembuluh lateks semakin meningkat dengan bertambahnya umur tanaman, walaupun terdapat 
perbedaan penyebaran jumlah pembuluh lateks setiap jenis klon. Mesquita et al. (2006) hasil pengamatan 
anatomi pembuluh lateks dari beberapa klon karet menunjukkan bahwa pada klon RRIM memiliki 
produksi, panjang sel pembuluh, jumlah cincin dan diameter pembuluh lebih tinggi dibanding klon 
GT1 dan Fx2261, semakin  besar diameter pembuluh lateks, banyak sel pembuluh dan jumlah cincin 
akan menyebabkan semakin tingginya hasil. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan de Fay dan Jacob (1989)menyatakan bahwa jumlah baris dan 
diameter pembuluh lateks pada prinsipnya merupakan ciri khas suatu klon dan setiap klon karet bervariasi 
dalam jumlah dan susunan pembuluh lateks. Siregar (1995) menambahkan, bahwa pembuluh lateks 
berbentuk silindris dengan ukuran dan jumlah yang bervariasi tergantung pada klonnya.Hal ini yang 
menyebabkan perbedaan potensi produksi antar klon karet. Perkembangan pembuluh lateks tergantung 
pada tingkat pertumbuhan tanaman, dan faktor lain seperti kepadatan tanaman dan status hara 

Keterbatasan tenaga penyadap, meningkatnya harga input produksi, serta potensi dan tipe klon 
perlu dipertimbangkan dalam pemilihan sistem eksploitasi untuk mengoptimalkan produktivitas kebun 
dengan keuntungan yang maksimum. Dengan mengunakan stimulan, frekuensi sadap d3 menjadi 
lebih tinggi produksinya bila dibandingkan dengan frekuensi  sadap d2. Menurut Junaidi (2013) salah 
satu alternatif menggali produksi secara optimal  dengan mengurangi panjang irisan serta penggunaan 
teknologi stimulan gas, dengan irisan pendek pada tiap pohon penyadapan dapat dilakukan lebih cepat 
dan pengaruh stimulan gas cukup efektif untuk produktivitas tanaman. Hal sama disimpulkan dari hasil 
penelitian Herlinawati dan Kuswanhadi (2012) penyadapan irisan pendek yang dikombinasikan dengan 
penggunaan stimulan gas etilen (S/4Ud3ETG20/y(2w) dapat meningkatkan produktivitas sekitar 66,1- 
76,2% dibandingkan dengan penyadapan irisan pendek yang dikombinasikan dengan menggunakan 
stimulan cair etefon (S/4d36d/7 ET 2.5% 0/y (2w). Hasil penelitian Karyudi et al. (2006), Herlinawati 
dan Kuswanhadi (2012) serta Junaidi, (2013) menunjukkan bahwa penggunaan stimulan gas dan sistem 
sadap dapat meningkatkan produktivitas tanaman, tetapi hasil -hasil penelitian tersebut tidak dilakukan 
pada kulit pulihan  klon SS. Penelitian pada kulit pulihan masih sedikit dilakukan, sehingga upaya 
pendekatan  dibutuhkan  untuk meningkatkan produktivitas pada kulit pulihan di klon BPM 1 dengan 
menggunakan stimulan gas dan sistem sadap.

METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan karet PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), 

Sungei Putih, Kabupaten Deli Serdang  Sumatera Utara, April sampaiNovember 2014.Bahan tanaman 
yang digunakan di lapangan adalah  tanaman karet klon BPM1 berumur 15 tahun (tahun tanam 1999), 
dengan jarak tanam 2.5 m x 5 m (populasi 800 pohon ha-1). Pengamatan penelitian meliputi pengamatan 
anatomi (jumlah dan diameter pembuluh lateks), fisiologi (sukrosa, FA, tiol) dan hasillateks (Hasil (g 
p-1s-1). 

Rancangan Percobaan
Penelitian,disusun berdasarkan Rancangan Tersarang (Nested Design) dengan dua faktor perlakuan 

yaitu sistem sadap dan stimulan.  Faktor sistem sadap terdiri dari empat taraf dan faktor stimulan  empat 
taraf. Rincian masing - masing  faktor perlakuan adalah sebagai berikut : Sistem sadap = S/2, S/4, S/2U 
dan S/4U. Jenis Stimulan Etepon 2,5%, Stimulan gas 3 x sadap/aplikasi, 6 x sadap/aplikasi, 9 x sadap/
aplikasi.
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Analisis Anatomi 
Contoh jaringan kulit diambil 1–2 tusukan (diameter 8mm, ketebalan 5–7 mm) pada bidang sadap 

bagian tepi menggunakan cork-borer untuk setiap sampel percobaan. Setiap tusukan akan menghasilkan 
0.6g bobot segar jaringan kulit. Jaringan kulit segar ini kemudian dibawa ke laboratorium untuk analisis 
histologi menggunakan metode (Yamamoto 2001), yaitu dengan cara jaringan kulit difiksasi dengan 
FAA selama 1 malam, kemudian dicuci dengan air mengalir selama 5 menit, dikeringkan dengan kertas 
saring dan dimasukkan kedalam larutan KOH 15% selama 1 jam. Setelah itu, jaringan  dicuci kembali 
dengan air mengalir selama 5 menit, dikeringkan dengan kertas saring  dan dimasukkan kedalam larutan 
HNO3 selama 2 jam. Setelah 2 jam, jaringan kulit dicuci kembali dengan air mengalir selama 5 menit, 
dikeringkan dengan kertas saring dan dimasukkan kedalam alkohol 70% selama 15 menit, kemudian 
dimasukkan kedalam larutan sudan III selama 30 menit. Setelah itu jaringan diiris tipis melintang atau 
membujur menggunakan pisau silet dan diamati dibawah mikroskop.Sedangkan diameter pembuluh 
lateks diamati dengan mengukur diameter melintang (dl) dan membujur (db) dari pembuluh lateks 
yang terlihat di bawah mikroskop. Setelah nilai kedua  diameter tersebut diperoleh, penentuan diameter 
pembuluh lateks dihitung dengan :  

Diameter = (dl)×2,5+(db)×2,5
2

Analisis  Fisiologi
Analisis kadar sukrosa (mM) dapat diukur dengan metode anthrone: serum TCA diambil sebanyak 

150 µL,(ditambahkan larutan TCA 2.5% sampai volume total 150 µL) dan ditambah pereaksi anthrone 
3ml, kemudiandiaduk supaya tercampur rata menggunakan vortex. Setelah itu, dipanaskan dengan 
merendam di dalam air mendidih selama 15 menit dan didinginkan kembali dengan merendam dalam 
air Absorbansi. Absorbansi diukur pada λ 627 nm dengan spektrofotometer Beckman DU 650 
(Dische, 1962).
Konsentrasi Sucrose * 33.3    

Analisi kadar fosfat anorganik (FA) diukur menggunakan metode(Taussky dan Shorr 1953).
berdasarkan prinsip pengikatan oleh amonium molibdat yang tereduksi oleh FeSO4 dalam reaksi asam 
sehingga membentuk warna biru, kemudian absorbannya diukur pada λ 750 nm dengan spektrofotometer 
Beckman DU 650.
Konsentrasi  FA * 50

Analisis kadar tiol (R-SH)sampel diambil 1.5 ml (ditambah larutanTCA 2.5% sampai volume 
total 1.5ml), ditambah DTNB 10mM  75µL dan ditambah larutan bufer Tris 0.5 M sebanyak 1.5 ml, 
kemudian diaduk supaya tercampur rata menggunakan vortex. Kemudian, larutan didiamkan pada suhu 
kamar selama 30 menit Absorbansi. Absorbansi dibaca pada λ 421 nm menggunakan spektrofotometer 
Beckman  DU 650 atau diukur dari serum TCA berdasarkan prinsip reaksinya menggunakan asam 
dithiobis-nitrobenzoat (DTNB) untuk membentuk TNB berwarna kuning yang terabsorbsi pada λ 421 
nm menggunakan spektrofotometer Beckman DU 650 (Mc Mullen 1960)
Kosentrasi tiol *10/1000 .   
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi Klon BPM1
Kulit pohon yang pulih lazim disebut kulit pulihan (renewable bark), sedangkan kulit pohon yang 

baru pertama kali disadap lazim disebut kulit perawan (virgin bark) (Webteret al. 1989). Dari hasil 
analisis jaringan kulit, klon BPM1 pada kulit perawan dan kulit pulihan, diketahui bahwa tidak ada 
perbedaan nyata antara kulit perawan dan kulit pulihan (Tabel 1).

Tabel 1. Anatomi Klon BPM 1 pada umur 15 tahun

Peubah
BPM 1
Kulit

Perawan Pulihan
Jumlah Pembuluh Lateks 11,50 15,30
Diameter Pembuluh Lateks(µm)
Lili batang
Tebal kulit

22,12
68.93
11.63

24,11

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah dan diameter pembuluh lateks pada kulit perawan 11.50 dan 
22.12 mµ, pada kulit pulihan 15.30 dan 24.11 mµ. Ketebalan kulit perawan semakin meningkat dengan 
bertambahnya usia tanaman sejalan dengan meningkatnya  jumlah baris dan diameter pembuluh lateks 
yang ada di dalam ketebalan kulit. Jumlah dan diameter pembuluh lateks pada prinsipnya merupakan 
ciri khas suatu klon tetapi perkembangannya tergantung pada tingkat pertumbuhan tanaman yang 
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepadatan tanaman, status hara dan genetik masing-masing klon 
(Jacobet al. 1989).

Secara genetis tebal, kulit klon SS lebih tebal,hal ini diduga karena pengamatan penelitian dilakukan 
pada umur tanaman 15 tahun. Umur tanaman, diketahui mempengaruhi ketebalan kulit, semakin 
bertambahnya umur tanaman maka ketebalan kulit juga semakin meningkat (Tabel 2)

Gambar 1. Anatomi pembuluh lateks pada klon BPM 1

Fisiologi Klon BPM1
Sistem eksploitasi dapat memberikan tekanan secara fisiologis terhadap tanaman karet, sehingga 

perlu dilakukan pengamatan parameter fisiologis tanaman melalui diagnosis lateks yang bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh sistem eksploitasi terhadap kondisi kesehatan tanaman (Sumarmadji 2006).
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Tabel 3. Fisiologi dan hasil lateks klon BPM1 dengan berbagai sistem  eksploitasi

Klon Exploitasi Sistem Sukrosa FA Tiol Hasil   (g p-1s-1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BPM1

S/2  d3    ET    /15d 5.69   bcd 18.76   efgh 0,26   fg 21.81   abc
S/2  d3    ETG /  9d 4.83   de 20.95   cdef 0.31   def 25.75   abc
S/2  d3    ETG /18d 2.96   de 14.25   gh 0.11   h 40.85   a
S/2  d3    ETG /27d 2.93   de 34.55   b 0.41   bc 39.93   ab

 
S/4  d3    ET    /15d 4.46   de 25.12   cd 0.40   bc 22.48   abc
S/4  d3    ETG /  9d   2.26   e 18.55   efgh 0.24   fg 36.04   abc
S/4  d3    ETG /18d 3.59   de 20.13   defg 0.57   a 29.58   abc
S/4  d3    ETG /27d 3.33   de 12.90   h 0.47   b 33.76   abc
     
S/2 U d3 ET    /15d 3.50   de 16.30   fgh 0.19   g 22.16   abc
S/2 U d3 ETG /  9d  7.59   bc 26.75   c 0.35   cde 28.29   abc
S/2 U d3 ETG /18d 5.53   cd 24.00   cde 0.56   a 20.78   bc
S/2 U d3 ETG /27d  16.02  a 22.30   cdef 0.38  cd 30.31   abc
     
S/4U d3  ET    /15d 3.13   de 46.25   a 0.35   cde 17.367   c
S/4U d3  ETG /  9d 8.26   b 21.00   cdef 0.29   ef 32.79    abc
S/4U d3  ETG /18d  7.83   bc 26.05   cd 0.46   b 28.84   abc
S/4U d3  ETG /27d 2.63   e 26.65   c 0.29   ef 26.94    abc

Keterangan: Angka dalam kolom dan kelompok perlakuan yang diikuti oleh huruf yang tidak sama berbeda nyata 
pada taraf P=0.05 berdasarkan uji-Duncan

Sukrosa merupakan variabel yang penting. Kaitannya dengan  bahan utama dalam pembentukan 
lateks.  Dari Tabel 3 dapat dilihat hasil analisis kadar sukrosa lateks tanaman karet klon BPM1 
menunjukkan bahwa kadar sukrosa klon BPM1 dipengaruhi oleh sistem eksploitasi. Sistem eksploitasi 
yang menghasilkan kadar sukrosa lebih tinggi (> 10.0 mM) adalah sistem sadap dengan perlakuan 
(S/2U) serta pemberian stimulan gas (ETG27d), dapat dilihat perlakuan pemberian stimulan (ETG 27d) 
mampu memobilisasi karbohidrat sehingga kandungan sukrosa meningkat, aktifitas metabolismecukup 
pada kandungan FA (22.30 mM). Kadar sukrosa yang tinggi menunjukkan rendahnyaa metabolisme 
tanaman, hal ini karena klon BPM1 tergolong klon Slow Starter (SS), Klon SS menggambarkan klon 
dengan kecepatan pembentukan poliisoprene (lateks) dari bahan dasar karbohidrat berupa sukrosa hasil 
fotosintesis berlangsung lambat sampai sedang (Junaidi 2010). Penggunaan sistem eksploitasi ini tidak 
memberikan pengaruh negative  dapat dilihat dari kadar tiol berkisar (0.38 mM), menurut (Jacob et al. 
1989) batas optimum kadar tiol 0.4 mM.

Kadar Fosfat Anorganik (FA) dalam lateks  menggambarkan kemampuan tanaman mengubah 
bahan baku (sukrosa) menjadi partikel karet. Kadar FA dalam lateks menunjukkan aktifitas metabolisme 
dalam pembuluh lateks, kadar FA yang tinggi menunjukkan aktivitas metabolisme yang tinggi dan 
sebaliknya (Gohet 2008). Kadar FA lateks klon BPM1 dipengaruhi oleh sistem eksploitasi. Dari 
Tabel 3 dapat dilihat sistem eksploitasi yang menghasilkan kadar FA tinggi (>40.0 mM) adalah sistem 
eksploitasi dengan perlakuan sistem sadap (S/4U), serta pemberian stimulan Etepon 2.5%. Kandungan 
FA mengalami peningkatan metabolisme sel lateks menjadi aktif dengan penggunaan stimulan Etepon 
2.5%,  dapat dilihat kandungan sukrosa mengalami penurunan ( 3.13mM). Akibat peningkatan FA 
aktivitas metabolisme meningkat kandungan sukrosa menurun (Gohet 2008).
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Kadar tiol merupakan indikasi penting pada tanaman karet berhubungan dengan kejadian KAS 
. Semakin tinggi intensitas eksploitasi, maka akan semakin rendah kadar tiol .Tiol berfungsi sebagai 
antioksidan, sehingga stress oksidatif sebagai akibat aktifnya metabolism dalam sel dapat ditekan (Jacob 
et al. 1989). Dari Tabel 3 dapat dilihat sistem eksploitasi mempengaruhi kadar tiol lateks klon BPM1 
dengan kadar tiol (0,56 mM) yaitu pada sistem eksploitasi dengan perlakuan sistem sadap (S/2U) dan 
stimulan (ETG18d). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem eksploitasi yang diberikan pada klon 
BPM1 masih dalam batas aman untuk kesehatan tanaman, karena kadar tiol yang dihasilkan umumnya 
rendah sampai sedang 0,3–0,5 mM. Menurut hasil penelitian (Kuswanhadi) klon SS umumnya kadar 
tiol sedang 0,4 – 0,9 mM. Sistem eksplotasi pada perlakuan sistem sadap  (S/2 U d3) dan perlakuan 
stimulan (ETG 18d) tinggi0,56 mM. Kadar tiol yang tinggi menunjukkan tidak terlalu intensifnya 
sistem eksploitasi (Gohet 1996:Gohet 2008).

Hasil penelitian pada Tabel 3.menunjukkan bahwa sistem eksploitasi berpengaruh nyata terhadap 
hasil (gp-1s-1) klon BPM1. Hasillateks yang tinggi pada perlakuan (S/2 d3 ETG 18 hari sekali) merupakan 
capaian tertinggi dibanding, semua perlakuan yang lain yang diuji cobakan. Peningkatan yang signifikan 
disebabkan perlakuan pemberian stimulan dengan kosentrasi yang tinggi dan interval yang tinggi (waktu 
aplikasi 18 hari sekali) sehingga dapat meningkatkan hasil tanaman. Stimulan gas merupakan generator 
bagi etilena dapat menginduksi ekspresi protein tertentu pada tanaman karet, kemudian  protein 
menginduksi reaksi berantai yang bermuara pada bentuk peningkatan hasillateks (Obouayeba et al. 
2009). Etilen baik secara endogen ataupun eksogen berperan sebagai penginduksi perubahan fisiologi 
dalam sistem sel pembuluh lateks. Perlakuan etepon yang berakibat penundaan penggumpalan lateks 
justru meningkatkan ekspresi protein.

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah dan diameter pembuluh  lateks 
antara kulit perawan dan pulihan pada klon BPM1 pada umur 15 tahun. 

2. Panjang irisan setengah lilit batang ke arah bawah  (kulit pulihan) dengan pemberian stimulan gas 
18 hari sekali (S/2  d3  ETG /18d)  menghasilkan hasil tertinggi sebesar 40.85 g p-1s-1.

3. Selama satu  tahun pengujian pemberian semua perlakuan   stimulan pada klon BPM 1 belum 
menunjukkan cekaman eksploitasi yang berlebihan yang tercermin dari kadar tiol yang relatif 
aman sebesar 0.35 mM – 0.50 Mm
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ABSTRAK

Petani Nusa Tenggara Barat (NTB) masih kesulitan memperoleh benih bermutu, sehingga petani 
menggunakan benih sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) 
BPTP NTB berperan sebagai penyedia dan diseminasi benih produk Balitbangtan baik melalui kerjasama 
mitra penangkaran maupun distribusi komersial guna memenuhi kebutuhan benih bersertifikat di 
tingkat petani. Tahun 2014 sebaran penggunaan benih varietas tinggi (VPT) di NTB baru mencapai 
53,5 %, sebaran varietas potensi sedang (VPS) sebesar 38,5 % dan penggunaan varietas potensi rendah 
(VPR) sebesar 8 %. Sebaran penggunaan VPT pada tahun 2015 turun menjadi 6,27 % dari sebaran 
penggunaan tahun 2014, berbeda halnya dengan VPS dan VPR dengan sebaran penggunaan varietas 
meningkat 5,68 % dan 0,59 %.  Pelaksanaan kegiatan di wilayah Nusa Tenggara Barat pada tahun 
2014 - 2015 dengan metode sampling purpose untuk mengetahui produktivitas dan sebaran penggunan 
varietas potensi tinggi dan sedang dengan penerapan  teknologi PTT dengan pada Inpari 7, 19, 22, 30 
dan Mekongga dalam program GP PTT dan UPSUS.  Sebaran penggunaan benih varietas potensi tinggi 
dan sedang di NTB pada tahun 2015 dengan menggunakan varietas padi Inpari yang ditanam melalui 
penerapan PTT  memperoleh respon yang sangat baik terutama inpari 22 dan Inpari 30 yang mampu 
beradaptasi baik dengan produktivitas mencapai 7,2 ton ha-1. Petani di Kabupaten Sumbawa memilih 
varietas Inpari 19, 22 dan 30 dengan sifat tahan terhadap penyakit blast, HDB dan hama wereng coklat. 
Inpari 16 lebih dominan ditanam di pulau Lombok. Pemilihan dan penggunaan varietas ini sangat 
tergantung pada kondisi lapanagn terutama kondisi sebaran organisme pengganggu tanaman yang saat 
itu menyerang dan peluang pasar. 
Kata Kunci: Penyebaran, Produktivitas, varietas, Inpari.  

ABSTRACT
Farmers in West Nusa Tenggara (NTB) was difficulty to obtain seeds quality, they used their seeds. 
Management of Seed Resources Unit (UPBS) BPTP NTB act as providers and seed dissemination 
Balitbangtan product either through partnership and the distribution of commercial breeding to certified 
seeds at the local farm. Distribution of seeds at NTB in 2014 high yield potential of variety (VPT) in 
NTB reached 53.5%, medium potential variety (VPS) by 38.5% and low potential varieties (VPR) of 
8%.  Distribution of seeds of VPT in 2015 decreased to 6.27% from 2014, VPS and VPR was increased 
5.68% and 0.59%.  Researched at   Nusa Tenggara Barat in 2014 until 2015 using method of sampling 
purpossive to determine the productivity and distribution of seeds varieties of high yield potential and to 
adoption of PTT technology with the Inpari 7, 19, 22, 30 and Mekongga through GP PTT and UPSUS 
program.  Distribution seed varieties of high potential of the use of and being in NTB in 2015 using 
Inpari planted rice variety through the implementation of PTT obtained a very good response especially 
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Inpari Inpari 22 and 30 are able to adapt well with the productivity of 7.2 tonnes ha-1. Farmers in 
Sumbawa choose Inpari 19, 22 and 30 with the nature resistant to blast disease, HDB and brown plant 
hopper pest. 16 Inpari more dominant planted on the island of Lombok. Selection and use of this variety 
is highly dependent on the conditions, especially conditions lapanagn spread of plant pests who was 
attacked and market opportunities.
Keywords: Deployment, Productivity, varieties, Inpari.

PENDAHULUAN
Benih memegang peran yang sangat penting dalam budidaya pertanian, sehingga kondisi 

perbenihan mencerminkan kemajuan pertanian dalam suatu negara. Sebagai unsur utama dalam usaha 
peningkatan produksi pangan maka benih yang digunakan harus berkualitas. Mutu benih yang baik sangat 
menentukan hasil produksi komoditas pertanian terutama padi. Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) 
BPTP memiliki tugas dan fungsi pokok dari kementerian pertanian RI dalam mendukung program 
pemerintah dalam sistem perbenihan di daerah khususnya Nusa Tenggara Barat. Peran UPBS sebagai 
penyedia dan diseminasi produk benih sumber Balitbangtan berupa padi varietas potensi tinggi, yang 
kemudian direkomendasikan ke penangkar atau produsen lokal untuk diketahui potensi, daya adaptasi, 
dan kesesuaian dengan preferensi petani untuk dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Selain itu, 
tupoksi UPBS melalui uji adaptasi varietas telah dilaksanakan sejak tahun 2008 yang bertujuan untuk 
memberikan informasi varietas secara langsung kepada pengguna terkait varietas yang di kembangkan di 
NTB.  Beberapa varietas padi potensi tinggi  seperti Inpari 7, 10, 13, 19, 22 , Cigeulis, Mekongga dan 
Tukad Balian, telah diperkenalkan kepada penangkar dan petani melalui kegiatan uji adaptasi varietas, 
display dan demplot pada program GP PTT dan UPSUS sehingga petani dapat menilai keunggulan dan 
kelemahan dari masing - masing varietas (Untung et al. 2015).

Uji adaptasi varietas yang dilaksanakan UPBS BPTP pada beberapa wilayah di NTB didukung 
oleh paket teknologi produksi benih dengan cara tanam jajar legowo. Penerapan jajar legowo 2:1 pada 
penanaman varietas potensi tinggi karena teknologi tersebut dinilai sangat realistis dan mudah diterapkan 
oleh petani, dimana tanaman yang berada pada posisi pinggir telah diyakini petani sebagai tanaman 
pinggir yang selalu lebih baik dari tanaman tengah karena menerima sinar matahari lebih intensif. 
Peningkatan populasi legowo 2;1 sebanyak 33,31 % dan legowo 4;1= 60% dari sistem tanam tegel 
(Balitbangtan 2013). Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam produksi benih di UPBS BPTP yaitu 
dengan melakukan pengkajian terhadap penggunaan bahan organik, anorganik, dan bahan pembenah 
tanah sebagai acuan rekomendasi. Hal ini dilakukan karena kebutuhan petani terhadap pupuk khususnya 
urea di NTB sangat tinggi, sedangkan ketersediaan pupuk dari pusat sudah ditentukan, sehingga sering 
terjadi kelangkaan pupuk pada saat dibutuhkan. 

Ketersediaan varietas padi di UPBS BPTP NTB seperti Inpari 16,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 
30, 31, 32 dan pengenalan melalui program GT PTT dan UPSUS antara lain inpari 7, 10, 19, 12, 26 
dan 30, karena varietas ini cocok ditanam pada kondisi agroklimat di NTB, seperti di Ropang Sumbawa 
yang mengembangkan VUB yang cocok dengan ketinggian diatas 600 M dari permukaan laut yaitu 
inpari 28. kabupaten Bima  Inpari 10 dan Situbagendit (Untung et al. 2015).

Keadaan Umum Daerah Penelitian 
  Gambaran umum wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari 10 Kabupaten/Kota 

yang terletak pada dua pulau yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Luas lahan kering beriklim 
kering 1.807.463 ha atau 84% dari luas wilayah NTB dengan curah hujan <1000 mm/th, bulan basah 
≤2 bulan, dan bulan kering 7–10 bulan. Berdasarkan pola penyebaran curah hujan, sebagian besar lahan 
kering iklim kering hanya bisa ditanami tanaman pangan satu kali musim tanam. Kondisi geologi, 
fisiologi dan iklim menghasilkan tanah – tanah di propinsi NTB diklasifikasikan dalam jenis tanah 
wilayah beriklim kering banyak ditemukan ordo tanah Andisols, Alfisols, Entisols, Vertisols, Molisols, 
dan Inceptisols (Suwardji 2004). 
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Distribusi Benih 
Upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi di Nusa Tenggara Barat salah satunya adalah 

penggunaan varietas potensi tinggi. Varietas yang digunakan petani dalam usaha tani pada tahun 
2014 masih didominasi varietas potensi sedang seperti Ciliwung, Situbagendit dan Cilosari. Dalam 
rangka mempercepat penyebaran dan penggunaan VPT padi di tingkat petani, UPBS BPTP NTB 
mendistribusikan benih dengan 3 model yaitu : 1) kegiatan program UPBS, 2) hibah dan 3) komersial. 
Distribusi benih melalui sistem langsung program UPBS merupakan kegiatan pendistribusian benih 
produk UPBS untuk perbanyakan benih pada kelas dibawahnya seperti benih dasar (FS) dan benih 
pokok (SS), yang dilakukan oleh UPBS sendiri maupun kerjasama penangkar mitra. Pendistribusian 
benih sistem kerjasama mitra tidak bersifat komersial dengan perjanjian kerjasama, sedangkan distribusi 
benih UPBS melalui sistem hibah berupa pendistribusian benih secara gratis ke pengguna.  Sistem hibah 
merupakan bagian dari diseminasi atau promosi VPT ke pengguna untuk mempercepat penyebaran 
VPT atau varietas unggul baru disuatu wilayah. Sasaran penerima benih VPT dengan sistem hibah UPBS 
BPTP NTB antara lain petani, penangkar, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), 
kegiatan pengkajian dan kerjasama lembaga/institusi terkait lainnya. Pendistribusian benih hibah hanya 
dilakukan pada kondisi tertentu seperti : kegiatan open house BPTP, panen raya, temu lapang petani, 
pameran dan lain-lain.  Pendistribusian benih komersial UPBS BPTP merupakan kegiatan distribusi 
atau penjualan yang telah diatur oleh ketentuan PNBP. Untuk benih padi kelas FS dijual Rp 9000/kg, 
benih kelas SS Rp 6000/kg. 

Produksi Benih
Produksi benih sumber UPBS BPTP NTB menggunakan 2 model yaitu : 1) produksi benih dari 

anggaran sewa lahan dan 2) produksi benih melalui kerjasama penangkar dengan koptan, gapoktan dan 
penangkar lokal.  Produksi benih sumber varietas unggul baru (VUB) yang dilakukan UPBS BPTP NTB 
meliputi perbanyakan benih kelas FS (Foundation Seed) label putih dan benih kelas SS (Stok Seed) label 
ungu. Target produksi benih UPBS tahun 2014 sebanyak 28.000 kg sedangkan untuk target produksi 
2015 sebanyak 6.000 kg untuk kelas benih FS dan 58.390 kg untuk benih kelas SS. Sementara untuk 
target produksi 2016, benih kelas FS sebanyak 13,25 ton dan kelas SS sebanyak 25,25 ton. 

Kemitraan UPBS
Kemitraan dalam produksi benih sumber varietas unggul baru padi UPBS BPTP NTB dilakukan 

membangun kerjasama dengan poktan, gapoktan dan penangkar lokal.  Sistem kerjasama penangkaran 
ini diharapkan dapat mempercepat luasan sebaran varietas unggul baru yang dipromosikan UPBS.  
Tahun 2014 penangkar mitra dan jaringan UPBS BPTP terdiri dari 15 orang yang tersebar di Pulau 
Lombok yaitu kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah.  Varietas yang dikembangkan yakni : 
Inpari 3, 7, 10, 11, 22, 23, 24, 27, 29, 30, tukad balian dan conde. Penangkar mitra dan jaringan UPBS 
BPTP tahun 2015 terdiri dari 16 orang yang tersebar di pulau Lombok yang tersebar kabupaten Lombok 
Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur dengan varietas yang dikembangkan yaitu : Inpari 7, 16, 19, 
22, 30 dan mekongga. 

METODOLOGI
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode purposive sampel terhadap petani 

dan penangkar benih yang tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa yang mewakili kabupaten/kota yang 
terdapat di propinsi NTB dengan jumlah sampel 150 orang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data produksi benih sumber UPBS BPTP NTB pada tahun 2014 dan 2015 disajikan pada Tabel 

1 dan rencana produksi benih sumber tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 1.  Produksi benih sumber padi kelas FS, SS dan ES UPBS BPTP NTB Tahun 2014 / 2015

TAHUN 2014 TAHUN 2015

NO VARIETAS
KELAS BENIH (kg) TOTAL 

(kg)
KELAS BENIH (kg) TOTAL 

(kg)FS SS ES FS SS
1 Inpari 7 360 2,800 4,100 7,260  - 2,260 2,260
2 Inpari 16  -  -  -  - 500 3,020 3,520
3 Inpari 19 2.080  -  - 2,080 660 9,460 10,120
4 Inpari 22  -  -  -  - 1,220 6,460 7,680
5 Inpari 27 1.240 2.080 1.390 4.710 - 880 880
6 Inpari 30  1.140 1,650  - 2,790 2,300 7,890 10,190
7 Mekongga  -  -  -  - 1,500  - 1,500

Tabel 2. Rencana produksi benih sumber padi UPBS BPTP NTB MT MH dan MK I 2016

No Varietas
Target Produksi (ton) Waktu Ketersediaan

MH 2015/2016 MK I 2016 Produksi MH Produksi MK I
1 Inpari 7  - 3,75  - Awal Sept 2016
2 Inpari 16  - 0,75  - Awal Sept 2016
3 Inpari 19 3 3,75 April 2016 Awal Sept 2016
4 Inpari 22 3 3,25 April 2016 Awal Sept 2016
5 Inpari 30 4 5,75 April & Juni 2016 Awal Sept 2016

     

Dari tabel 1 dan 2 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 preferensi petani terhadap padi 
varietas Inpari 7 cukup tinggi, karena padi varietas Inpari 7 memiliki ketahanan terhadap penyakit 
tungro sehingga varietas ini paling banyak ditanam petani jika dibandingkan dengan varietas lainnya.  
Preferensi petani terhadap padi Inpari tahun 2015 lebih didominasi oleh varietas Inpari 19 dan Inpari 30, 
karena varietas Inpari 19 memiliki keunggulan antara lain umur genjah dan potensi hasil cukup tinggi. 
Varietas Inpari 30 merupakan hasil persilangan IR 64 dan Ciherang yang diminati petani, dan memiliki 
spesifikasi ketahanan terhadap rendaman. Varietas Inpari 16 dan 22 memiliki sifat tahan terhadap hawar 
daun bakteri dan blast. Varietas Mekongga cukup diminati petani karena potensi hasil yang dicapai 
cukup tinggi.  

Sebaran varietas padi di NTB tahun 2014 belum sesuai target untuk membantu peningkatan 
produksi dan produktivitas. Penggunaan varietas potensi tinggi (VPT) di NTB baru mencapai 53,5% 
dan varietas potensi sedang (VPS) 38,5%. Sementara penggunaan varietas potensi rendah yakni sekitar 
8%.  Rendahnya penggunaan VPT di NTB karena masih di dominasi VPS seperti Mekongga. Sementara 
VPT atau VUB yang diharapkan mampu menggeser VPS belum menunjukkan potensi yang maksimal 
dan juga penamaan varietas berseri akan menghambat penyebaran varietas yang lain apabila salah satu 
VUB tersebut bermasalah disuatu lokasi. Sampai saat ini di NTB varietas Inpari yang dilepas balitbangtan 
sudah mencapai 33 varietas. Di tingkat lapang masih banyak petani yang beranggapan bahwa varietas 
inpari hanya satu sejenis, meskipun setiap varietas memiliki karakteristik yang berbeda. Pada sisi yang 
lain petani lebih memilih varietas Mekongga karena memiliki potensi hasil yang cukup tinggi (6,0 t ha-1) 

dengan tekstur nasi yang pulen. Keungulan lain yang diminati petani karena Mekongga tahan terhadap 
wereng coklat. Perkembangan Inpari kelas benih FS pada tahun 2015 cukup tinggi dengan persentasi 
preferensi petani dari tinggi ke rendah secara berurutan yaitu Inpari 22 (55%), Inpari 30 (16%), Inpari 
19 (14%),  dan inpari 16 (10%), sedangkan untuk Inpari kelas benih SS pada tahun yang sama Inpari 19 
(35%),Inpari 30 (32%), Inpari 22 (14 %), Inpari 7 (9%), inpari 16 (5%) dan Inpari 27 (5%).  
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Grafik 1. Data sebaran petani pengguna benih padi FS di Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

Grafik 2. Data sebaran petani pengguna benih padi SS di Nusa Tenggara Barat Tahun 2015

Dari Grafik 1 dan 2 diatas dapat dilihat bahwa sebaran jumlah penangkar  benih kelas FS pada 
tahun 2015 cukup tinggi pada varietas Inpari 22 sebesar 55 %,  Inpari 30 (16 %) dan Inpari 19  (14 %). 
Sebaran jumlah penangkar benih kelas SS didominasi oleh varietas Inpari 19 sebesar 35 %, Inpari 30  (32 
%) dan Inpari 22 (14 %). Kendala yang dihadapi dalam peningkatan peningkatan produktifitas padi di 
NTB adalah ketersediaan benih yang belum dapat memenuhi kriteria enam tepat, yaitus masalah jumlah, 
mutu dan waktu. Tidak tercapinya penyediaan benih ditingkat lapang oleh produsen di duga karena 
penangkar dalam memproduksi benih melihat permintaan pasar kelas SS bahkan FS. Hal tersebut terjadi 
karena di lapangan masih banyak asumsi semakin tinggi kelas benih semakin tinggi produktivitasnya 
sehingga benih sumber kelas SS yang seharusnya bahan perbanyakan untuk benih kelas di bawahnya 
(BR) label biru terputus karena menjadi pertanaman konsumsi. 
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Grafik 3. Sebaran benih kelas FS UPBS BPTP NTB Tahun 2015

Grafik 4. Sebaran benih kelas SS UPBS BPTP NTB Tahun 2015

Grafik 3 dan Grafik 4 menunjukkan sebaran varietas Inpari 16 dan mekongga lebih diminati 
di Kabupaten Sumbawa. Sebaran varietas inpari lainnya merata di setiap kabupaten/kota di NTB.   
Sementara itu, sebaran benih kelas SS varietas Inpari 19, 30 dan 7 banyak tersebar di Kabupaten Bima. 
Keunggulan dari ketiga varietas tersebut hampir sama yaitu tahan terhadap serangan hama wereng coklat 
dan penyakit hawar daun bakteri. Sementara itu, di Kota Bima varietas yang banyak diminati petani 
adalah Inpari 22 yang memiliki keunggulan tahan blast dan  hawar daun bakteri. Kabupaten Bima 
dan Kota Bima merupakan daerah endemik tungro, blast dan hama wereng sehingga petani condong 
untuk memilih varietas yang tahan blast dan wereng. Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat varietas 
yang dominan diminati petani yaitu Inpari 19 dan Kabupaten Sumbawa Inpari 30. Untuk varietas 
Inpari 16 banyak tersebar di Kabupaten Lombok Timur. Kondisi serangan blast yang cukup tinggi di 
daerah ini membuat petani sangat dominan untuk menanam Inpari 16. Sementara untuk kabupaten/
kota lainnya, sebaran varietas cukup merata karena daerah-daerah tersebut bukanlah daerah endemik 
serangan hama penyakit tertentu. Pemilihan varietas di kondisi lapang sangat tergantung pada kondisi 
sebaran organisme pengganggu tanaman yang saat itu menyerang, sehingga sebaran varietas unggul 
baru yang dilakukan oleh UPBS BPTP NTB melalui kegiatan demplot maupun display akan terima 
cepat oleh petani apabila memiliki keunggulan yang dapat memenuhi kriteria-kriteria yang diinginkan 
petani pada masing-masing daerah.  Untuk sebaran distribusi benih kelas FS dan SS sangat di dominasi 
oleh penangkar yang berada di pulau Lombok. Hal ini disebabkan karena UPBS BPTP NTB hanya 
membangun mitra kerja dengan penangkar yang tersebar di pulau Lombok, karena untuk memudahkan 
dalam hal pengawasan saat berada dipertanaman, prosesing maupun pengemasan dengan tujuan untuk 
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mempertahankan kualitas benih yang akan di hasilkan. Untuk mempercepat penyebaran varietas unggul 
baru ke pengguna Badan Litbang Pertanian melalui UPBS membuat system pengembangan benih 
melalui penangkar formal dan informal. Pada penangkar formal bentuk kegiatannya adalah penguatan 
penangkaran dengan mendistribusikan benih sumber kelas FS maupun SS. Sedangkan pada penangkar 
non formal kegiatannya dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan melalui display VUB 
atau uji adaptasi VUB dengan memperbanyak pembinaan untuk kegiatan penangkaran benih di sentra-
sentra produksi dengan harapan akhir bisa menjadi penangkar formal. Salah satu keunggulan varietas 
mekongga yaitu tahan terhadap hama wereng coklat dan penyakit hawar daun bakteri, disamping itu 
varietas mekongga merupakan persilangan Galur A2970 yang berasal dari Arkansa Amerika Serikat 
dengan IR 64.  Hal inilah yang menjadi alasan kuat petani di Kabupaten Sumbawa lebih memilih 
varietas mekongga dibandingkan varietas lainnya

KESIMPULAN
Varietas Inpari 7 lebih diminati petani pada tahun 2014 di pulau Lombok (lombok barat, lombok 

tengah dan lombok timur). Sementara pada tahun 2015 petani di Kabupaten Bima dan Kota Bima 
memilih untuk mengembangkan varietas Inpari 19,22 dan 30. Inpari 16 lebih diminati petani yang berada 
di kabupaten Lombok Timur, sedangkan petani di kabupaten Sumbawa memilih varietas mekongga.  
Secara umum kabupaten/kota lainnya penyebaran benih cendrung merata  untuk setiap varietas. 
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ABSTRACT
This study aims to obtain varieties of citronella that can grow well in dry land due to climate change. The 
scheme would use Group Random Design (RAK), Data were analyzed statistically at the 5% significance 
level. This study uses three varieties of Lemongrass Scent , G1 , G2 , and G3. The results showed that in 
general the three varieties of citronella tested were able to grow on degraded. But of the three varieties 
tested varieties G2 showed the best results on the growth (plant height , leaf length , leaf width , and the 
number of tillers).
Keyword : citronella , degraded land , climate change

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan varietas sereh wangi yang dapat tumbuh dengan baik di 
lahan kering akibat perubahan iklim. Rancanagan yang digunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), 
Data penelitian dianalisis secara statistik pada taraf nyata 5%, jika F hitung berbedanya dilanjutkan 
dengan uji lanjut BNJ.  Penelitian ini menggunakan tiga varietas Sereh Wangi, G1, G2, dan G3. Hasil 
penelitian didapatkan bahwa secara umum ketiga varietas sereh wangi  yang diuji mampu tumbuh pada 
lahan kritis. Namun dari ketiga varietas yang diuji ini varietas G2 menunjukan hasil yang terbaik terhadap 
pertumbuhan (tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, dan jumlah anakan).
Kata kunci: sereh wangi, lahan kritis, perubahan iklim

PENDAHULUAN
Daerah Simawang Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu daerah kritis yang mengalami 

kekeringan akibat perubahan ilkim. Daerah ini dahulunya dikenal sebagai daerah Lumbung padi, akibat 
perubahan iklim daerah ini mengalami kekeringan, sehingga hamparan sawah yang dulunya produktif 
sekarang menjadi padang pengembalaan karena kekurangan air. Usaha untuk meman faatkan lahan yang 
ada ini dicoba untuk menanami dengan sereh wangi. Tanaman sereh wangi dapat memperbaiki struktur 
tanah dan sekaligus sebagai konservasi lahan kritis.

Nagari Simawang  memiliki lahan yang cukup luas atau sekitar 5400  ha yang terdiri dari lahan 
pemukiman penduduk/perumahaan  1217 ha, Lahan persawahan  480 ha, lahan perkebunan  670  ha, 
lahan pertanian 2600 ha, lahan kritis  270 ha. Potensi lahan kering yang tergolong sub optimal di 
Simawang ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk budidaya pertanian. Hal ini disebabkan karena 
keterbatasan sifat fisik, kimia dan biologi tanah tersebut.  Perlu dicari upaya untuk memperbaiki kondisi 
sifat fisik, biologi dan kimia tanah tersebut melalui pemberian bahan organik. Selain itu juga perlu dicari 
upaya tanaman yang sesuai untuk dikembangkan pada kondisi lahan yang tergolong sub optimal tersebut. 
Salah satu tanaman yang sesuai dikembangkan pada kondisi lahan sub optimal yang mempunyai nilai 
komersil adalah tanaman Serai Wangi (Cymbopogon nardus L.).
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Tanaman sereh atau sering juga disebut sereh wangi, sereh dapur; merupakan keluarga Gramineae. 
Nama botani untuk sereh adalah Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Tanaman sereh yang banyak 
dijumpai di Indonesia adalah dari species yang dikenal sebagai West Indian Lemongrass. Cymbopogon 
citratus (DC.) Stapf. diperkirakan merupakan tanaman asli di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. 
Tanaman ini banyak dibudidayakan di Indonesia, juga di India bagian selatan, Srilangka, dan Malaysia. 
Cymbopogon citratus adalah tanaman menahun dengan tinggi antara 50–100 cm. Memiliki daun 
tunggal berjumbai yang dapat mencapai panjang daun hingga 1 m dan lebar antara 1,5–2 cm. Tulang 
daun sejajar dengan tekstur permukaan daun bagian bawah yang agak kasar. Batang tidak berkayu 
dan berwarna putih keunguan. Memiliki perakaran serabut. Tanaman ini tumbuh berumpun. Sereh 
termasuk jenis tanaman perenial yang tumbuh dengan cepat (fast growing). Tinggi tanaman dewasa 
dapat mencapai sekitar 1 meter Tanaman sereh dapat hidup dalam kondisi ekstrim seperti tanah yang 
miskin hara, tanah basa, lereng terjal, dan hutan yang terdegradasi. Akarnya mampu menahan tanah 
sehingga banyak direkomendasikan sebagai tanaman pencegah erosi. Tanaman ini termasuk dalam daftar 
klasifikasi tanaman pelindung tanah atau tanaman konservasi lahan (Sumiartha, Kohdrata dan Antara, 
2012).

Syarat-syarat Tumbuh Tanaman Serai Wangi (Cymbopogon nardus L.); a. Tanaman serai wangi 
dapat hidup pada ketinggian 200 – 1.000 m dpl. Ketinggian yang ideal 350 – 600 m dpl dimana 
serai wangi dapat menghasilkan rendemen dan mutu minyak atsiri yang baik, b.Tanaman serai wangi 
menghendaki suhu panas dan lembab serta curah hujan merata sepanjang tahun. Suhu yang cocok untuk 
serai wangi 180 – 250 C. Tanaman serai wangi menyukai sinar matahari yang jatuh langsung karena 
mampu meningkatkan kadar minyaknya. Bila daun serai wangi berwarna kekuningan dan mengecil, 
berarti tingkat traspirasinya lebih tinggi dari absorbs air oleh akar tanaman serai wangi. Curah hujan yang 
ideal untuk tanaman serai wangi 1.800 – 2.500 mm/tahun. Curah hujan bermanfaat bagi tanaman serai 
wangi sebagai pelarur zat nutrisi, pembentukan saripati dan gula serta membantu pembentukan sel dan 
enzim , juga menjaga stabilitas suhu tanaman, c. Tanaman serai wangi cocok tumbuh di tanah subur, 
gembur dan banyak mengandung bahan organik. Untuk mendapatkan kondisi tanah yang diinginkan 
dapat dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang (pemberian bahan organik). Tanaman serai wangi 
dapat ditanam pada berbagai kontur tanah (datar, miring atau berbukit-bukit). pH tanah yang cocok 
untuk budidaya tanaman serai wangi 6 – 7,5.

Berdasarkan uraian di atas perlu dikembangkan budidaya Tanaman sereh wangi pada lahan sub 
optimal di nagari Simawang dengan pengujian beberapa varietas sereh wangi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendapatkan varietas sereh wangi yang terbaik pertumbuhannya di lahan kering.

 BAHAN DAN METODA
Penelitian ini telah dilaksanakan di nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar, dimulai dari bulan 

Februari sampai Juni 2015. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah varietas sereh wangi 
G1, G2, G3,dan pupuk kandang sapi. Sedangkan alat yang digunakan adalah cangkul, karung, sabit, 
meteran, kamera, tali rafia, kertas label, waring, dan alat-alat tulis.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pada 
taraf nyata 5%. Penelitian ini terdiri dari tiga perlakuan (varietas G1,G2,G3) dan diulang sebanyak 
3 kali.  Variabel pengamatan yang diamati adalah waktu umur muncul anakan yang dilakukan pada 
saat anakan muncul pertama kali setalah bibit sereh ditanam dengan criteria anakan sepanjang 3 cm. 
Kedua tinggi tanaman, dilakukan dilakukan setelah anakan muncul dalam selang waktu satu kali dalam 
dua minggu sampai akhir penelitian. Ketiga panjang daun, dilakukan dengan cara mengukur daun 
yang terpanjang dengan menggunakan meteran, pengukuran dilakukan dalam selang waktu satu kali 
dalam dua minggu. Keempat lebar daun dilakukan dengan cara mengukur bagian tengah daun dengan 
menggunakan meteran  pengukuran dilakukan dalam selang waktu satu kali dalam dua minggu. Kelima 
jumlah anakan, dilakukan dengan cara menghitung semua jumlah anakan yang terbentuk dengan kriteria 
panjang anakan 3 cm, penghitungan dilakukan satu kali dalam 2 minggu.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

756

Pengujian Beberapa Varietas Sereh Wangi di Lahan Kritis Akibat Perubahan Iklim

 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian beberapa varietas serei wangi (G1, G2, dan G3) terhadap cekaman kekeringan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dari masing-masing varietas yang digunakan. Rata-rata waktu muncul 
anakan, tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, dan jumlah anakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel   1. Waktu muncul anakan, tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, dan jumlah anakan

Variable Pengamatan G1 G2 G3
Waktu muncul anakan (HST) 33,33 32,33 29,33
Tinggi tanaman (cm) 108,78 b 114,91 a 88,99 c
Panjang daun (cm) 80,87 83,95 67,37
Lebar daun (cm) 2,01 2,15 1,92
Jumlah anakan (cm) 10,91 13,33 12,33

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa berdasarkan analisis statistik waktu muncul anakan, panjang 
daun, lebar daun, dan jumlah anakan pada masing-masing varietas yang di uji pada lahan sawah yag 
mengalami cekaman kekeringan tidak berbeda nyata pada taraf nyata 5%, sedangkan untuk tinggi 
tanaman berbeda nyata   pada taraf nyata 5%.

Secara umum waktu muncul anakan dari masing-masing varietas serei wangai yang diuji tidak 
terlalu jauh berbeda angkanya. Sedangkan dari ketiga varietas waktu pembentukan anakan tercepat 
terdapat pada varietas G3 yaitu 29,33 HST, kemudian diikuti oleh varietas G2 yaitu, 32,33 HST, dan 
G3 yaitu 33,33 HST. Hal ini disebabkan bahwa pada saat tanaman berumur mulai dari 0  sampai 
22minggu setelah tanam ketersediaan air masih cukup, dimana curah hujan masih tinggi dapat dilihat 
pada Grafik 1, sehingga waktu muncul anakan tidak terhambat.

Tinggi tanaman pada masing-masing varietas yang di uji pada lahan sawah yang mengalami 
cekaman kekeringan berdasarkan uji lanjut BNJ pada taraf nyata 5% varietas G2 berbeda nyata dengan 
G1 dan G3. Sedangkan varietas G1 juga berbeda nyata dengan varietas G3. Dari ketiga varietas yang diuji 
varietas G2 memiliki tinggi tanaman paling tinggi dibandingkan varietas G1 dan G3. Tinngi tanaman 
ini disebabkan oleh faktor genetik dari masing-masing varietas, selain disebabkan oleh faktor genetik 
juga disebabkan oleh faktor lingkungan seperti ketersediaan air. Secara umum untuk panjang daun, 
lebar daun, dan jumlah anakan dari masing-masing varietas yang digunakan varietas G2 memiliki nilai 
tertinggi untuk ketiga variabel pengamatan ini hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini diduga bahwa 
varietas G2 lebih toleran terhadap cekaman kekeringan dibandingkan varietas G1 dan G3. Varietas G3 
lebih efisien dalam penggunaan air sehingga proses fotosintesis berjalan dengan baik. Air merupakan 
salah satu factor yang sangat berpengaruh dalam proses fotosintesis. Dimana air merupakan salah satu 
komponen untuk menghasilkan karbohidrat (glukosa) yang akan menunjang pertumbuhan tanaman 
baik pertumbuhan vegetatif maupun generative (Levitt 1980).

Tabel   2. Koefisien korelasi (r) dari tiap variable pengamatan

Tinggi tanaman Panjag daun Lebar daun Jumlah anakan
Tinggi tanaman
Panjang daun 0,99
Lebar daun 0,91 0,89
Jumlah anakan 0,12 0,075 0,52

Koefisien dari tiap variable pengamat dapat dilihat pada Tabel 2. Secara umum ada beberapa 
variabel menunjukan korelasi antara variabel pengamatan yang lain yaitu tinggi tanaman berkorelasi 
dengan Panjang daun dan lebar daun. panjang daun berkorelasi dengan lebar daun. Ketiga  variabel ini 
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memberikan korelasi positif dengan nilai r sebesar tinggi tanaman dengan panjang daun 0,99, tinggi 
tanaman dengan lebar daun 0,91, dan panjang daun dengan lebar daun sebedar 0,89. Semakin tinggi 
tanaman maka panjang daun, dan lebar daun akan semakin tinggi. 

Gambar  1.  Rata-rata curah hujan per minggu

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahawa rata-rata curah hujan dari minggu ke-1 sampai minggu ke 
22 setelah bibit sereh wangi di tanam cukup tinggi dimana nilai curah hujan tertinggi terdapat pada 
minggu ke-18 dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 40-50 mm. sedangkan pada minggu ke-23 
sampai minggu ke-26 tidak ada hari hujan. Sehingga pada minggu ini pembentukan jumlah anakan, 
panjang daun dan lebar daun tidak bertambah. Hal ini disebabkan karena ketersediaan air di dalam 
tanah tidak mencukupi untuk menunjang pertumbuhan taaman sereh wangi. Sehingga proses fotosinteis 
tidak berjalan dengan lancar maka asimilat yang dihasilkan sedikit dan translokasi asimilat dari jaringan 
daun ke jaringan tanaman yang lain juga tidak berjalan dengan lancar. Air selain berperan untuk proses 
fotoosintesis juga berperan dalam translokasi hara dan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tanaman. Jika 
tanaman kekurangan air disekitar perakarannya maka penyerapan unsur hara seperti Nitrogen (N), Pospor 
(P), dan Kalium (K) oleh akar akan terhambat. Dimana unsur hara N, P, dan K merupakan unsur hara 
yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Unsur N sangat berperan penting terhadap 
pembentukan asam amino yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Jika penyerapan unsur hara 
N terhambat maka proses fotosintesis akan terhambat, sehingga pembentukan panjang daun, lebar daun 
dan jumlah anakan akan terhambat (Levitt, 1980)

 KESIMPULAN
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian beberapa varietas sereh wangi pada lahan 

kering akibat perubahan iklim  secara umum ketiga varietas yang diuji mampu tumbuh pada lahan kritis. 
Namun dari ketiga varietas varietas yang di uji varietas G2 menunjukan hasil yang terbaik terhadap 
pertumbuhan (tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, dan jumlah anakan).
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ABSTRACT
East Kalimantan province with an area of 12.267,52 km2, with cultivation is divided into an area of 
wetland 63,306 ha, area of irrigated wetland 14,472 ha, area of non irrigated wetland 48,834 ha, area of 
dryland or garden 262,289 ha, area of shifting cultivation land 346,125 ha, area of temporarily unsed 
land 706.538 ha. This allows the potential use for the development of peanut on dry land. Area harvested 
and groundnut production in the year 2010–2014 in the province of East Kalimantan fluctuation. The 
availability of water, nutrients and light as a resource to support the growth and crop production are 
limited. Reaction to limited resources and the influence of factors that were modified on a competitor 
raises competition among individual plants. Competition between individual plants in obtaining 
nutrients are not closely related to the availability of nutrients in sufficient amounts or is not appropriate 
plant population. To overcome the competition between plants can be carried out fertilization and 
application of proper spacing.
Keywords : groundnut, potency, dryland

ABSTRAK
Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 12.267,52 km2 dengan potensi lahan yang terbagi 
menjadi lahan sawah 63,306 ha, luas lahan sawah irigasi 14,472 ha, luas lahan non sawah irigasi 48,834 
ha, luas lahan tegal/kebun 262.289 ha, luas lahan ladang/huma 346.125 ha dan luas lahan yang sementara 
tidak diusahakan 706.538 ha. Potensi ini memungkinkan dimanfaatkan untuk pengembangan kacang 
tanah pada lahan kering. Luas panen dan produksi kacang tanah pada tahun 2010–2014 di Provinsi 
Kalimantan Timur mengalami fluktuasi. Ketersediaan air, hara dan cahaya sebagai sumberdaya yang 
menunjang pertumbuhan dan produksi tanaman sifatnya terbatas. Reaksi terhadap keterbatasan 
sumberdaya dan pengaruh faktor yang dimodifikasikan pada pesaing menimbulkan persaingan antar 
individu tanaman. Persaingan antar individu tanaman dalam memperoleh hara erat kaitannya dengan 
tidak tersedianya unsur hara dalam jumlah yang cukup atau populasi tanaman yang tidak tepat. Untuk 
menanggulangi persaingan antar tanaman dapat dilakukan pemupukan dan penerapan jarak tanam yang 
tepat.
Kata kunci : kacang tanah, potensi, lahan kering

PENDAHULUAN
Kacang Tanah kaya akan protein, minyak dan karbohidrat. Kadar protein kasar kacang tanah 

berkisar antara 25–30%, sedangkan kandungan minyak dan karbohidrat masing-masing antara 45–50% 
dan 5–12% (Basha 1992, Natarajan 1980, Savage anda Keenan 1994, Yuninger 1996). Protein kacang 
tanah termasuk kedalam empat famili utama, yaitu vicillin, conglutin, glycinin, dan profilin. Keempat 
famili protein ini mayoritas mempunyai fungsi biologi sebagai protein biji (seed storage protein) (Van 
Boxtel et al. 2006, 2008, Koppelman et al. 2003, Krause et al. 2009, Wen et al. 2007).
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Di indonesia, Kacang tanah sebagian besar (66%) diusahakan di lahan kering dan sisanya di lahan 
basah. Produktivitas kacang tanah masih tergolong rendah, dibawah potensi produksi (Nugrahaeni dan 
Kasno 1992). Menurut Sumarno (2003) hasil kacang tanah dilahan kering berkisar 0,5–1,5 t/ha. Munip 
dkk. (1999) mendapatkan hasil polong kering kacang tanah varietas Mahaesa yang ditanam di lahan 
kering hanya 0,74 t/ha. Balitkabi (1999) merekomendasikan hasil optimal kacang kacang tanah di lahan 
kering 2 t/ha, sedangkan di lahan basah mencapai 4,5 t/ha.

Faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas kacang tanah di antaranya adalah teknik 
budidaya, kesuburan tanah, ketersediaan benih unggul bermutu, gangguan hama penyakit. Sehingga 
diperlukan inovasi teknologi kacang tanah yang dapat meningkatkan produktivitas kacang tanah varietas 
unggul dengan potensi hasil tinggi, tahan penyakit dan sesuai agroekosistem (Mulyani 2006).

KARAKTERISASI WILAYAH
Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 127.267,52 km2 dengan batas administrasi, 

sebelah Utara Provinsi Kalimantan Utara; sebelah Timur Selat Makassar dan Laut Sulawesi; sebelah 
Selatan Provinsi Kalimantan Selatan; sebelah Barat Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 
Tengah, Provinsi kalimantan Barat dan Negara Malaysia. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran 
wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan Provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan 
Tengah, dibagi menjadi 7 (tujuh) Kabupaten tersebut adalah Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai 
Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu. Sedangkan 3 (tiga) kota adalah Balikpapan, 
Samarinda dan Bontang (BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015). 

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kalimantan Timur beriklim tropis dan mempunyai 
dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selain itu, karena letaknya di daerah khatuliswa 
maka iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson. Namun dalam tahun-tahun 
terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang 
seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-
bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan waktu yang jauh lebih panjang. Rata-rata 
curah hujan tertinggi pada tahun 2014 tercatat pada Stasiun Meteorologi Samarinda sebesar 210,2 mm 
dan terendah di Stasiun Meteorologi Berau yaitu 149,2 mm (BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015).

POTENSI PENGEMBANGAN KACANG TANAH
DI LAHAN KERING

Kacang tanah telah menjadi komoditas yang diperdagangkan baik di pasar domestik maupun 
internasional. Kacang tanah yang diperdagangkan di pasar internasional diolah dalam bentuk yang 
beragam memliki 4 (empat) tipe antara lain: Tipe Virginia yang memiliki biji besar (lebar polong lebih 
dari 13,5 mm) terutama digunakan sebagai kacang garing (oven) dan kacang asin yang masih dalam 
polong maupun kulit dan makanan ringan. Tipe Spanish yang memiliki ukuran biji lebih kecil digunakan 
terutama sebagai bahan baku industri selai kacang tanah, kacang garing, dan makanan kecil. Tipe Valencia 
yang mempunyai tiga atau empat biji dalam satu polong dan mempunyai ukuran biji yang hampir sama 
dengan tipe Spanish, umumnya dikonsumsi sebagai kacang rebus dan kacang garing karena rasanya lebih 
manis dibandingkan dengan tipe kacang tanah yang lain. Tipe Runner bervariasi dalam hal ukuran biji 
dan pemanfaatannya sangat beragam, kacang tanah tipe ini digunakan sebagai bahan baku selai, kacang 
asin, dan makanan kecil (Ory and Flick 1994, Tillman and Stalker 2009). 

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi lahan yang terbagi menjadi lahan sawah 63,306 ha, luas 
lahan sawah irigasi 14,472 ha, luas lahan non sawah irigasi 48,834 ha, luas lahan tegal/kebun 262.289 
ha, luas lahan ladang/huma 346.125 ha dan luas lahan yang sementara tidak diusahakan 706.538 ha 
(Pusdatin 2014), sehingga memungkinkan dikembangkan kacang tanah pada lahan kering.
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Luas panen dan produksi kacang tanah pada tahun 2010–2014 di Provinsi Kalimantan Timur 
mengalami fluktuasi (Tabel 1). Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang 
memiliki luas panen dan produksi kacang tanah tertinggi adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan 
yang terendah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Tingginya produksi kacang tanah disebabkan oleh luas 
panen di Kabupaten Kutai Kartanegara apabila dibandingkan Kabupaten Mahakam Ulu (Tabel 2). Oleh 
karena itu, upaya peningkatan produktivitas kacang tanah tidak bisa hanya berasal dari hasil kacang tanah 
yang ditanam disawah, tetapi lahan kering atau tegalan memiliki peluang yang dapat dikembangkan 
sebagai penghasil kacang tanah yang potensial (Astanto 2001). 

Tabel  1. Luas panen dan produksi tanaman kacang tanah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 
2010 – 2014

Tahun Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)
2010 1.552 1.919
2011 1.241 1.539
2012 1.212 1.536
2013 1.101 1.446
2014 1.189 1.520

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015. 

 Tabel 2. Luas panen dan produksi tanaman kacang tanah berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi 
Kalimantan Timur pada tahun 2014

Kabupaten / Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ton)
Paser 52 70
Kutai Barat 49 55
Kutai Kartanegara 496 680
Kutai Timur 192 225
Berau 330 389
Penajam paser Utara 9 11
Mahakam Ulu 5 5
Samarinda 17 18
Balikpapan 24 40
Bontang 15 27

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015.

Potensi hasil varietas unggul kacang tanah varietas Domba, Gajah, Kelinci dan Singa sekitar 2,0 – 
2,6 ton/ha, memiliki ukuran biji kecil sampai sedang, umur panen 90 – 110 hari, toleran bercak daun 
dan karat daun serta adaptif pada lahan kering dan lahan sawah (Mussadad 2008).

STRATEGI PENGEMBANGAN KACANG TANAH
Peningkatan produktivitas kacang tanah dapat dilakukan dengan banyak cara, diantaranya dengan 

pemberian pupuk. Kacang tanah merupakan salah satu tanaman yang memerlukan unsur hara yang 
cukup banyak untuk memperoleh hasil pada tingkatan tertentu. Diperlukan 7,9 kg N, 6 kg P, 43 kg K 
untuk menghasilkan polong 1,0 t/ha (Adisarwanto 2001). Sumarno (2003) menyatakan bahwa kacang 
tanah membutuhkan unsur N, P, K, dan Ca dalam jumah yang cukup, dan dapat dipenuhi melalui 
pemupukan dan pemberian kapur. Tingkat kemasaman tanah yang optimal untuk pertumbuhan dan 
perkembangan kacang tanah adalah pH 5,0–6,5. Tanah yang gembur dan berstruktur ringan akan 
memudahkan masuknya ginofor ke dalam tanah, akar dan polong dapat berkembang optimal, dan 
memudahkan saat panen (Somaatmadja 1980). 
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Kacang tanah umumnya ditanam di lahan kering pada musim hujan dan lahan sawah pada musim 
kemarau setelah panen tanaman padi atau jagung. Pada akhir musim hujan, tanaman kacang tanah 
berpeluang mengalami kekeringan pada fase reproduktif. Di lahan kering, kekeringan umumnya terjadi 
pada saat curah hujan sudah terbatas dan kacang tanah umumnya ditanam pada kondisi tadah hujan 
atau fasilitas pengairan terbatas. Di sisi lain, air sangat dibutuhkan oleh tanaman kacang tanah untuk 
pertumbuhan dan perkembangan polong (Sumarno dan Slamet 1993).

Cekaman kekeringan yang terjadi pada stadia generatif akan menurunkan hasil yang lebih besar 
dibandingkan stadia vegetatif (Pratiwi 2011). Cekaman kekeringan yang terjadi pada stadia generatif 
menyebabkan gugurnya bunga sehingga menghasilkan sedikit polong isi dengan biji keriput (Kasno 
2004). Sarma and Sivakumar (1989) menyatakan bahwa cekaman kekeringan yang terjadi sejak awal 
pembungaan sampai perkembangan biji mempengaruhi hasil dan kualitas biji kacang tanah. Menurut 
Rahmianna dan Taufiq (2008), kekeringan yang terjadi setelah fase pertumbuhan R5 (pengisian biji) 
sampai dengan panen mengurangi bobot plong kering 77,5%, bobot biji 88,6%, nisbah bobot biji/polong 
50,7%, dan jumlah polong isi 89,6% dibanding tanaman pada kondisi kapasitas. Kurang tersedianya air, 
terutama pada lahan kering, dapat menjadi pembatas bagi pertumbuhan kacang tanah.

 Untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan produksi yang optimal kacang tanah ini merlukan 
struktur tanah yang ringan dan mengandung unsur hara makro dan unsur mikro yang cukup. Ketersediaan 
air, hara dan cahaya sebagai sumberdaya yang menunjang pertumbuhan dan produksi tanaman 
sifatnya terbatas. Reaksi terhadap keterbatasan sumberdaya dan pengaruh faktor yang dimodifikasikan 
pada pesaing menimbulkan persaingan antar individu tanaman. Persaingan antar individu tanaman 
tersebut akan menghambat laju tanaman yang bersangkutan. Persaingan antar individu tanaman dalam 
memperoleh hara erat kaitannya dengan tidak tersedianya unsur hara dalam jumlah yang cukup atau 
populasi tanaman yang tidak tepat. Untuk menanggulangi persaingan antar tanaman dapat dilakukan 
pemupukan dan penerapan jarak tanam yang tepat. Penelitian yang dilakukan Yaqin (1997) dengan 
menanam sejumlah varietas kacang tanah pada beberapa jarak tanam menunjukkan bahwa jarak tanam 
40 cm X 20 cm dengan populasi 125.000 tanaman/ha memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan 
dan produksi kacang tanah. Pengaturan jarak tanam dapat dilakukan dengan memanipulasi jarak antar 
barisan dan jarak dalam barisan (Viyanti 1999).

Bahan organik memegang peranan penting dalam pertumbuhan tanaman khususnya dalam 
penyediaan media pertumbuhan dan perkembangan akar. Perkembangan perakaran tanaman paling 
banyak terletak di lapisan olah atau lapisan atas tanah sampai kedalam 15–30 cm yang mengandung paling 
banyak bahan organik. Bahan organik memiliki fungsi untuk menjaga kelembaban tanah, menstabilkan 
temperatur tanah, memperbaiki aktivitas mikroorganisme, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan 
efisiensi pemupukan dan mengurangi erosi (Suharjo et al. 1990). 

Meskipun kacang tanah mampu mengikat nitrogen dari udara namun pupuk nitrogen tetap 
diperlukan sebagai pupuk dasar karena kemampuan mengikat nitrogen baru dimiliki pada umur 15–
20 hari setelah tanam, kebutuhan nitrogen kacang tanah 15–20 kg per ha. Fosfat dibutuhkan lebih 
banyak dibandingkan Nitrogen. Fosfat berfungsi mendorong pertumbuhan akar sehingga daya serap 
tanaman meningkat. Pupuk Fosfat diberikan sebagai pupuk dasar dengan dosis 45 kg P2O5 per ha. 
Kalium berperan penting dalam fotosintesis, translokasi hasil fotosintesis, regulasi stomata dan aktifasi 
enzim. Tanaman yang kekurangan Kalium tidak dapat memanfaatkan air dan hara secara efisien, kurang 
toleransi terhadap stress lingkungan, seperti kekeringan dan perubahan suhu lingkungan. Pemberian 
Kalium yang cukup akan membuat polong tumbuh baik dan berisi penuh. Pupuk Kalium (K2O) dapat 
diberikan sebagai pupuk dasar dengan dosis 50–60 kg per ha (Suprapto 1985).

KESIMPULAN
Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi lahan yang terbagi menjadi lahan sawah 63,306 

ha, luas lahan sawah irigasi 14,472 ha, luas lahan non sawah irigasi 48,834 ha, luas lahan tegal/kebun 
262.289 ha, luas lahan ladang/huma 346.125 ha dan luas lahan yang sementara tidak diusahakan 
706.538 ha. Potensi ini memungkinkan dimanfaatkan untuk pengembangan kacang tanah pada lahan 
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kering. Ketersediaan air, hara dan cahaya sebagai sumberdaya yang menunjang pertumbuhan dan 
produksi tanaman sifatnya terbatas. Reaksi terhadap keterbatasan sumberdaya dan pengaruh faktor 
yang dimodifikasikan pada pesaing menimbulkan persaingan antar individu tanaman. Persaingan antar 
individu tanaman tersebut akan menghambat laju tanaman yang bersangkutan. Persaingan antar individu 
tanaman dalam memperoleh hara erat kaitannya dengan tidak tersedianya unsur hara dalam jumlah yang 
cukup atau populasi tanaman yang tidak tepat. Untuk menanggulangi persaingan antar tanaman dapat 
dilakukan pemupukan dan penerapan jarak tanam yang tepat.
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ABSTRACT
Diversification of business can be started with the re-introduction of local plants producing a wide range of 
alternative food sources of carbohydrates are tubers especially minor bulbs include ganyong (Canna edulis 
Ker), garut (Maranta arundinaceae), talas (Colocasia esculenta L.), gembili (Dioscorea aculeate L.), suweg 
(Amorphophallus paeoniifolius Dennst. Nicolson) and gadung (Dioscorea hispida Dennst.). Tubers can be 
developed as foodstuffs worth functional, so it is very necessary to the introduction of the technology of 
cultivation and the potential of tubers minor that in order to support the resilience and diversity of food, 
because many tubers have bioactive compounds that act as antioxidants, anticancer, anti-inflammatory.
Keywords : tuber, cultivation, potency

ABSTRAK
Usaha diversifikasi pangan dapat dimulai dengan mengenalkan kembali berbagai macam tumbuhan 
lokal penghasil pangan alternatif sumber karbohidrat yaitu umbi-umbian khususnya umbi minor antara 
lain ganyong (Canna edulis Ker), garut (Maranta arundinaceae), talas (Colocasia esculenta L.), gembili 
(Dioscorea aculeate L.), suweg (Amorphophallus paeoniifolius Dennst. Nicolson) dan gadung (Dioscorea 
hispida Dennst.). Umbi-umbi tersebut dapat dikembangkan sebagai bahan pangan bernilai fungsional, 
sehingga sangat perlu dilakukan pengenalan akan teknologi budidaya dan potensi dari umbi-umbi minor 
tersebut dalam rangka mendukung ketahanan dan keberagaman pangan, karena banyak umbi-umbian 
yang memiliki komponen bioaktif yang berfungsi sebagai antioksidan, antikanker, antiinflamasi.
Kata kunci : umbi, budidaya, potensi

PENDAHULUAN
Guna mewujudkan “one day no rice” di Indonesia, rasanya sangat sulit bila kebiasaan masyarakat 

mengkonsumsi bahan makanan dari beras tidak diubah sejak dini dan tidak dilakukan perubahan 
kebiasaan (Sari Yanti Hayanti, dkk. 2013). Salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan satu 
bahan pangan (beras) dan impor dapat dilakukan dengan pengembangan tanaman sumber karbohidrat 
non beras dan non terigu. Usaha diversifikasi pangan dapat dimulai dengan mengenalkan kembali 
berbagai macam tumbuhan lokal penghasil pangan alternatif sumber karbohidrat yaitu umbi-umbian 
(BKP Provinsi Jawa Timur, 2015a). Umbi-umbian dikelompokkan menjadi dua, yaitu umbi mayor 
dan minor. Umbi mayor adalah jenis umbi yang pengembangan budidaya dan pemanfaatan hasilnya 
mendapat prioritas oleh pemerintah (Sentot 2010), sehingga memberikan kontribusi bagi petani (contoh 
ubikayu) dan sebaliknya umbi minor. Umbi-umbi minor merupakan sumber karbohidrat non-beras 
potensial yang dapat dikembangkan sebagai bahan pangan alternatif mendukung ketahanan pangan 
nasional, karena kandungan karbohidratnya cukup tinggi berkisar antara 48,0–86,9% (Lalopua et al. 
1989). 
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Bahan pangan bernilai fungsional jika memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai bahan pangan yang 
memenuhi gizi, dapat diterima secara sensoris oleh konsumen, dan memiliki fungsi tertentu dalam 
menjaga kesehatan (Nugraheni 2014). Ditambahkan oleh Winarno dalam Krisnayudha (2007), pangan 
fungsional adalah makanan yang menguntungkan bagi kesehatan di samping memenuhi kebutuhan 
nutrisi dasar. Banyak umbi-umbian yang memiliki komponen bioaktif yang berfungsi sebagai antioksidan, 
antikanker, antiinflamasi (Harmayani 2014).

Umbi minor di Indonesia terdapat banyak jenis dan varietas, antara lain ganyong (Canna edulis 
Ker), garut (Maranta arundinaceae), kimpul/talas (Colocasia esculenta L.), gembili (Dioscorea aculeate 
L.), Suweg (Amorphophallus paeoniifolius Dennst. Nicolson) dan gadung (Dioscorea hispida Dennst.) 
(Richana dan Sunarti 2004). Umbi-umbi tersebut dapat dikembangkan sebagai bahan pangan bernilai 
fungsional. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung ketahanan dan keberagaman pangan perlu 
dilakukan pengenalan akan teknologi budidaya dan potensi dari umbi-umbi minor tersebut. 

BUDIDAYA DAN POTENSI UMBI MINOR
GANYONG (Canna edulis Ker)

Tanaman ini tumbuh liar dipinggir jalan sebagai tanaman hias dan dapat tumbuh dipekarangan. 
Diantara komoditas umbi-umbian, ganyong belum sepopuler ubi jalar dan ubi kayu, pemanfaatannya pun 
hanya sebatas direbus atau dikukus. Padahal ganyong merupakan salah satu bahan pangan non beras 
yang memiliki zat gizi cukup tinggi. Ganyong mengandung energi sebesar 95 kal; protein 1 gram; lemak 
0,11 gram; karbohidrat 22,60 gram; kalsium 21 gram; fosfor gram; zat besi 1,90 miligram; vitamin 
B1 0,10 miligram; vitamin C 10 miligram; dan air 75 gram. Hasil tersebut didapat dari melakukan 
penelitian terhadap 100 gram ganyong, dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 65%. Irisan umbi 
ganyong yang masih basah perlu direndam dalam larutan Natrium metabisulfit untuk mengurangi 
jumlah kalsium oksalat yang bisa menyebabkan rasa gatal, menurunkan kadar alkaloid penyebab rasa 
pahit dan memutihkan hasil yang diperoleh. Umbi ganyong mempunyai kandungan kalsium dan fosfor 
yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan kandungan kalsium dan fosfor yang terdapat pada ubi 
jalar, padi, jagung dan kentang (Nurhayati 2014).

Menurut BKP Provinsi Jawa Timur (2015b), terdapat 2 (dua) jenis tanaman ganyong yang 
diusahakan antara lain : a). Ganyong putih memiliki batang lebih kecil dan pendek, kurang tahan sinar 
tetapi tahan kekeringan, selalu menghasilkan biji dan dapat diperbanyak menjadi anakan, hasil umbi 
basah lebih besar tapi kadar pati tinggi lazim diambil patinya; b). Ganyong merah memiliki batang lebih 
besar, agak tahan sinar dan kekeringan, sulit menghasilkan biji, hasil umbi basah lebih besar tapi kadar 
pati rendah umbi lazim dimakan segar. Penyebaran tanaman ganyong terdapat di wilayah antara lain Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Lampung. Untuk memperoleh 
umbi ganyong dengan kualitas yang baik diperlukan teknologi budidaya antara lain:

Tempat tumbuh.
Tanaman ganyong dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis atau pada daerah yang bersuhu 

32oC pada siang hari dan 7oC pada malam hari. Ganyong dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah 
(kecuali jenis tanah liat). Akan sangat baik bila ditanam pada tanah-tanah lempung berpasir yang kaya 
humus.

Pemilihan bibit
Bibit ganyong dapat diperbanyak secara generatif (melalui biji) dan vegetatif (dengan umbi ukuran 

sedang yang bertunas 1–2). Kebutuhan bibit ganyong sekitar 2 ton/ha. Untuk mencegah kerusakan 
umbi akibat penyakit busuk umbi dapat dilakukan pencelupan bibit pada larutan CuSO4 10%.
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Pengolahan tanah
Lahan dibersihkan dan dilakukan penggemburan tanah. Kemudian diberikan pupuk dasar berupa 

pupuk kandang atau kompos sebanyak 25–30 t/ha. Membuat bedengan dengan lebar 120 cm, tinggi 
bedengan 25–30 cm dan jarak antara satu bedengan dengan yang lain 30-50 cm

Waktu, jarak tanam dan penanaman.
Waktu tanam dilakukan pada awal musim hujan dengan membuat lubang tanaman pada kedalaman 

12,5–15 cm dibuat secara lajur atau berbaris. Pada tanah liat, jarak tanam dibuat 90 x 90 cm dengan 
jarak baris 90 cm. pada lahan yang masih banyak alang-alang digunakan jarak 135 x 180 cm dan tanah 
liat berat dibuat jarak 120 x 120 cm

Pemeliharaan
Dilakukan kegiatan penyiangan, pembubunan, dan pemupukan. Kegiatan pembumbunan dapat 

dimulai pada saat ganyong berumur 2–2,5 bulan dan pemberian pupuk dilakukan diberikan bersamaan 
dengan pembubunan.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
OPT yang menyerang tanaman ganyong antara lain : Belalang dan kumbang dapat dikendalikan 

secara kimiawi dengan insektisida; Agrotis spp (ulat tanah) dapat dikendalikan melalui pemberantasan 
dengan kultur teknis, yaitu dengan pembersihan rerumputan di sekitar tanaman atau mengumpulkan 
ulat-ulat tersebut disiang hari. Dapat dilakukan juga dengan menggunakan insektisida. Hama dan penyakit hasil 
panenan: Calopades ethlius dan Cobalus cannae, sedangkan penyakitnya adalah Fusarium spp, Puccinia 
cannae dan Rhizoctoma.

Panen
Umbi ganyong dapat dipanen 6–8 bulan setelah tanam, tapi belum dapat diambil patinya. Dapat 

direbus dan dibakar sebagai bahan makanan. Pada dataran tinggi, umbi dipanen setelah umur 15–18 
bulan. Hasil rata-rata mencapai 30 kuintal/ha.

GARUT (Maranta arundinaceae)
Tanaman ini awalnya tumbuh liar di pekarangan rumah dan dapat dibudidayakan, namun karena 

hasilnya tidak dapat dipasarkan akhirnya dibiarkan tumbuh dan berkembang secara liar, tetapi terlihat 
tumbuh subur di bawah naungan pepohonan. Tanaman garut bukan merupakan tanaman asli Indonesia 
karena berasal dari daerah Amerika Tropik yang kemudian menyebar ke daerah tropik termasuk 
Indonesia (Nurhayati 2014). Garut terutama ditanam untuk umbinya, menghasilkan pati berkualitas 
tinggi, berukuran halus dan berharga mahal. Rimpang garut juga dapat dijadikan sumber karbohidrat 
alternatif untuk menggantikan tepung terigu (Sastra, 2003). Ditambahkan oleh Abun (2005), bahwa 
rimpang segar mengandung air 69–72%, protein 1,0–2,2%, lemak 0,1%, pati 19,4–21,7%, serat 0,6–
1,3% dan abu 1,3–1,4%.

Menurut BKP Provinsi Jawa Timur (2015c), tanaman garut telah dibudidayakan secara teratur 
seperti di wilayah antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Daerah Istimewa Aceh, Jambi, Riau, dan Jawa Barat. Untuk 
memperoleh umbi garut dengan kualitas yang baik diperlukan teknologi budidaya antara lain:

Pemilihan bibit.
Diperbanyak secara vegetatif, yang diambil adalah ujung-ujung rhizoma yang panjangnya 4–7 

cm dan mempunyai 2–4 mata tunas sehingga jumlah bibit yang diperlukan 3.000–3.500 kg bibit per 
hektar.

Pengolahan tanah
Pengolahan tanah dapat dibajak atau dicangkul dengan kedalaman 20–30 cm kemudian dibuat 

bedengan dengan lebar 120 cm, tinggi antara 25–30 cm, jarak antar bedengan 30–50 cm, lalu dapat 
diberikan pupuk kompos atau kandaang sebanyak 25–30 t/ha.
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Penanaman 
Umbi garut dapat ditanam pada awal musim hujan. Bibit dapat ditanam secara tugal atau cangkul 

dengan kedalaman 8–15 cm, dengan jarak tanam yang umum sekitar 37,5 x 75 cm.

Pemupukan
Pemupukan diberikan pada saat pengolahan tanah diberikan pupuk kompos atau kandang sebanyak 

25–30 t/ha, kemudian pada saat tanaman berumur 3,5 bulan dapat diberikan Urea 350-400 kg/ha, SP-
36 sebanyak 200–300 kg/ha dan 100–350 kg/ha KCl.

Pemeliharaan.
Penyiangan tanaman garut dimaksudkan untuk membersihkan rumput dan gulma, dapat dilakukan 

setiap bulan selama 3–4 bulan pertama. Sedangkan pembumbunan : dimaksudkan untuk menjaga tanah 
dalam kondisi tetap subur dan dapat dilakukan sekaligus dengan kegiatan penyiangan.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 Hama yang dapat menyerang tanaman garut yakni ulat penggulung daun (Colopedes athlius 

Cran.), namun dapat dikendalikan dengan menggunakan larutan yang mengandung arsanik. Sedangkan 
penyakit dapat menyerang tanaman garut yakni penyakit akar yang disebabkan oleh Rosselina Bunodes  
Sacc. Dapat dikendalikan dengan menjaga kebersihan dan pembuatan drainase.

Panen
Garut dapat dipanen pada saat umur 10–12 bulan dengan jumlah panenan dapat berkisar antara 

7,5–37 t/ha.

TALAS (Colocasia esculenta L.)
BKP Provinsi Jawa Timur (2015d) menjelaskan bahwa tanaman talas memiliki 4 (empat) jenis 

yang dapat diusahakan yaitu : a). Talas Bogor (Colocasia esculenta L. Schoott) memiliki syarat tumbuh 
antara lain tanah yang kaya humus, drainase baik, perawatan dilakukan penyiangan. Dapat dipanen 
pada saat berumur 6-9 bulan dengan hasil per rumpun berkisar 0,25–6 kg. Wilayah penyebaran talas 
Bogor antara lain: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Bengkulu, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Istimewa Aceh; b). Talas 
Belitung (Xanthosoma sagitifolium) dapat tumbuh dan berkembang baik di pekarangan sekitar rumah 
dan di kebun-kebun, sudah bisa dipanen pada saat berumur 6-9 bulan, hasil per rumpun berkisar 0,25 
– 20 kg. Sentra penyebaran talas Belitung antara lain : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera 
Selatan, Sulawesi Utara, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Daerah 
Istimewa Aceh; c). Talas Padang (Colocasia gigantea Hook F.) Tempat tumbuh yakni dari dataran rendah 
sampai pegunungan (25–1.500 m dpl), pada hutan campuran, hutan jati, rawa-rawa dan padang alang-
alang, dan menyenangi tempat yang agak terlindung dan lembab. Untuk memperoleh umbi talas dengan 
kualitas yang baik diperlukan teknologi budidaya antara lain:

Syarat tumbuh tanaman. 
Tanaman talas membutuhkan tanah dengan kandungan humus dan air; harus mendapat penyinaran 

matahari secara penuh selama pertumbuhannya (minimum 11 jam per hari); tumbuh pada ketinggian 
optimal antara 250 – 1.100 m dpl dengan curah hujan rata-rata 1.000 mm per tahun, suhu optimal yang 
baik antara 21–27oC dan pH tanah antara 5,5–5,6.

Bibit. 
Perbanyakan dilakukan secara vegetatif (dari anakan, menggunakan sulur dan pangkal umbi di 

bawah pelepah daun dengan cara mengikutsertakan sebagian tangkai daunnya), Umbi yang baik untuk 
bibit adalah berukuran besar dengan diameter ± 6,5 cm

Pengolahan Tanah.
Lahan dibersihkan dengan dibajak atau dicangkul sampai gembur kemudian dibuat bedengan 

dengan lebar 120 – 150 cm, tinggi bedeng 25–30 cm dan jarak antar bedeng 30–50 cm (berfungsi 
sebagai saluran pemasukan maupun pengeluaran air).
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Penanaman 
Untuk lahan pekarangan atau tegalan, talas ditanam pada musim penghujan, sedangkan Untuk 

lahan sawah pada musim kemarau. Penanaman bibit talas dengan membuat lubang-lubang tanam 
dengan ukuran kurang lebih 40 x 40 x 40 cm sebagai tempat penanaman bibit. Ukuran yang optimal 
untuk mendapat hasil maksimal dengan jarak tanam 30 x 30 cm atau sekitar 10–11 tanaman setiap meter 
persegi atau dapat digunakan jarak tanam yang lain, misalnya 100 x 50 cm ; 75 x 75 cm dan 100 x 25 
cm.

Pemupukan
Pemupukan tanaman talas dilakukan dengan pemberian pupuk kompos atau pupuk kandang 

sebanyak 1 kaleng jika kondisi tanah padat dan keras. Selain itu, diberikan tambahan pupuk berupa 
pupuk Urea, SP-36 dan KCl masing-masing dengan dosis 100 kg/ha diberikan pada saat tanaman 
berumur 3–4 bulan, dengan cara ditugal sedalam 5 cm pada jarak 5 cm dari pangkal tanaman.

Pemeliharaan
 Pemeliharaan tanaman talas dilaksanakan dengan melakukan penyulaman, dilakukan paling 

lambat 15 hari setelah tanam; penyiangan, dilakukan pada umur 1 bulan, 75 hari dan 5 bulan setelah 
tanam; pemangkasan daun, dilakukan pada saat tanaman berumur 3, 4 dan 5 bulan; pembumbunan, 
dilakukan secara bertahap dengan meninggikan tanah yang dilakukan setiap bulan sekali sampai pada fase 
berumbi; pengurangan anakan dan sulur, agar pertumbuhan induk tidak terganggu; pengairan dengan 
cara penyiraman, namun tidak sampai tergenang.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 
Pengendalian OPT berupa hama yakni ulat/lundi. Pengendalian dilakukan secara mekanis dan 

dilaksanakan pada waktu pembumbunan. Sedangkan Penyakit talas yakni bercak daun, kering pada 
daun. Pengendalian dengan penyemprotan fungisida atau dengan memusnahkan daun-daun yang 
terserang penyakit tersebut.

Panen
 Umur panen antara 7–9 bulan. Cara panen talas yakni memangkas dan menyisakan pelepahnya 

sepanjang 30 cm. Hasil rata-rata per hektar talas bogor yang dipanen pada umur 6–8 bulan mencapai 
5–7 ton umbi basah dan jika dipanen umur 9–10 bulan mencapai 8–10 t umbi basah.

GEMBILI (Dioscorea aculeate L.)
Menurut BKP Provinsi Jawa Timur (2015e), daerah penyebaran tanaman gembili antara lain Jawa 

Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jambi. Untuk memperoleh umbi gembili dengan kualitas yang baik 
diperlukan teknologi budidaya antara lain:

Bibit dan waktu tanam
Dapat diperbanyak dengan menggunakan umbi bertunas minimal 2 mata atau dengan stek batang 

dan waktu tanam yang baik sekitar bulan Oktober - Februari

Pengolahan tanah dan produksi tanaman
Tanah diolah sampai gembur dan diberi pupuk kandang untuk meningkatkan kandungan bahan 

organiknya kemudian dibentuk bedengan, jarak tanam yang digunakan adalah 0,9 x 1,3 m. sedangkan 
jarak tanam 0,9 x 0,9 m digunakan bila tanah diolah menjadi guludan. Umbi bibit ditanam sebanyak 
1 – 3 umbi pada gulu dan atau bedengan.

Pemeliharaan.
Dilakukan pemupukan berupa 187 kg/ha K2O dan 125 kg/ha P2O5 yang diberikan pada saat tanam, 

pemberian air sebaiknya diberikan seminggu sekali, serta pengendalian gulma dengan menggunakan 
mulsa atau rumput kering
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Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
OPT yang menyerang tanaman gembili antara lain : yam beetle (Heteroligus spp) yang memakan 

umbi, diberantas dengan dengan pestisida; yam scale (aspidiellahartii) dan kutu tepung (mealy bugs) 
menyerang umbi saat disimpan; sedangkan Nematoda akar gada (root-knot nematode Maloidogyne spp) 
dan yam nematoda (Scutellonema bradys), yang menyerang tanaman yang baru tumbuh dan menyebabkan 
bintik-bintik pada umbi hasil panen. Dapat dicegah dengan melakukan rotasi tanaman, penggunaan 
rematisida dan karbofuran butiran pada saat tanam

Panen.
Gembili layak dipanen setelah umur 6–7 bulan berat umbi 56–84 gr.

Suweg (Amorphophallus paeoniifolius Dennst. Nicolson) 
Suweg merupakan jenis tanaman umbi yang memiliki potensi dan prospek untuk dikembangkan 

di Indonesia. Suweg biasanya tumbuh dibawah naungan dan dapat dibudidayakan di lahan pekarangan 
penduduk serta tumbuh liar di hutan jati, perkebunan karet ataupun perkebunan kelapa sawit. Umbi 
suweg dapat dipanen saat musim kemarau, ketika batang dan bunga suweg sudah tidak ada lagi di 
atas tanah. Umbi yang didapatkan dari bawah pohon jati, karet dan kelapa sawit biasanya lebih besar 
daripada yang tumbuh di pekarangan, beratnya kira-kira 10 kg, sedangkan yang di pekarangan hanya 
sekitar 5 kg. Umbi suweg diambil dari dalam tanah dan dibersihkan, lalu dibelah (dengan kulit masih 
menempel) kemudian dikukus. Umbi suweg ditaburi garam sebelum dikukus karena akan menghasilkan 
rasa yang lebih enak dan menghilangkan rasa gatal. Umbi suweg dapat dimakan sebagai pengganti nasi 
dan mudah dipadupadankan dengan beragam bahan baku kue tradisional ataupun kue modern karena 
cita rasanya netral (Nurhayati 2014).

Suweg masih satu famili dengan bunga bangkai, namun berperawakan lebih kecil. Batang atau 
bunga tanaman suweg muncul begitu saja dari tanah. Ketika bunganya mekar baunya busuk dan sering 
dikerubungi oleh lalat hijau, setelah benar-benar mekar, bau busuk akan hilang dan sangat indah. Suweg 
mengandung energi sebesar 69 kilokalori; protein 1 gram; karbohidat 15,7 gram; lemak 0,1 gram; kalsium 
62 miligram; fosfor 41 miligram; zat besi 4 miligram; vitamin A 0 IU; vitamin B1 0,07 miligram; dan 
vitamin C 5 miligram. Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 gram suweg, dengan 
jumlah yang dapat dimakan sebanyak 86%. Manfaat suweg sangat banyak sekali terutama untuk industri 
dan kesehatan, karena kandungan zat glucomanan yang ada didalamnya. Selain mudah didapatkan, 
tanaman ini menghasilkan karbohidrat dan tingkatan panen tinggi, juga mampu memberi pertahanan 
pada manusia terhadap timbulnya berbagai penyakit seperti kanker usus, divertikular, kardiovaskular, 
kegemukan, kolesterol tinggi dalam darah dan kencing manis karena memiliki kandungan serat pangan 
dalam jumlah tinggi (Nurhayati 2014).

Tanaman suweg telah dibudidayakan secara teratur seperti di wilayah antara lain Jawa Timur, Jawa 
Barat, Jambi, dan Sulawesi Tengah. Sedangkan yang merupakan tanaman liar yang tumbuh di pinggir-
pinggir hutan anatara lain berada di wilayah antara lain Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, 
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Untuk memperoleh umbi suweg dengan kualitas 
yang baik diperlukan teknologi budidaya antara lain: tumbuh dengan baik di dataran rendaah sampai 
ketinggian 800 m dpl, membutuhkan suhu 25–35o C, dengan curah hujan 1.000 sampai dengan 1.500 
mm per tahun. Jika kurang dari 1.000 mm/tahun perlu dilakukan penyiraman. Tumbuh dengan baik 
pada tanah lempung berpasir. Tanaman suweg dapat diperbanyak dengan anak umbi atau dengan mata 
yang terdapat pada permukaan umbi. Penanaman umbi dilakukan dengan kedalaman tanam yang paling 
baik antara 10–15 cm dengan jarak tanam 45–90 x 120 cm, kemudian diberikan pupuk N sebanyak 40 
kg/ha, P2O5 sebanyak 40 kg/ha dan 80 kg/ha P (BKP Provinsi Jawa Timur 2015f).
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GADUNG (Dioscorea hispida Dennst.)
Gadung mengandung lendir kental terdiri atas glikoprotein dan polisakarida yang larut pada air. 

Glikoprotein dan polisakarida merupakan bahan bioaktif yang berfungsi sebagai serat pangan larut air dan 
bersifat hidrokoloid yang bermanfaat untuk menurunkan kadar glukosa darah dan kadar total kolesterol, 
terutama kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein). (Trustinah dab Astanto Kasno. 2013). 

Selain itu, Gadung terkenal beracun dan mengandung alkaloid dioskorina (dioscorine) yang 
menyebabkan pusing-pusing. Keracunan gadung dapat diobati dengan air kelapa muda (Anonim 
2015). 

Menurut Sunardi (1996) bahwa gadung memiliki beberapa jenis varietas, di antaranya yang 
berumbi putih (yang besar dikenal sebagai (Jw.) gadung punel atau gadung ketan, sementara yang kecil 
berlekuk-lekuk disebut gadung suntil) dan yang berumbi kuning (antara lain (Mly.) gadung kuning, 
gadung kunyit atau gadung padi). BKP Provinsi Jawa Timur (2015g) menjelaskan Penyebaran tanaman 
gadung terdapat di wilayah antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Untuk memperoleh umbi gadung dengan kualitas yang baik diperlukan teknologi 
budidaya antara lain:

Bibit dan waktu tanam
Bibit dapat diperbanyak dengan mengunakan umbi, bijinya atau stek dan ditanam pada awal atau 

akhir musim hujan.

Pengolahan tanah dan produksi tanaman
Pengolahan tanah yang baik dengan cara digemburkan serta dibuat drainase, kemudian dibuat 3–4 

per lubang pada guludan-guludan dengan jarak tanam yang digunakan yaitu 30–36 guludan setiap blok, 
sedangkan jarak antar tanaman 37,5–50 cm. Selama penanaman berlangsung tanaman muda ditutupi 
dengan rumput kering

Pemeliharaan
Pemeliharan tanaman gadung dilakukan dengan pemberian pupuk dengan NPK, kemudian 

pengairan cukup dengan air hujan saja.

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
Hama yang banyak menyerang tanaman gadung antara lain: Yam beetle (Hetreroligus Claudius), 

memakan jaringan umbi. Hama ini dapat ditanggulangi dengan melakukan rotasi tanaman dan 
melakukan penanaman lambat; Yam schoot beetle (Criocerts livida), memakan daun-daun muda dan 
tajuk. Hama ini dikendalikan dengan penyemprotan pyrethrum; dan ulat yang menyebabkan umbi 
mengeras, dikendalikan dengan pemusnahan tanaman yang terinfeksi dan dengan rotasi atau pergiliran 
tanaman. Sedangkan penyakit yang menyerang tanaman gadung yakni mosaik virus dapat menyebabkan 
penyakit white yam, yellow guinea yam I (yang mematikan). Oleh karena itu, pemilihan umbi yang 
sehat, pemusnahan tanaman yang terinfeksi dan tanaman liar merupakan cara yang dianjurkan untuk 
mencegah serangan penyakit-penyakit tersebut

Panen
Panen umbi gadung dapat dilakukan setelah tanaman berumur 12 bulan

KESIMPULAN
Umbi-umbi minor seperti ganyong (Canna edulis Ker), garut (Maranta arundinaceae), talas 

(Colocasia esculenta L.), gembili (Dioscorea aculeate L.), suweg (Amorphophallus paeoniifolius Dennst. 
Nicolson) and gadung (Dioscorea hispida Dennst.) dapat dikembangkan sebagai bahan pangan bernilai 
fungsional, sehingga sangat perlu dilakukan pengenalan akan teknologi budidaya dan potensi dari umbi-
umbi minor tersebut dalam rangka mendukung ketahanan dan keberagaman pangan.
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ABSTRACT
Silica is a micro nutrient that contributes to the preparation of the cell wall, able to strengthen the 
epidermal tissue, reducing water loss and resist fungal infection, thus contributing to creating a healthy 
plant. The purpose of this study was to determine the effect of silica to the production of seeds of two 
shallot varieties. This research was conducted in KP Berastagi that began in June - August 2015. The 
experimental design used was a randomized block design factorial with three replications, where the 
treatment factors studied were: first factor is shallot variety (Maja and Bima). Second factor is dose of 
liquid silicate fertilizer (0 5, 10, 15 and 20 ml/l water). The results showed that the silica fertilizers give 
effect to plant height growth in both varieties, but not to plant diameter and number of tillers. The 
growth of Bima is better than Maja. At Maja, the highest production was obtained at a concentration 
of 20 ml/L of 57.29 g/plant, while the Bima highest production was obtained at a concentration of 10 
ml/l with production of 132 g / plant, in addition to the silica is able to increase the number of seed and 
diameter tubers significantly in both varieties.
Keywords: Allium cepa; variety, silicate, seed

ABSTRAK
Silika (Si) merupakan unsur hara mikro yang memberi banyak manfaat bagi tanaman, Unsur hara 
Si bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan pertumbuhan dan hasil 2 varietas bibit bawang merah di dataran tinggi basah dengan 
pemberian pupuk silika. Penelitian ini dilakukan di KP Berastagi yang dimulai bulan Juni - Agustus 
2015. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok. faktorial dengan 3 
ulangan, dimana faktor pertama adalah varietas bawang merah (varietas Maja dan varietas Bima). Faktor 
kedua adalah dosis pupuk cair silika (0, 5, 10, 15, dan 20 ml/l air). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pupuk Silika mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman pada kedua varietas namun tidak terhadap 
diameter tanaman dan jumlah anakan. Pertumbuhan tanaman varietas Bima lebih baik dibandingkan 
varietas Maja. Pada varietas Maja, produksi tertinggi diperoleh pada konsentrasi 20 ml/L yaitu 57,29 g/ 
tanaman, sedangkan pada varietas Bima produksi tertinggi diperoleh pada konsentrasi 10 ml/L dengan 
produksi 132 g/tanaman, selain itu silika mampu meningkatkan jumlah umbi bibit serta diameter umbi 
secara nyata pada kedua varietas.
Kata kunci: Allium cepa; varietas, silika, umbi bibit
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PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium cepa) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai 

kandungan gizi dan senyawa yang tergolong zat non gizi serta enzim yang berfungsi untuk terapi 
meningkatkan dan mempertahankan kesehatan tubuh serta memiliki aroma khas yang digunakan untuk 
penyedap masakan. Bawang merah, seperti bawang putih, dan bawang-bawangan termasuk family 
Lilyceae berasal dari Asia Tengah (Anonim 2006). Manfaat bawang merah dalam kehidupan sehari-
hari yaitu sebagai bumbu penyedap masakan, juga sebagai sumber vitamin B dan C, protein, lemak, 
karbohidrat, yang sangat diperlukan oleh tubuh. 

Indonesia dengan 33 Propinsi, 325 Kabupaten, 5.054 Kecamatan mempunyai daerah potensial 
produksi bawang merah. Daerah tersebut diantaranya adalah : Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera 
Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa 
Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua (Anonim 2006). 
Daerah Cirebon, Brebes, Tegal, Kuningan, Wates (Yogyakarta), Lombok Timur dan Samosir merupakan 
sentra produksi bawang merah di Indonesia (Sunarjono dan Soedomo 1989 dalam Sumarni 2005). Pada 
tahun 2003, total pertanaman bawang merah petani Indonesia sekitar 88.029 hektar dengan rata-rata 
hasil 8,7 t/ha. Di Sumatera Utara produksi umbi bawang merah tahun 2012, mengalami peningkatan 
sebanyak 1.707 ton (13,71%) dibandingkan pada tahun 2011. Peningkatan produksi tersebut disebabkan 
meningkatnya luas panen (BPS Prov. Sumut 2013). Namun produktivitas hasil bawang merah tersebut 
dipandang masih rendah, karena potensi hasil yang dapat dicapai sekitar 20 t/ha. Untuk keberhasilan 
budidaya bawang merah selain menggunakan varietas unggul, perlu dipenuhi persyaratan tumbuhnya 
yang pokok dan teknik budidaya yang baik. 

Tanaman bawang merah lebih senang tumbuh di daerah beriklim kering. Tanaman bawang merah 
peka terhadap curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi, Tanaman ini membutuhkan penyinaran 
cahaya matahari yang maksimal (minimal 70% penyinaran), suhu udara 25–32°C, dan kelembaban nisbi 
50–70% (Sutarya dan Grubben 1995, Nazarudin 1999 dalam Sumarni 2005). Tanaman bawang merah 
dapat membentuk umbi di daerah yang suhu udaranya rata-rata 22°C, tetapi hasil umbinya tidak sebaik 
di daerah yang suhu udara lebih panas. Bawang merah akan membentuk umbi lebih besar bilamana 
ditanam di daerah dengan penyinaran lebih dari 12 jam (Rismunandar 1986 dalam Sumarni 2005). 

Di Indonesia bawang merah dapat ditanam di dataran rendah sampai ketinggian 1000 m di atas 
permukaan laut. Ketinggian tempat yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan bawang merah 
adalah 0-450 m di atas permukaan laut (Sutarya dan Grubben 1995 dalam Sumarni 2005). Tanaman 
bawang merah masih dapat tumbuh dan berumbi di dataran tinggi, tetapi umur tanamnya menjadi lebih 
panjang 0,5-1 bulan dan hasil umbinya lebih rendah. Untuk itu dibutuhkan beberapa upaya dalam tenik 
penanaman di dataran tinggi sehingga dapat menghasilkan produksi dan kualitas bibit bawang merah 
yang baik.

Silika (Si) merupakan salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman golongan gramenae seperti 
tanaman padi, tebu, jagung dan tanaman lain yang bersifat akumulator silika, terdapat di permukaan 
daun, batang, dan gabah (padi). Tanaman yang kekurangan Si menyebabkan (1) daun tanaman lemah 
terkulai, tidak efektif menangkap sinar matahari, sehingga produktivitas tanaman rendah, (2) penguapan 
air dari permukaan daun dan batang tanaman dipercepat, sehingga tanaman mudah layu atau peka 
terhadap kekeringan, (3) daun dan batang menjadi peka terhadap serangan hama dan penyakit, (4) 
tanaman mudah rebah. Silika mempunyai peranan penting dalam hal : 1) meningkatkan hasil produksi 
tanaman, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit; 2) meningkatkan 
efisiensi dan translokasi hasil fotosintesis; 3) memperkuat akar tanaman serta meningkatkan root oxidizing 
power yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap keracunan Fe, Al, dan Mn; 4) diprediksi dapat 
menurunkan penggunaan pupuk fosfat dan urea hingga lebih dari 50 % dosis standar; 5) memperkuat 
batang tanaman sehingga dapat mengurangi kerobohan; 6) menekan laju transpirasi sehingga efisien 
dalam menggunakan air dan lebih tahan terhadap kekeringan; serta 7) menetralkan pH tanah di Indonesia 
yang cenderung bersifat asam karena pemberian urea dan pestisida (Anonim 2013).
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Pemahaman dan penelitian tentang Si sebagai nutrisi tanaman masih sangat terbatas di Indonesia. 
Belum ada sejarah pemupukan bawang merah dengan Si, dengan demikian metode penetapan yang 
digunakan juga belum berkembang. Untuk memahami apakah bawang merah membutuhkan unsur hara 
Si maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil 2 varietas 
bibit bawang merah di dataran tinggi basah dengan pemberian pupuk silika.

BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Berastagi, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, 

dengan jenis tanah andosol, ketinggian tempat 1.340 m dpl, temperature suhu 220-280C, kelembaban 
80-90% dan curah hujan 2.500 mm/tahun. Kegiatan dimulai bulan Juni - Agustus 2015. 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 3 ulangan. Faktor 
pertama adalah varietas bawang merah (varietas Maja dan varietas Bima). Faktor kedua adalah dosis 
pupuk cair silika (0; 5 ml/l; 10 ml/l; 15 ml/l dan 20 ml/l). Populasi tanaman terdiri dari 30 tanaman.

Bibit bawang merah berasal dari Jawa. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
Penanaman di lakukan pada bedengan dengan ukuran 1,2 x 1,2 m. Pupuk dasar ditebar merata di atas 
bedengan berupa pupuk organik 2 kg/plot dan pupuk anorganik NPK 16-16-16 200 g/plot + TSP 90 
g/plot. Kemudian pupuk ditutup dengan tanah dan dipasang mulsa. Dibuat lubang tanam pada mulsa 
dengan jarak tanam 20 x 20 cm. Pupuk silika cair (mengandung Si 0,8 -1,2 %) diberikan dengan cara 
disemprot sesuai dengan dosis yang diuji 1 x 2 minggu dimulai tanaman berumur 2 minggu setelah 
tanam. Pemeliharaan meliputi penyiangan, pemupukan susulan dengan NPK 16-16-16 2 g/l air yang 
diberikan dengan cara disiran 1 x 2 minggu. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan 1 x 4 hari 
dengan menggunakan fungisida Azoksistrobin 200 g/l (1 g/l air), Mankozeb atau Difenokonasol 250 g 
(2 g/ltr air) dan insektisida berbahan aktif Sipermentrin 50 g/l (2 ml/l air), Piridaben 135g/l (0,5 ml/l 
air) dan Profenofos 500 g/l (1 ml/l air).

Peubah yang diamati untuk masing-masing tanaman adalah sebagai berikut : tinggi tanaman dan 
diamater tanaman pada umur 1; 1,5 dan 2 bulan, jumlah anakan, bobot umbi per tanaman, jumlah 
umbi dan diameter umbi. Data-data dari peubah yang diamati diuji dengan uji ANOVA (uji F) dan 
dilanjutkan dengan uji beda rata-rata menurut BNJ pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman Umur 1; 1,5 dan 2 Bulan setelah Tanam (BST)

Hasil pengujian statistik terhadap tinggi tanaman umur 1 dan 2 bulan memperlihatkan interaksi 
yang nyata diantara perlakuan varietas dan dosis pupuk silika. Pada umur 1,5 BST, perlakuan varietas 
berpengaruh nyata, sedangkan perlakuan dosis pupuk silika dan interaksi kedua perlakuan tidak 
berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman (Tabel 1, 2 dan 3).

Tabel 1. Interaksi antara perlakuan varietas bawang merah dan dosis pupuk silika terhadap tinggi 
tanaman umur 1 BST

Varietas 
Tinggi Tanaman (cm) Umur 1 BST

Dosis Pupuk Silika (ml/l air)
0 5 10 15 20

Maja 29.01 b
A

32.83 a
A

32.29 a
A

29.53 b
A

33.69 a
A

Bima 27.69 a
A

28.29 a
B

26.16 a
B

28.57 a
A

28.57 a
B

KK (%) 6,70
Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama tidak berbeda 

nyata menurut uji BNJ.05
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Pada umur 1 BST memperlihatkan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman bawang merah varietas 
maja nyata lebih tinggi dibanding varietas bima. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal pertumbuhan, 
varietas maja memiliki lingkungan pertumbuhan yang lebih sesuai. Pada perlakuan dosis pemupukan 
silika, diperoleh bahwa pada bawang merah varietas maja secara umum memiliki pertumbuhan tinggi 
tanaman yang semakin meningkat seiring peningkatan dosis tertinggi yaitu 20 ml/l air. Sedangkan pada 
varietas bima, diantara perlakuan dosis pupuk silika tidak ada perbedaan yang nyata. Pada umur 1 BST 
diperoleh pertumbuhan tinggi tanaman tertinggi pada varietas maja dengan pemberian pupuk silika 
pada dosis 20 ml/l air, yaitu 33,69 cm. 

Tabel 2. Pengaruh perlakuan varietas bawang merah dan dosis pupuk silika terhadap tinggi tanaman 
umur 1,5 BST

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm) Umur 1,5 BST
Varietas Bawang Merah
Maja
Bima

34,17 b
40,99 a

Dosis Pupuk Silika
0
5 ml/l air
10 ml/l air
15 ml/l air
20 ml/l air

37,03 a
38,30 a
36,35 a
36,42 a
39,82 a

KK (%) 8,64
Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ.05

Data pada Tabel 2 yaitu pertumbuhan tinggi tanaman pada umur 1,5 BST memperlihatkan 
bahwa pertumbuhan tanaman bawang merah varietas bima mulai nyata lebih tinggi dari varietas maja 
dibanding pada pertumbuhan awal, yaitu 40,99 cm. Sedangkan pada perlakuan pemberian pupuk silika, 
perlakuan dosis pupuk tidak memberi pengaruh yang nyata pada pertumbuhan tinggi tanaman bawang, 
namun yang tertinggi diantara perlakuan pupuk silika adalah pada dosis 20 ml/ air (39,82 cm).

Pertumbuhan tinggi tanaman pada umur 2 BST memperlihatkan bahwa bawang merah varietas bima 
nyata lebih tinggi dibanding varietas maja. Hal ini diduga bahwa varietas bima memiliki pertumbuhan 
vegetatif yang adaptip di dataran tinggi basah. Pada perlakuan dosis pemupukan silika, diperoleh bahwa 
pada kedua varietas bawang merah pertumbuhan tertinggi tanaman dijumpai pada dosis 20 ml/l air, 
yaitu masing-masing 44,02 cm dan 50,97 cm. Hal ini sesuai dengan manfaat silika antara lain dapat 
menstimulasi fotosintesis, menyuburkan tanah dan translokasi CO2. Unsur Si ini juga dapat mengatasi 
kekeringan air, menetralkan pH tanah yang cenderung bersifat asam karena pemberian pupuk urea dan 
pestisida yang tidak ramah lingkungan serta dapat memperkuat jaringan tanaman sehingga lebih tahan 
terhadap serangan penyakit (Suwardi, 2007).

Tabel 3. Interaksi antara perlakuan varietas bawang merah dan dosis pupuk silika terhadap tinggi 
tanaman umur 2 BST

Varietas 
Tinggi Tanaman (cm) Umur 2 BST

Dosis Pupuk Silika (ml/l air)
0 5 10 15 20

Maja
33.18 c

B
39.53 b

B
34.98 c

B
33.02 c

B
44.02 a

B

Bima
49.61 ab

A
49.18 ab

A
45.92 b

A
50.97 a

A
50.97 a

A
KK (%) 7,98

Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama tidak berbeda 
nyata menurut uji BNJ.05
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Pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman pada awal pertumbuhan 
(1 BST) di dominasi oleh bawang merah varietas maja, sedangkan pada pada umur 1,5 dan 2 BST 
pertumbuhan tinggi tanaman didominasi oleh bawang merah varietas bima. Secara umum pertambahan 
tinggi tanaman bawag merah variets maja dan bima semakin meningkat seiring dengan peningkatan 
dosis pupuk silika sampai dosis tertinggi 20 ml/l air.

Gambar 1. Pengaruh Pupuk Silika terhadap Pertambahan Tinggi Bawang Merah Varietas Maja dan Bima 
Umur 1; 1,5 dan 2 BST

Diameter Tanaman Umur 1; 1,5 dan 2 Bulan setelah Tanam (BST)
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa diameter tanaman umur 1 dan 1,5 

BST dipengaruhi oleh varietas bawang merah, sedangkan perlakuan dosis pupuk silika dan interaksi 
kedua perlakuan tidak memberi pengaruh nyata. Sedangkan pada umur 2 BST, varietas bawang merah 
dan dosis pupuk silika memberi pengaruh nyata terhadap diameter tanaman, sedangkan interaksi kedua 
perlakuan tidak berpengaruh nyata (Tabel 4).

Data pada Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa diameter tanaman berbeda nyata pada kedua 
varietas bawang merah pada umur 1; 1,5 dan 2 BST. Dimana bawang merah varietas bima nyata lebih 
tinggi dibanding varietas maja (1,22 cm; 3,95 cm dan 5,68 cm). Hal ini menunjukkan bahwa diameter 
tanaman berhubungan dengan jumlah anakan bawang merah, dimana bawang merah varietas bima 
memiliki diameter tanaman tertinggi yang berkorelasi positif dengan jumlah anakan yang banyak. Oleh 
karena itu diduga bahwa pertumbuhan vegetatif varietas bawang merah bima berpotensi lebih adaptif 
pertumbuhannya di dataran tinggi basah. 

Tabel 4. Pengaruh perlakuan varietas bawang merah dan dosis pupuk silika terhadap diameter 
tanaman 

Perlakuan
Diameter Tanaman (cm)

1 BST 1,5 BST 2 BST
Varietas Bawang Merah
Maja
Bima

0,91 b
1,22 a

1,45 b
3,95 a

2,44 b
5,68 a

Dosis Pupuk Silika
0
5 ml/l air
10 ml/l air
15 ml/l air
20 ml/l air

0,96 a
1,12 a
1,00 a
1,07 a
1,18 a

2,35 a
2,78 a
2,58 a
2,82 a
2,98 a

3,24 c
3,90 bc
4,25 ab
4,27 ab
4,65 a

KK (%) 18,55 17,23 15,41
Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ.05
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Perlakuan dosis pupuk silika pada umur 1 dan 1,5 BST tidak berpengaruh nyata terhadap diameter 
tanaman, dimana perlakuan diantara dosis pupuk silika tidak dijumpai perbedaan nyata, namun dapat 
dilihat bahwa semua perlakuan pemberian pupuk silika menghasilkan diameter yang lebih tinggi 
dibanding tanpa pemberian pupuk silika dan tertinggi dijumpai pada dosis 20 ml/l air. Sedangkan seiring 
dengan pertambahan umur tanaman pada umur 2 BST, perlakuan dosis pupuk silika memberi pengaruh 
nyata terhadap diameter tanaman. Dimana perlakuan dosis pupuk 20 ml/l air nyata lebih tinggi dari 
perlakuan lainnya, yaitu 4,65 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk silika bermanfaat 
dalam peningkatan pertumbuhan vegetatif tanaman bawang merah.

Jumlah Anakan per Tanaman
Hasil analisis sidik ragam jumlah anakan per tanaman menunjukkan bahwa perlakuan varietas 

memberi pengaruh nyata, sedangkan perlakuan dosis pupuk silika dan interaksi kedua perlakuan tidak 
memberi pengaruh nyata (Tabel 5).

Tabel 5. Pengaruh perlakuan varietas bawang merah dan dosis pupuk silika terhadap jumlah anakan

Perlakuan Jumlah Anakan (anakan)
Varietas Bawang Merah
Maja
Bima

3,60 b
7,76 a

Dosis Pupuk Silika
0
5 ml/l air
10 ml/l air
15 ml/l air
20 ml/l air

5,83 a
5,27 a
4,80 a
6,13 a
6,37 a

KK (%) 18,83
Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ.05

Varietas-varietas bawang merah yang diuji tidak memberi pengaruh nyata terhadap jumlah anakan 
per tanaman. Dimana bawang merah varietas bima nyata lebih tinggi jumlah anakan yang terbentuk 
dibanding varietas maja, yaitu 7,76 anakan. Hal ini sangat mendukung dalam produksi bibit, dimana 
diharapkan jumlah anakan yang terbentuk tinggi sehingga akan menghasilkan jumlah umbi yang tinggi 
juga. Sedangkan perlakuan dosis pupuk silika tidak memberi pengaruh nyata terhadap jumlah anakan, 
namun jumlah anakan tertinggi dijumpai pada pemberian pupuk silika dengan dosis 20 ml/l air yaitu 
6,37 anakan.

Bobot Umbi per Tanaman
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa interaksi antara varietas bawang merah dan dosis pupuk 

silika memberi pengaruh nyata terhadap bobot umbi per tanaman (Tabel 6).

Tabel 6. Interaksi antara perlakuan varietas bawang merah dan dosis pupuk silika terhadap produksi 
umbi per tanaman

Varietas 
Bobot (g)

Dosis Pupuk Silika (ml/l air)
0 5 10 15 20

Maja 30.24 c
B

40.44 b
B

40.55 b
B

40.65 b
B

57.29 a
B

Bima 69.68 c
A

79.31 b
A

132.00 a
A

128.00 a
A

128.00 a
A

KK (%) 6,85
Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama tidak berbeda 

nyata menurut uji BNJ.05
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Pada data bobot umbi per tanaman memperlihatkan bahwa diantara varietas bawang merah 
dijumpai perbedaan yang nyata satu dengan yang lainnya. Dimana bawang merah varietas bima nyata 
lebih tinggi dibanding varietas maja disetiap perlakuan dosis pemupukan silika. Sedangkan pada 
perlakuan pemupukan silika, dijumpai bobot umbi per tanaman yang lebih tinggi dengan pemberian 
pupuk silika dibanding tanpa pemberian pupuk silika. Dimana pada varietas maja, bobot per tanaman 
dengan dosis pupuk silika 20 ml/l air nyata lebih tinggi dibanding perlakuan lainnya (57,29 g/tanaman). 
Pada varietas bima, perlakuan dosis 10 ml/l air menghasilkan bobot tertinggi (132,00 g/tanaman), 
namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan dosis 15 ml/l air dan 20 ml/l air. Hal ini menunjukkan 
bahwa dari segi produksi bawang merah varietas bima memiliki daya adaptasi yang sesuai di dataran 
tinggi basah, sehingga dapat menghasilkan produksi bibit yang tinggi. Dengan adanya pemberian pupuk 
silika, maka kedua varietas bawang merah dapat meningkatkan bobot umbi per tanaman sebesar 33,73 – 
89,45 % untuk varietas maja dan 13,82 – 89,43 % untuk varietas bima. Hal ini sesuai pendapat Epstein 
(1999); Matichenkov and Calvert (2002), kekurangan unsur hara mikro dan unsur hara beneficial Si 
dapat menurunkan produktivitas optimum tanaman. Unsur hara mikro dibutuhkan tanaman dalam 
jumlah kecil tetapi sangat vital dalam menunjang sistem produksi tanaman.

Jumlah Umbi per Tanaman
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi antara varietas bawang merah dan dosis 

pupuk silika memberi pengaruh nyata terhadap jumlah umbi per tanaman (Tabel 7).

Tabel 7. Interaksi antara perlakuan varietas bawang merah dan dosis pupuk silika terhadap jumlah 
umbi per tanaman

Varietas 
Jumlah Umbi (umbi)

Dosis Pupuk Silika (ml/l air)
0 5 10 15 20

Maja
3.00 b

B
3.67 ab

B
4.22 a

B
4.49 a

B
4.67 a

B

Bima
12.00 b

A
12.59 b

A
12.67 b

A
14.73 a

A
14.73 a

A
KK (%) 8,99

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

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa diantara kedua varietas bawang merah diperoleh varietas 
bima menghasilkan jumlah umbi yang nyata lebih tinggi dibanding dengan varietas maja pada setiap 
level dosis pemupukan silika. Hal ini sejalan dengan terbentuknya jumlah anakan pada tanaman, 
dimana bila jumlah anakan yang dihasilkan semakin banyak, maka jumlah umbi yang dihasilkan juga 
akan sejalan. Pada perlakuan pemupukan silika, diperoleh bahwa pada kedua varietas bawang merah 
dihasilkan jumlah umbi yang lebih tinggi dengan pemupukan silika dibanding tanpa pemupukan silika, 
dan terdapat kecendrungan bahwa semakin tinggi dosis pupuk silika yang digunakan maka jumlah umbi 
yang dihasilkan semakin tinggi dan tertinggi dijumpai pada dosis 20 ml/l air, yaitu varietas maja 4,67 
umbi dan varietas bima 14,73 umbi. Hal ini sangatlah menguntungkan dalam produksi bibit, dimana 
diharapkan jumlah umbi yang dihasilkan tinggi.

Diameter Umbi per Tanaman
Hasil analisis statistik menunjukkan varietas bawang merah dan dosis pupuk silika memberi 

pengaruh nyata terhadap diameter umbi, sedangkan interaksi kedua perlakuan tidak berpengaruh nyata 
(Tabel 8).

Tabel 8. Pengaruh perlakuan varietas bawang merah dan dosis pupuk silika terhadap diameter umbi
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Perlakuan Diameter Umbi (cm)
Varietas Bawang Merah
Maja
Bima

2,57 a
2,19 b

Dosis Pupuk Silika
0
5 ml/l air
10 ml/l air
15 ml/l air
20 ml/l air

1,90 b
2,32 a
2,54 a
2,54 a
2,60 a

KK (%) 11,32
Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ.05

Pada diameter umbi diperoleh bahwa bawang merah varietas maja menghasilkan diameter 
umbi nyata lebih tinggi daripada varietas bima, yaitu 2,57 cm. Hal ini memperlihatkan bahwa bentuk 
umbi bawang merah varietas maja lebih agak bundar dibanding varietas bima. Diameter umbi juga 
dipengaruhi oleh pemberian pupuk silika, dimana diameter umbi semua perlakuan dengan pemberian 
pupuk silika nyata lebih tinggi dibanding tanpa pemberian pupuk silika. Diantara perlakuan pemupukan 
silika diperoleh bahwa semakin tinggi dosis yang diberikan sampai dosis 20 ml/l air, maka dihasilkan 
diameter umbi yang semakin tinggi, yaitu 2,60 cm, meskipun secara statistik tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan pemupukan silika lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk silika berperan 
dalam memperbesar umbi bawang merah 22,10 – 36,84%.

KESIMPULAN
1. Bawang merah varietas bima memiliki pertumbuhan vegetatif, bobot umbi per tanaman dan 

jumlah umbi yang lebih tinggi dibanding varietas maja.
2. Bawang merah varietas maja memiliki diameter umbi yang lebih besar dibanding varietas bima.
3. Pemberian pupuk silika 20 ml/l air dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan produksi 

bawang merah varietas maja dan bima.
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ABSTRACT
National rice production to make the fulcrum on improving productivity. One of the reliable technology 
innovation in increasing rice productivity was the formation of high-yielding varieties. Among the 
requirements to produce new varieties, namely doing activities Preliminary Test Results Power which is 
one of the activities of plant breeding. The goal is to identify promising lines resistant rice tungro which 
has adaptability to the environment grows broad and specific growing environments. Strains that have 
high yield potential and has the advantage of the best will be proposed as a candidate for new varieties. 
The experiment was conducted using “augmented draft design consisting of 4 blocks, each block there 
are 5 test strains and two varieties of” Ciherang and Inpari 7 Lanrang”. The second observation location 
Pinrang (South Sulawesi) and Polewali Mandar (Polman South West) showed high heritability criteria 
on the character of the age of a 50% interest, of 1000 seeds, plant height, filled grain panicle, and the 
number of panicles per m2. So that the characters can be used as character selection. While the character 
of empty grain panicle and harvest showed low to moderate heritability. Based on the average yield of the 
harvest kg / ha both South and West Sulawesi locations there are 10 strains higher than one or both of 
the comparison is BP3770A-1-219-LRG-3-5-2-8, BP3864A-7-1146-LRG -7-6-2-6, BP3866A-4-1200-
LRG-2-5-2-7, BP3866A-6-1227-LRG-9-4-2-6, BP3866A-8-1244-LRG-9-5-1-7, BP3872A-3-1422-
LRG-7-3-1-7, BP3762A-5-157-LRG-9-1-2-9, BP3870A-7-1387-LRG-2-1-1-7, BP3874A-2-1428-
LRG-3-1-2-7, and BP3736A-1-43-LRG-3-7-1-10 with production ranging from 2686.86 to 3911 kg / 
ha. The strain is supported by a high number of filled grain, and weight of 1000 grains is high, so it was 
selected to be evaluated in the next generation.
Keywords : Test , Introduction, Strain , Resistant , Tungro

ABSTRAK
Produksi padi nasional menjadikan titik tumpunya pada peningkatan produktivitas hasil. Salah satu 
inovasi teknologi yang dapat diandalkan dalam peningkatan produktivitas padi adalah pembentukan 
varietas unggul berdaya hasil tinggi. Diantara syarat dalam menghasilkan varietas baru, yaitu dilakukannya 
kegiatan Uji Daya Hasil Pendahuluan yang merupakan salah satu kegiatan dari pemuliaan tanaman. 
Tujuannya yaitu  untuk mengidentifikasi galur-galur harapan padi tahan tungro yang memiliki daya 
adaptasi terhadap lingkungan tumbuh yang luas maupun lingkungan tumbuh yang spesifik. Galur-galur 
yang memiliki potensi hasil tinggi dan memiliki keunggulan yang terbaik akan diajukan sebagai calon 
varietas baru. Percobaan dilaksanakan dengan menggunakan “rancangan augmented design yang terdiri 
dari 4 blok, setiap blok terdapat 5 galur uji dan 2 varietas pembanding yaitu “Ciherang dan Inpari 7 
Lanrang”. Kedua lokasi pengamatan Pinrang (Sulawesi Selatan) dan Polewali Mandar ( Polman Sulawesi 
Barat) menunjukkan kreteria heritabilitas tinggi pada karakter umur bunga 50%, 1000 biji,  tinggi 
tanaman, gabah isi malai, dan jumlah malai per m2 . Sehingga karakter- karakter ini dapat digunakan 
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sebagai karakter seleksi. Sedangkan karakter gabah hampa malai dan hasil panen menunjukkan heritabilitas 
rendah sampai sedang. Berdasarkan hasil rata-rata panen kg/ha kedua lokasi Sulsel dan Sulbar  ada 10 
galur  yang lebih tinggi dari salah satu atau kedua pembandingnya yaitu BP3770A-1-219-LRG-3-5-
2-8, BP3864A-7-1146-LRG-7-6-2-6, BP3866A-4-1200-LRG-2-5-2-7, BP3866A-6-1227-LRG-9-4-
2-6, BP3866A-8-1244-LRG-9-5-1-7, BP3872A-3-1422-LRG-7-3-1-7, BP3762A-5-157-LRG-9-1-2-9, 
BP3870A-7-1387-LRG-2-1-1-7, BP3874A-2-1428-LRG-3-1-2-7, dan BP3736A-1-43-LRG-3-7-1-
10 dengan  produksi berkisar antara 2686,86–3911 kg/ha. Galur tersebut didukung dengan jumlah 
gabah  isi yang tinggi, dan berat 1000 bulir yang tinggi sehingga terpilih untuk dievaluasi pada generasi 
selanjutnya.  
Kata kunci: Uji, Pendahuluan, Galur, Tahan, Tungro.

PENDAHULUAN
Pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan 

hidup, sehingga kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu  harus dipenuhi. Ketidakstabilan 
negara, berbagai gejolak sosial dan politik dapat  terjadi jika ketahanan pangan terganggu yang pada 
akhirnya dapat membahayakan stabilitas nasional (Ismet 2007). Ketahanan pangan menjadi syarat 
mutlak bagi suatu Negara untuk dapat melaksanakan pembangunan secara mantap.

Berdasarkan hasil optimasi dan proyeksi surplus beras kebutuhan beras nasional menunjukkan 
bahwa dengan konsumsi beras 139 kg/kapita/tahun, mulai tahun 2000–2024 Indonesia masih kurang 
dalam mencapai target surplus yaitu berkisar antara 0,18–9,95 juta ton beras. Target surplus 10 juta ton 
beras diproyeksikan tercapai pada tahun 2025. Indonesia akan tercapai ketahanan pangannya apabila 
konsumsi beras penduduk dipertahankan antara 100–120 kg/kapita/tahun (Rejekiningrum 2013).

Produksi beras melalui budidaya padi memiliki hambatan yang sangat mengkhawatirkan diantaranya 
adalah virus tungro. Tanaman padi yang terinfeksi biasanya hidup hingga fase pemasakan. Pembungaan 
yang terlambat bisa menyebabkan tertundanya panen. Malai seringkali kecil, steril dan keberadaanya 
tidak sempurna. Tanaman tua yang terinfeksi bisa tidak menimbulkan gejala serangan sebelum panen 
tetapi gejala akan terlihat saat singgang yang tumbuh setelah panen. Semakin muda umur tanaman yang 
terserang dan semakin rentan varietas padi maka semakin berat infeksi penyakit virus tungro ini. Tungro 
adalah penyakit virus padi yang paling penting di Asia Tropika. Serangannya dapat merusak pertanaman 
yang sangat luas dalam waktu yang singkat. Penyakit tungro pada tanaman padi disebabkan oleh virus 
tungro. Penyakit ini ditularkan oleh hama wereng daun terutama wereng hijau (Nephotettix virescens)
(Anonim 2011).

Kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit dan mengancam produksi nasional (Hasanuddin, 2002). 
Di Indonesia, kehilangan hasil akibat serangan tungro dalam kurun waktu 1996–2000 mencapai 
12.078ton/tahun atau senilai Rp12–15 milyar (Soetarto et al. 2001). Penyakit tungro paling luas 
serangannya dibandingkan penyakit lainnya yang menyerang tanaman padi. Menurut Soetarto et al. 
(2001), rerata luas serangan tungro setiap tahun mencapai 12.000 ha, bahkan pada saat outbreak luas 
serangan di satu propinsi saja bisa menyamai atau mencapai beberapa kali lipat rerata luas serangan 
tahunan nasional. Di Sulawesi Selatan pada MT 1972/1973 epidemi penyakit tungro mencapai 43.151 
ha yang tersebar di kabupaten Pinrang, Sidrap, Luwu, dan Polmas (Halteren & Sama, 1973). Demikian 
pula yang terjadi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada MT 1998/1999 mencapai 15.000 ha 
(Widiarta & Daradjat, 2000). Daerah endemi penyakit tungro di Indonesia terpusat di daerah sentra 
produksi padi seperti Sulawesi Selatan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (Hasanuddin et al. 1995). 
Sampai dengan tahun 1993 tungro telah tersebar di 26 propinsi meliputi 142 kabupaten dengan total 
luas serangan mencapai 266.365 ha. Epidemi tungro dapat meluas dan menyebar ke daerah baru yang 
masih cukup potensial sehingga perlu diantisipasi secara serius.

  Sehingga untuk menciptakan ketahanan pangan nasional melalui program pemuliaan tanaman 
padi memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu langkah dalam tersedianya varietas unggul 
padi baru yang berpotensi hasil tinggi, tahan hama penyakit serta sesuai preferensi konsumen. 
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Preferensi konsumen terhadap bentuk beras dan rasa nasi sangat menentukan tingkat adopsi 
varietas padi. Varietas unggul tahan tungro diharapkan memiliki bentuk beras dan rasa nasi enak sehingga 
harga jualnya lebih tinggi dan disukai oleh konsumen di masing-masing agroekosistem tumbuh dan 
berkembangnya (Sitaresmi et al. 2013).

Pengujian daya hasil merupakan tahap akhir dari program pemuliaan tanaman. Pada pengujian 
masih dilakukan pemilihan atau seleksi terhadap galur-galur unggul homosigot unggul yang telah 
dihasilkan. Tujuannya adalah memilih satu atau beberapa galur terbaik yang dapat dilepas sebagai varietas 
unggul baru. Kriteria penilaian berdasarkan sifat yang memiliki arti ekonomi, seperti hasil tanaman 
(Kasno 1992). Seleksi pada uji daya hasil biasanya dilakukan 3 kali, yaitu pada uji daya hasil, uji daya 
hasil lanjutan dan uji multi lokasi. Menurut Baihaki et al. (1976) dalam pengujian perlu memperhatikan 
besarnya interaksi antara genotip dengan lingkungannya, untuk menghindari kehilangan genotip-genotip 
unggul dalam pelaksanaan seleksi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi daya hasil galur-galur tahan tungro yang 
mempunyai sifat fenotipe dan potensi hasil yang lebih tinggi dibanding varietas unggul tahan tungro 
lainnya.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di dua lokasi (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) dilahan petani pada 

bulan Mei–September 2015. Bahan yang digunakan adalah 20 galur harapan tahan tungro. Varietas 
Ciherang dan Inpari 7 Lanrang digunakan sebagai tanaman pembanding. Penelitian menggunakan 
rancangan augmented design (Baihaki 2000) yang terdiri dari 4 blok, setiap blok terdapat 5 galur uji 
dan 2 varietas pembanding yaitu Ciherang dan Inpari 7 Lanrang. Bibit ditanam setelah berumur 21 
hari. Luas plot yang digunakan adalah 1 m x 5 m, dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm, sebanyak 1–2 
bibit/lubang. Pemupukan Urea 300 kg/ha, SP-36 dan KCL masing-masing 100 kg/ha. SP-36 dan KCL 
diberikan saat tanam dan sepertiga bagian urea diberikan satu minggu setelah tanam, selebihnya pada 
45 hari setelah tanam atau mengikuti rekomendasi setempat.  Hama dan penyakit dikendalikan dengan 
mengikuti sistem pengendalian hama terpadu (PHT).

Pengamatan dilakukan terhadap 3 tanaman contoh yang dipilih secara acak pada setiap petak 
percobaan. Peubah yang diamati meliputi: Berat 1000 biji, tinggi tanaman, berat hasil per hektar, gabah 
isi malai, gabah hampa malai, jumlah malai per m2, tingkat kerebahan, dan bentuk rumpun. Analisis 
ragam menggunakan uji F. Jika ada perbedaan nyata antar genotype dilanjutkan Uji LSD pada taraf α 
= 5%. Nilai Heritabilitas (h2) dihitung menggunakan rumus heritabilitas dalam arti luas berdasarkan 
Poehlman dan Sleeper (1995). Pendugaan heritabilitas diturunkan dari sidik ragam (tabel 1).  

Tabel 1. Sidik ragam augmented design

Sumber 
Keragaman

db Jumlah Kuadrat
 (JK)

Kuadrat Tengah
(KT)

Nilai Harapan Kuadrat 
Tengah E(KT)

Perlakuan (g+k)-1 JKP KTP

Genotipe(G) g-1 JKG KTG σ2
e+ σ2

G

Kontrol (K) k-1 JKK KTK σ2
e+ rσ2

K

GxK 1 JKGxK KTGxK

Galat ((g+rk)-1)-((g+k)-1)) JKE KTE σ2
e

Total Terkoreksi (g+rk)-1    
Sumber: Baihaki (2000)
Keterangan: g = jumlah genotype/galur uji, k = jumlah genotype/varietas pembanding, r = ulangan 
	 σ2

G =	ragam	genetic,	σ
2
K	=	ragam	pembanding,	σ

2
e = ragam galat

 h2
bs=	(σ

2
G/	σ

2
P)x100%									σ

2
E=	KT	galat/r					σ

2
G =	(KT	genotype-KT	galat)/r					σ

2
P =	σ

2
G +	σ

2
E

Keterangan: h2
bs =	heritabilitas	arti	luas;	σ

2
P =	ragam	fenotipe;	σ

2
G = ragam genotype.
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Syukur et al. (2010) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa nilai duga heritabilitas arti luas sebagai 
berikut: h2

bs > 50% (tinggi), 20% < h2
bs ≤ 50 % (Sedang), dan h2

bs  ≤ 20 % (rendah).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi Pinrang (Sulawesi Selatan)

Lokasi Sulawesi Selatan (Pinrang) merupakan daerah endemis virus tungro, setiap tahun  masa 
tanam  padi  selalu menunjukkan kejadian serangan tungro karena, varietas yang ditanam petani umumnya 
bukanlah varietas tahan. Maka dipilihlah lokasi ini sebagai tempat uji daya hasil pendahuluan. 

Heritabilitas Galur Harapan Tahan Tungro
Karakter yang memiliki heritabilitas yang  tinggi adalah tinggi tanaman, umur berbunga, gabah isi 

malai, berat 1000 biji, dan jumlah malai per m2. Sedangkan karakter yang memiliki heritabilitas sempit 
atau  rendah adalah gabah hampa per malai, karakter yang heritabilitasnya sedang pada hasil panen 
(Tabel 2). Menurut Syukur et al. (2010) bahwa nilai duga heritabilitas suatu karakter perlu diketahui 
untuk menduga kemajuan suatu seleksi, apakah penampilan karakter dipengaruhi oleh faktor genetic 
atau lingkungan. Sedangkan menurut Poehlman dan Sleeper (1995) dalam Syukur (2010) jika ragam 
genetic lebih besar daripada ragam lingkungandalam mempengaruhi fenotipe maka heritabilitas akan 
tinggi, namun jika ragam genetic lebih kecil dari pada ragam lingkungan dalam mempengaruhi fenotipe 
maka heritabilitas akan rendah. 

Tabel   2. Nilai duga ragam fenotipe, ragam genotype, dan heritabilitas arti luas karakter galur padi 
harapan tahan virus tungro lokasi Pinrang (Sulawesi Selatan)

Karakter σ2
P σ2

G
h2

bs (%) Kreteria
Umur Berbunga 50% 1.234575 1.2345 99.99 Tinggi
Hasil panen (kg/Ha) 48583.87 17545.6 70.18 Sedang
Tinggi Tanaman 16.423 15.014 91.42 Tinggi
Gabah Hampa Malai 25.846 5.013 19.39 Rendah
Gabah Isi Malai 76.46 60.848 79.57 Tinggi
Berat 1000 biji 0.779 3.117 143.24 Tinggi
Jumlah Malai per m2 20196.41 16517.66 81.78 Tinggi

Keterangan: σ2
P = ragam fenotipe, σ2

G = ragam genotype, h2
bs = heritabilitas arti luas.

Keragaan Daya Hasil 
Hasil gabah kering giling menunjukkan hanya ada 1 galur yang mempunyai hasil GKG lebih 

tinggi dari varietas pembanding terbaik  Inpari 7 dengan berat  sebanyak 3882.05 kg/ha. Galur tersebut 
adalah BP3866A-8-1244-LRG-9-5-1-7. Galur yang memperlihatkan hasil yang terendah adalah galur 
BP3872A-1-1396-LRG-1-2-2-7 (1848.84 kg/ha). Galur terbaik ini didukung oleh jumlah gabah isi  
umumnya lebih tinggi dari varietas pembanding terbaik yaitu Inpari 7 (70  gabah isi per malai) dan 
Ciherang (77 gabah isi per malai) kecuali galur BP3868A-8-1307-LRG-2-2-1-7 (127 gabah isi per 
malai). Galur uji dengan jumlah gabah isi permalai tertinggi adalah galur  BP3866A-8-1244-LRG-9-5-
1-7 dengan berat GKG sebesar 3882.05 kg/ha. Jumlah gabah hampanya juga umumnya lebih rendah 
dari varietas pembanding kecuali galur BP3870A-4-1357-LRG-2-3-1-7 (13 butir), BP3872A-3-1422-
LRG-7-3-1-7 (10 butir), dan BP3870A-6-1385-LRG-10-2-1-7 (8 butir) .

Berat 1000 biji terlihat bahwa galur terbaik umumnya tidak beda nyata dari varietas Ciherang 
(27.39 g) dan Inpari 7 ( 28.11 g) namun galur BP3868A-8-1307-LRG-2-2-1-7 (22.06 g) berdasarkan 
hasil uji LSD dengan tingkat kepercayaan 95% mempunyai berat 1000 biji yang nyata lebih rendah dari 
varietas pembanding.
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Umur 50% berbunga yang paling genjah dari varietas pembanding adalah 76 hari setelah semai 
(HSS). Sembilan belas  galur uji memperlihatkan umur berbunga nyata lebih genjah dari Ciherang 
dan Inpari 7 termasuk galur terbaik kecuali galur BP3872A-1-1396-LRG-1-2-2-7 tidak berbeda nyata 
dengan varietas pembanding. Kisaran umur berbunga dari galur uji adalah 76 hari – 81hari.   

Pengamatan jumlah malai per m2 pada umumnya lebih tinggi dari pembanding kecuali galur 
BP3846A-8-428-LRG-3-3-2-6 nyata lebih rendah dari semua pembanding. Varietas pembanding 
Ciherang berbeda nyata dengan galur BP3860A-2-842-LRG-1-1-1-7 dan BP3846A-8-428-LRG-3-3-2-6 
sedangkan Inpari 7 Lanrang berbeda nyata dengan galur BP3846A-7-425-LRG-10-3-1-9 , BP3870A-6-
1385-LRG-10-2-1-7, BP3870A-6-1385-LRG-10-2-1-7, BP3860A-2-842-LRG-1-1-1-7, BP3846A-8-
428-LRG-3-3-2-6. 

Kisaran tinggi tanaman galur uji adalah 93.2 cm–119.3 cm. Galur BP3770A-1-219-LRG-3-5-
2-8, BP3846A-7-425-LRG-10-3-1-9, BP3868A-8-1307-LRG-2-2-1-7, BP3770A-1-218-LRG-2-
3-1-9, BP3846A-8-428-LRG-3-3-2-6 dan BP3866A-1-1175-LRG-7-3-2-7 memperlihatkan tinggi 
tanaman nyata lebih tinggi dari Ciherang dan Inpari 7. Selain itu, tinggi tanaman ciherang juga berbeda 
nyata dengan galur BP3874A-2-1428-LRG-3-1-2-7. Sedangkan Inpari 7 berbeda nyata dengan galur 
BP3866A-4-1200-LRG-2-5-2-7. 

Penampilan fenotipik galur-galur uji yang diamati yaitu tingkat kerebahan dan bentuk rumpun 
tanaman. Kerebahan tanaman dapat berpengaruh terhadap berkurangnya hasil yang dapat dipanen. Pada 
lokasi uji di Sulsel, tingkat kerebahan tanaman umumnya baik kecuali pada galur BP3762A-5-157-LRG-
9-1-2-9 memperlihatkan agak rebah. Penampilan tanaman beragam dengan bentuk rumpun berserak, 
terkulai  dan kompak, tegak. Penampilan dengan bentuk rumpun kompak tegak lebih diharapkan untuk 
memaksimalkan cahaya yang masuk.

Lokasi Sulawesi Barat (Polman)
Polewali mandar (Sulawesi Barat) sebagai daerah endemis virus tungro, menjadi lokasi yang sangat 

tepat selain Pinrang (Sulsel) untuk melaksanakan uji d aya hasil  pendahuluan galur  padi tahan tungro.

Heritabilitas Galur Harapan Tahan Tungro 
Karakter yang memiliki heritabilitas yang  tinggi adalah umur berbunga, tinggi tanaman, gabah isi 

malai dan jumlah malai per m2. Sedangkan heritabelitas kreteria sedang pada  karakter berat 1000 biji, 
gabah hampa malai dan hasil panen ( Tabel 3).

Tabel   3. Nilai duga ragam fenotipe, ragam genotype, dan  heritabilitas arti luas karakter galur padi 
harapan tahan virus tungro lokasi Polewali Mandar (Sulawesi Barat)

Karakter σ2
P σ2

G
h2

bs (%) Kreteria
Umur Berbunga 50% 3.624 3.620 99.88 Tinggi
Hasil panen (kg/Ha) 145465.685 51274.621 35.24 Sedang
Tinggi Tanaman 75.976 75.248 99.04 Tinggi
Gabah Hampa Malai 53.70 26.717 49.75 Sedang
Gabah Isi Malai 119.94 34.065 28.40 Tinggi
Berat 1000 biji 0.455 0.1945 47.44 Sedang
Jumlah Malai per m2 33965.871 18081.788 53.24 Tinggi

Keterangan: σ2
P = ragam fenotipe, σ2

G = ragam genotype, h2
bs = heritabilitas arti luas.
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Keragaan Daya Hasil 
Percobaan uji daya hasil galur tahan tungro di lokasi Sulawesi Barat (Polman) menunjukkan 20 

galur uji memperlihatkan hasil gabah kering giling yang lebih tinggi dari varietas pembanding dengan 
kisaran hasil 2120–3911 kg/ha. Galur yang memperlihatkan hasil tertinggi adalah BP3864A-7-1146-
LRG-7-6-2-6 sebesar 3911.63 kg/ha. Galur terbaik ini didukung dengan jumlah gabah isi yang lebih 
banyak dan jumlah gabah hampa yang lebih sedikit dari varietas pembanding. Galur yang diuji memiliki 
hasil tidak nyata terhadap pembanding Ciherang dan Inpari 7 pada hasil kg/ha, jumlah gabah isi permalai, 
jumlah gabah hampa per malai, berat 1000 butir biji, dan jumlah malai per m2. Kisaran gabah isi per 
m2 dari galur terbaik adalah 651 (BP3866A-8-1244-LRG-9-5-1-7) sampai dengan 1558.3 (BP3770A-
1-219-LRG-3-5-2-8). Kisaran gabah hampa galur terbaik adalah 12 (BP3864A-7-1146-LRG-7-6-2-6) 
sampai dengan 45 (BP3860A-2-842-LRG-1-1-1-7). 

Kisaran berat 1000 biji adalah 21.61 g (BP3866A-1-1175-LRG-7-3-2-7) sampai dengan 26,33 g 
(BP3866A-4-1200-LRG-2-5-2-7). Berat 1000 biji dari galur terbaik rata-rata lebih besar dari varietas 
pembanding namun semua galur berat 1000 bijinya tidak berbeda nyata dengan pembanding. 

Rata-rata umur 50% berbunga dari galur uji adalah 78 hari. Umur 50% berbunga dari galur 
terbaik umumnya lebih genjah dari varietas pembanding dengan rata-rata 79 HSS kecuali 3 galur yaitu 
BP3866A-4-1200-LRG-2-5-2-7, BP3868A-8-1307-LRG-2-2-1-7 dan BP3770A-1-218-LRG-2-3-1-9  
lebih dalam 3 hari dari Inpari 7 dan 2 hari dari Ciherang.

Jumlah malai per m2  barkisar antara 651.7–1558.3. Galur BP3866A-6-1227-LRG-9-4-2-6 dan 
BP3866A-8-1244-LRG-9-5-1-7 memiliki jumlah malai per m2 paling sedikit dibandingkan dengan 
semua galur dan varietas pembanding Ciherang dan Inpari 7 sebesar berturut-turut 821,7 dan 651,7.

Tinggi tanaman dari galur uji bervariasi dari 81.5 cm (BP3872A-1-1396-LRG-1-2-2-7) sampai 
dengan 167 cm (BP3860A-2-842-LRG-1-1-1-7). Bila dibandingkan dengan rata-rata tinggi tanaman 
(92.36 cm) terdapat 2 galur terbaik lebih pendek dari varietas Ciherang yaitu BP3866A-8-1244-LRG-
9-5-1-7 dan BP3872A-1-1396-LRG-1-2-2-7 dan yang lain semuanya lebih tinggi dari pembanding 
Ciherang dan Inpari 7. 

Rata-rata galur yang diuji memiliki kategori baik karena, hanya 2 galur terbaik yang agak rebah 
yaitu galur BP3866A-8-1244-LRG-9-5-1-7 dan BP3846A-8-428-LRG-3-3-2-6 dan 1 galur rebah 
yaitu  BP3762A-5-157-LRG-9-1-2-9. Tinggi tanaman dapat mempengaruhi tingkat kerebahan suatu 
varietas. Makin tinggi suatu tanaman kemungkinan rebahnya makin besar. Namun galur yang di Uji 
yang memiliki tinggi paling besar yaitu galur BP3866A-4-1200-LRG-2-5-2-7, BP3866A-6-1227-LRG-
9-4-2-6, dan BP3860A-2-842-LRG-1-1-1-7 masing masing memiliki tinggi 104.9 cm, 100.2 cm, dan 
167.4 cm ternyata memiliki tingkat kerebahan berkategori baik, karena memiliki ketegaran batang yang 
bagus sehingga tidak mudah rebah.

Bentuk rumpun tanaman berhubungan dengan tingkat penetrasi cahaya matahari kedalam kanopi 
tanaman. Rata-rata bentuk rumpun tanaman tegak dan kompak berarti kemampuan tanaman menyerap 
sinar matahari lebih banyak. Galur terbaik umumnya tegak dan kompak. 

KESIMPULAN
Kedua lokasi pengamatan Pinrang (Sulawesi Selatan) dan Polewali Mandar (Polman Sulawesi Barat) 

menunjukkan kriteria heritabilitas tinggi pada karakter umur bunga 50%, 1000 biji,  tinggi tanaman, 
gabah isi malai, dan jumlah malai per m2 . Sehingga karakter- karakter ini dapat digunakan sebagai 
karakter seleksi. Sedangkan karakter gabah hampa malai dan hasil panen menunjukkan heritabilitas 
rendah sampai sedang.

Berdasarkan hasil rata-rata panen kg/ha kedua lokasi Sulsel dan Sulbar  ada 10 galur  yang lebih 
tinggi dari salah satu atau kedua pembandingnya yaitu BP3770A-1-219-LRG-3-5-2-8, BP3864A-7-
1146-LRG-7-6-2-6, BP3866A-4-1200-LRG-2-5-2-7, BP3866A-6-1227-LRG-9-4-2-6, BP3866A-
8-1244-LRG-9-5-1-7, BP3872A-3-1422-LRG-7-3-1-7, BP3762A-5-157-LRG-9-1-2-9, BP3870A-
7-1387-LRG-2-1-1-7, BP3874A-2-1428-LRG-3-1-2-7, dan BP3736A-1-43-LRG-3-7-1-10 dengan  
produksi berkisar antara 2686,86 – 3911 kg/ha. Galur tersebut didukung dengan jumlah gabah  isi yang 
tinggi, dan berat 1000 bulir yang tinggi, sehingga terpilih untuk dievaluasi pada generasi selanjutnya.  
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ABSTRACT
Although result of studies showed that the use of certificate seed generates the increasing yield of 
production, the facts indicated that the using of certificate seed including in vegetables is still low in 
Indonesia. The data from Dirjen Hortikultura (2013) showed that the availability of vegetable seed in 
form of tuber and bulb such as potato and shallot seeds were about 17% from total national necessity. 
In general, farmers including shallot farmers allocate some of their yield as the own seed for the next 
planting time. The objective of the study is to figure out the use of shallot seed by Brebes shallot farmers. 
Data were collected covering seed source, seed generation, range of seed price and shallot seed demand 
per hectare. The study was conducted in June to December 2014. Respondents consisted of 30 shallot 
farmers in Brebes. The area was selected because Brebes is the shallot central area production in Indonesia. 
Data were collected through survey, using structural questionnaire. Data were analysed by using the 
descriptive statistic and regression with SPSS program. The results showed that the majority respondents 
(60%) or 18 farmers save their own seed. About 50% (15) respondents planted shallot by using the 
seed from second generation. The rest, 33.3 % (10) respondents used the seed from the third and fifth 
generations. Meanwhile, most of the respondents (53.3 %) used shallot seed in the range price up to 
10.000 to 15.000 IDR. For the seed necessity, 22 respondents (73.3%) used up to 1.5 ton to 2 ton per 
hectare. The result of regression showed that there is no impact number of seeds to the increasing or 
decreasing of production. This result was showed by the T value smaller that T table value (0.974 < 2.1) 
in the significant of 95%. 
Keyword: Shallot; seed using; seed generation; seed price, regression 

ABSTRAK
Meskipun hasil penelitian menunjukkan penggunaan benih sertifikat memberikan produksi hasil 
lebih tinggi, faktanya penggunaan benih bersertifikat termasuk untuk sayuran terbilang rendah di 
Indonesia. Data Dirjen Hortikultura (2013) menyebutkan ketersediaan benih sayuran dalam bentuk 
umbi semisal kentang dan bawang merah baru mencapai 17% dari kebutuhan nasional. Pada umumnya 
para petani termasuk petani bawang merah menyisihkan hasil panen mereka sebagian untuk bibit yang 
akan digunakan untuk musim tanam bawang merah periode selanjutnya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui penggunaan benih bawang merah oleh petani bawang merah Brebes. Data yang 
dikumpulkan meliputi asal benih, turunan benih yang digunakan, kisaran harga benih dan kebutuhan 
benih per hektar. Penelitian dilakukan selama bulan Juni-Desember 2014. Responden terdiri dari 30 
petani bawang merah di daerah Brebes. Daerah ini dipilih karena merupakan sentra produksi bawang 
merah di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dalam bentuk kuisoner terstruktur. 
Analisis data dilakukan menggunakan SPSS. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (60%) atau 18 petani menggunakan benih 
sendiri. Sebanyak 50% (15) petani menanam bawang merah dari bibit turunan ke-2. Sisanya sebanyak 
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33,3% (10) responden menggunakan turunan benih ke-3 hingga ke-5. Kebanyakan responden (53,3 %) 
menggunakan benih bawang merah dengan harga pada kisaran di atas 10.000 hingga 15.000 rupiah. 
Untuk kebutuhan bibit, 22 responden (73,3%) menggunakan benih di atas 1.5 ton hingga 2 ton 
per hektar. Hasil regresi menunjukkan banyaknya jumlah benih bawang merah yang ditanam tidak 
perpengaruh terhadap tinggi rendahnya hasil panen. Hal ini ditunjukkan dengan lebih kecilnya nilai T 
hitung dibandingkan dengan nilai T tabel (0.974<2.1) pada taraf kepercayaan 95%. 
Katakunci : Bawang merah; penggunaan benih; turunan benih; harga benih, regresi

PENDAHULUAN
Berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan benih bersertifikat terbukti memberikan 

hasil yang lebih tinggi untuk produksi sayuran dibandingkan dengan penggunaan benih yang tidak 
bersertifikat. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pada tanaman kentang misalnya, 
penggunaan benih bersertifikat memberikan produksi dan penerimaan yang lebih tinggi kepada 
petani dibandingkan dengan yang tidak menggunakan benih bersertifikat (Sembiring & Sofiari 2011, 
Ridwan et al. 2010). Meskipun demikian, faktanya penggunaan benih bersertifikat untuk tanaman sayuran 
di Indonesia terbilang rendah. Kebanyakan petani Indonesia masih menggunakan benih tidak bersertifikat 
(Sayaka & Hestina 2011). Beberapa alasan penyebab kecilnya penggunaan benih bersertifikat di Indonesia 
adalah mahalnya benih bersertifikat (Sayaka & Hestina 2011), tidak adanya perbedaan nilai jual kentang 
hasil produksi benih bersertifikat dan yang tidak, serta kendala ketersediaan benih bersertifikat saat 
dibutuhkan (Sayaka & Hestina 2011).

Khusus untuk bening bawang merah, Data Dirjen Hortikultura (2013) menyebutkan ketersediaan 
benih sayuran dalam bentuk umbi semisal kentang dan bawang merah baru mencapai 17% dari kebutuhan 
nasional. 

Sementara itu, perkiraan kebutuhan benih bawang merah merah Indonesia setiap tahunnya 
semakin meningkat, sebagaimana yang tertera pada tabel 1. 

Tabel 1. Perkiraan kebutuhan benih bawang merah Indonesia 2005-2025

Tahun Kebutuhan (Ton)
2005 91.000
2010 97.000
2015 102.900
2020 107.900
2025 116.900

 Sumber : Ditjen BP Hortikultura 2004 dalam Iriani (2013)

Pada umumnya para petani sayuran, termasuk petani bawang merah menyisihkan sebagian hasil 
panen mereka sebagai bibit yang akan digunakan untuk musim tanam bawang merah periode selanjutnya. 
Beberapa petani lainnya membeli dari pihak lain dengan kualitas mutu seadanya (Iriani 2013). Hal ini 
akan mempengaruhi kualitas serta produksi bawang merah yang dihasilkan petani. Namun sejauh mana 
penggunaan benih bawang merah di tingkat petani sendiri belum banyak diketahui. Oleh karena itu, 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan benih bawang merah oleh petani di Brebes.

BAHAN DAN METODE
 Penelitian dilakukan selama bulan Juni-Desember 2014. Responden terdiri dari 30 petani bawang 

merah di daerah Brebes. Daerah ini dipilih karena merupakan sentra produksi bawang merah terbesar di 
Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dalam bentuk kuisoner terstruktur. 
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Data yang dikumpulkan meliputi asal benih petani, turunan generasi benih yang digunakan, 
kisaran harga benih serta kebutuhan benih bawang merah petani per hektar. Data yang dihimpun berasal 
dari data usaha tani bawang merah responden pada musim tanam bulan kemarau di tahun 2014, yakni 
dari bulan Juni hingga September 2014. Analisa data yang berhubungan dengan asal benih, turunan 
generasi benih, kisaran harga benih serta kebutuhan benih bawang merah per hektar dilakukan secara 
deskriptif. Sementara itu, untuk melihat hubungan antara jumlah benih bawang merah yang digunakan 
dengan produksi per hektar dilakukan dengan regresi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari segi luas lahan penananam bawang merah, mayoritas responden 76,7% (23 orang) menanam 

bawang merah di luas lahan berukuran dibawah 2500 m2. Sementara itu, 20% lainnya menanam di 
luasan tanam 2500–5000 m2 . Hanya 1 respodnen (3,3%) yang menanam bawang merah di lahan di atas 5000 m2 
(Tabel 2). Rata-rata luas penanaman bawang merah untuk 30 responden adalah 2.228 m2. 

Tabel 2. Luas lahan penanaman bawang merah responden (n=30)

Luas lahan tanam (m2) Jumlah Persentase (%)
 < 2500 m2 23 76,7
2500–5000 m2 6 20
> 5000 m2 1 3,3
Total 30 100

Terkait dengan asal benih yang digunakan, mayoritas responden (60%) menggunakan benih 
sendiri. Sedangkan sisanya (40%) membeli benih bawang merah dari sumber lain seperti petani lainnya, 
saudara ataupun tetangga mereka (Tabel 3).

Tabel 3. Asal benih yang digunakan oleh petani (n=30)

Asal benih Jumlah Persentase (%)
Benih sendiri 18 60
Beli 12 40
Total 30 100

Sementara untuk benih bawang merah yang digunakan, sebanyak 57,7% (15) responden menanam 
bawang merah dari benih turunan/generasi ke-2. Sisanya, sebanyak 15,4% (4 orang) petani menanam 
menggunakan benih generasi ke-5. Sementara itu, 11,5% petani menanam benih bawang merah turunan 
ke-3 dan 11,5% lainnya turunan ke-4. Secara keseluruhan dapat disimpulkan sebanyak 38,4 % responden 
menggunakan benih bawang merah dari generasi ke-3 hingga yang ke-5 (Tabel 4).

Tabel  4. Turunan generasi benih yang digunakan oleh petani (n=26)

Turunan/generasi benih Jumlah Persentase (%)
Generasi ke-2 15 57,7
Generasi ke-3 3 11,5
Generasi ke-4 3 11,5
Generasi ke-5 4 15,4
Generasi ke-7 1 3,8
Total 26 100

Untuk harga benih, responden terbanyak (53,3%) menggunakan benih bawang merah dengan 
harga kisaran di atas 10.000 hingga 15.000 rupiah. Selanjutnya, sebanyak 26,7% (8) orang menggunakan 
benih di harga kisaran di atas 15.000 hingga 20.000 rupiah (Tabel 5). Rata-rata harga benih yang 
digunakan oleh responden adalah sebesar Rp16.150.
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Tabel 5. Kisaran harga benih yang digunakan oleh petani (n=30)

Harga (Rp) Jumlah Persentase (%)
7.000-10.000 1 3,3
10.001-15.000
15.001-20.000

> 20.000

16
8
5

53,3
26,7
16,7

Total 30 100

Kebutuhan bibit per ha (ton/ha)
Kebutuhan benih yang digunakan oleh responden per hektar adalah sebagai berikut; terbanyak 

(73,3%) atau 22 orang menggunakan benih di di atas 1.5 ton sampai 2 ton per hektar. Selanjutnya, 
sebanyak 13,3% (4) responden menggunakan benih di atas 2 ton sampai 2,5 ton per hektar. Sisanya, 
10% (3 orang) menggunakan benih di 1 sampai 1,5 ton per hektar dan 3,3% menggunakan benih di atas 
2,5 ton per hektar (Tabel 6). Rata-rata penggunaan benih oleh responden petani bawang merah Brebes 
adalah sebesar 1,88 ton per hektar.

Tabel  6. Penggunaan benih bawang merah petani per hektar (n=30)

Benih per ha (kg) Jumlah Persentase (%)
1.000-1.500 3 10
1.501-2.000 22 73,3
2.001-2.500 4 13,3

> 2.500 1 3,3
Total 30 100

Untuk benih, biaya yang dikeluarkan petani per hektar adalah sebagai berikut; sebanyak 46,7% 
(14) responden mengeluarkan biaya benih antara Rp20.000.001 sampai 30.000.000. Sementara 26,7% 
(8) responden lainnya mengeluarkan biaya benih antara Rp30.000.001 sampai 40.000.000 (Tabel 
7). Rata-rata pengeluaran biaya benih oleh 30 responden petani bawang merah Brebes adalah sebesar 
Rp30.150.000 (Rp30,15 juta) per hektar. Sementara itu, tata-rata besaran biaya benih responden 
mencapai 34,5% dari total biaya produksi bawang merah.

Tabel  7. Pengeluaran benih bawang merah petani per hektar (n=30)

Biaya benih per ha (Rp) Jumlah Persentase (%)
10.000.000-20.000.000 3 10
20.000.001-30.000.000 14 46,7
30.000.001-40.000.000 8 26,7

> 40.000.000 5 16,7
Total 30 100

Untuk total biaya produksi bawang merah yang dikeluarkan per hektar, sebanyak 40% (12) 
responden mengeluarkan biaya produksi bawang merah sebesar 71 hingga 90 juta rupiah; 33,3% (10) 
responden mengeluarkan biaya sebesar 91 hingga 110 juta rupiah. Sementara itu, 16,7% (5 orang) 
mengeluarkan total biaya produksi sebesar antara 50 hingga 70 juta. Sisanya sebesar 10% (3 orang) 
mengeluarkan biaya produksi di atas 110 juta rupiah (Tabel 8). Rata-rata biaya produksi bawang merah 
yang dikeluarkan responden petani Brebes adalah sebesar 86,6 juta rupiah per hektar.
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Tabel 8. Pengeluaran total biaya produksi bawang merah petani per hektar (n=30)

Biaya produksi (Juta rupiah) Jumlah Persentase (%)
50-70 5 16,7
71-90 12 40
91-110 10 33,3
> 110 3 10
Total 30 100

Untuk produksi yang dihasilkan responden, sebagian besar responden (53,3%) atau sekitar 16 
orang menghasilkan panen bawang merah antara 5.000 sampai10.000 kg per hektar. Produksi terbanyak 
kedua yang dihasilkan oleh responden petani adalah 10.001 15.000 kg oleh 30% (9) responden. Sisanya, 
16,7% (5) responden menghasilkan panen sebesar 15.001 sampai 20.000 kg per hektar (Tabel 9). Rata-
rata panen yang dihasilkan responden adalah sebesar 11.086 kg atau sekitar 11,086 ton per hektar. 

Tabel 9. Panen/produksi bawang merah petani per hektar (n=30)

Panen per ha (kg) Jumlah Persentase (%)
5.000 -10.000 16 53,3
10.001-15.000 9 30
15.001-20.000 5 16,7

Total 30 100

Rata-rata produksi ini terbilang besar jika dibandingkan dengan produksi bawang merah nasional 
di tahun 2013 yang mencapai 10,22 ton per hektar (Kementrian Pertanian 2014). Namun nilai 
tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi produksi bawang merah yang bisa mencapai 
hasil 20 ton perhektar (Kartapradja & Putrasamedja 1990). Rendahnya hasil produksi bawang merah 
ini kemungkinan salah satunya karena kurang baiknya mutu benih yang digunakan oleh para petani 
(Sofiari 2009, Anwar et al. 2005) di mana seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa mayoritas petani 
menggunakan benih sendiri yang berasal dari beberapa kali turunan generasi benih yang tidak bisa 
dijamin kualitas benihnya. 

Petani bawang merah Brebes memilih menggunakan benih milik sendiri disebabkan karena 
beberapa alasan, antara lain; harga benih bawang merah sendiri lebih murah dibandingkan dengan harga 
benih yang dibeli, terutama benih bermutu dan bersertifikat (Ogola et al. 2012, Sayaka & Hestina 
2011). Alasan lainnya adalah menjamin ketersediaan benih saat dibutuhkan petani (Coomes et al. 2015), 
sementara ketersediaan benih bermutu agak minim pada saat dibutuhkan (Iriani 2013). 

Analisis korelasi penggunaan jumlah benih bawang yang digunakan oleh petani dengan produksi 
(panen) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah (sangat rendah) antara penggunaan jumlah 
benih bawang merah yang digunakan dengan produksi hasil. Hal ini ditunjukkan dengan besaran nilai 
korelasi sebesar 0,181 (Tabel 10). 

Tabel 10. Korelasi jumlah benih yang digunakan dan produksi hasil

 BIBTHAKG PANENHA
BIBTHAKG Pearson Correlation 1 .181
 Sig. (2-tailed) . .339
 N 30 30
PANENHA Pearson Correlation .181 1
 Sig. (2-tailed) .339 .
 N 30 30
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Tabel 11. Regresi jumlah benih yang digunakan dan produksi hasil 

Model  Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients T Sig.

  B Std. Error Beta   
1 (Constant) 8890.848 2345.136  3.791 .001
 BIBTHAKG 1045.733 1074.140 .181 .974 .339

a Dependent Variable: PANENHA

Sementara itu, analisis untuk melihat hubungan antara jumlah benih yang digunakan dengan 
produksi hasil per hektar dengan regresi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara banyaknya 
jumlah benih yang digunakan dengan besaran jumlah panen bawang merah per hektar. Artinya, 
penambahan input benih bawang merah yang semakin banyak tidak membuat produksi (panen) bawang 
merah meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T hitung yang lebih kecil dari nilai T tabel (0.974 
< 2.1) pada taraf kepercayaan 95% (Tabel 11).

KESIMPULAN
Mayoritas petani bawang merah Brebes mengalokasikan hasil panen sendiri sebagai benih. Hal 

ini dimungkinkan karena beberapa alasan seperti harga benih, ketersediaan benih saat dibutuhkan, 
kemudahan mendapatkan benih dan kepercayaan terhadap asal benih. Benih yang petani bawang 
merah Brebes gunakan gunakan umumnya berasal dari turunan ke-2 hingga ke-5. Sementara untuk 
harga, kebanyakan responden menggunakan benih pada kisaran harga di atas 10.000 sampai 15.000 
rupiah. Untuk kebutuhan bibit, umumnya mereka menggunakan di atas 1.5 ton sampai 2 ton per 
hektar. Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa banyaknya jumlah benih yang digunakan tidak 
berpengaruh terhadap tinggi rendahnya hasil panen. 
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ABSTRACT
An availability of high quality of vegetable seeds is one of effort to increase Indonesian vegetable production, 
both from quality and quantity. The availability of high quality seed in Indonesia currently, including 
for shallot seed has not fulfilled the domestic seed demand. Meanwhile, the demand of vegetable seed is 
increasing. Indonesia Vegetable Research Institute (IVegRI) has a responsibility to provide high quality 
vegetable seeds. Nevertheless, because of the limited resource, IVegRI then conduct a collaboration to 
produce the high quality shallot seed. The objective of study is to evaluate the collaboration of shallot 
seed production with its partners; they were shallot farmers and shallot breeder. Also to evaluate which 
collaboration skims generate more benefit to IVegRI and its partners. The study was conducted in August 
2015 in Cirebon and Brebes. Respondents were the IVegRI partners, consisted of 1 shallot breeder and 
2 shallot farmers. Data were collected through deep interviews. Data were analysed by using descriptive 
statistic, cost and benefit analysis. The result showed that the IVegRI partners had done their roles as the 
agreement with IVegRI. Meanwhile, IVegRI also had fulfilled its roles in controlling during the process 
of production, harvesting and bought the partners’ yields as the contract. Several duties that had not 
been fulfilled by IVegRI were to prepare shallot seed stock for planting and the timeliness to pay the 
production cost to its partner. The cost benefit analysis showed that the collaboration of IVegRI and its 
partners with planting size 7000 m2, 3900 m2 and 4750 m2 created revenue/loss about 19,950,000 DIR; 
-629,500 IDR and 10,680,000 IDR, respectively. 
Keywords: Shallot, collaboration, seed, breeder seed, production. 

ABSTRAK
Ketersediaan benih sayuran bermutu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi 
sayuran Indonesia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan benih sayuran berkualitas 
yang ada, termasuk bawang merah belum mencukupi kebutuhan benih dalam negeri. Sementara itu, 
permintaan benihnya terus meningkat. Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) memiliki mandat 
untuk menyediakan benih sayuran bermutu tinggi. Namun dengan keterbatasan sumberdaya yang ada, 
maka Balitsa melakukan kemitraan dalam menghasilkan benih bawang merah berkualitas. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi kemitraan produksi benih bawang merah Balitsa dengan mitranya, petani 
dan penangkar serta melihat skim kemitraan yang lebih menguntungkan bagi Balitsa dan mitranya. 
Penelitian dilakukan pada Agustus 2015 di daerah Cirebon dan Brebes. Responden merupakan mitra 
kerja Balitsa yang terdiri dari 1 penangkar benih dan 2 petani bawang merah. Pengumpulan data dilakukan 
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melalui wawancara mendalam. Data dianalisis secara deskriptif serta dengan menggunakan analisis 
biaya dan pendapatan usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mitra sudah melaksankaan 
kewajibannya sesuai kesepakatan dengan Balitsa. Balitsa sendiri sudah memenuhi kewajibannya dalam 
hal melakukan kontrol selama proses produksi sampai panen serta membeli hasil panen mitra sesuai 
kesepakatan. Beberapa kewajiban yang belum dipenuhi oleh Balitsa adalah penyediaan stok benih untuk 
ditanam serta ketepatan membayar biaya produksi dengan mitra penangkar. Analisis usaha biaya dan 
pendapatan usahatani menunjukkan bahwa kemitraan Balitsa dengan petani dan penangkar dengan luas 
tanam masing–masing 7000 m2, 3900 m2 dan 4750 m2 memberikan keuntungan/kerugian berturut-
turut sebesar Rp19.950.000; Rp. -629.500 serta Rp10.680.000. 
Katakunci : Bawang merah; kemitraan; benih; penangkar benih; produksi

PENDAHULUAN
Ketersediaan benih sayuran bermutu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi 

sayuran Indonesia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara umum, ketersediaan benih sayuran 
berkualitas yang ada belum mencukupi kebutuhan benih dalam negeri. Di tahun 2002 misalnya, 
jumlah benih komersial dalam negeri hanya mencukupi kurang lebih 50% kebutuhan nasional (Anwar 
et al. 2005). Sisanya diperkirakan petani menggunakan benih milik sendiri. Data terbaru dari Dirjen 
Hortikultura (2013) menyebutkan ketersediaan benih sayuran dalam bentuk biji secara nasional berkisar 
sekitar 67% dari kebutuhan. Sementara, untuk sayuran berbentuk umbi semisal kentang dan bawang 
merah ketersediaan benihnya baru mencapai 17% dari kebutuhan nasional. Selain itu, terdapat kebiasaan 
umum di tingkat petani termasuk petani bawang merah menggunakan bibit yang disisihkan dari panen 
sebelumnya (Basuki 2010). Hal ini dapat mempengaruhi pengembangan usaha tani bawang merah 
kedepannya (Iriani 2013) terutama bila tidak ada pengawasan kualitas mutu benih bawang merah yang 
jelas. 

Sementara itu, permintaan benih sayuran berkualitas unggul termasuk bawang merah setiap 
tahunnya semakin meningkat, sebagaimana yang tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perkiraan kebutuhan benih bawang merah Indonesia 2005–2025

Tahun Kebutuhan (Ton)
2005 91.000
2010 97.000
2015 102.900
2020 107.900
2025 116.900

Sumber: Ditjen BP Hortikultura 2004 dalam Iriani (2013)

Beberapa lembaga di bawah Kementrian Pertanian Indonesia seperti Balai Penelitian Tanaman 
Sayuran (Balitsa) dan Balai Benih Induk (BBI) memiliki mandat untuk menyediakan benih sayuran 
bermutu tinggi. Namun, dengan keterbatasan sumberdaya, baik itu manusia, pendanaan, lahan maupun 
fasilitas yang lainnya, maka kebutuhan benih berkualitas tersebut tidak dapat dicukupi oleh lembaga-
lembaga yang bersangkutan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperbanyak ketersediaan 
benih unggul tersebut adalah dengan melakukan kemitraaan.

Kemitraan merupakan upaya pelaku kegiatan atau usaha yang memiliki sumberdaya yang berbeda 
untuk mengatasi kelangkaan sumberdaya yang ada pada diri mereka. Dalam bidang pertanian sendiri, 
kemitraan memberikan banyak manfaat. Manfaat tersebut antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan 
sumberdaya pertanian, menjaga produksi secara berkesinambungan (Mulyadi et al. 2014, Saptana & 
Ashari 2007) serta meningkatkan pendapatan (Suratmi & Baehaki 2014). 
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Sebagai lembaga penelitian sayuran di bawah Kementerian Pertanian, Balai Penelitian Tanaman 
Sayuran (Balitsa) Lembang melalui UPBS (Unit Pengelola Benih Sumber) memiliki mandat untuk 
menghasilkan benih-benih berkualitas yang dapat diakses oleh para penggunanya. Pengguna benih Balitsa 
beragam, antara lain petani, pemerintah daerah, perusahaan, dan perguruan tinggi. Penentuan jumlah 
benih sayuran yang diproduksi Balitsa setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh kebijakan Kementrian 
Pertanian. 

Kecepatan pertambahan permintaan benih ini tidak sebanding dengan SDM yang tersedia di 
Balitsa. Sehingga, untuk mencapai target tersebut, Balitsa melakukan kerjasama kemitraan dengan para 
penangkar dan petani, terutama di daerah-daerah sentra produksi dimana sayuran yang bersangkutan 
tersebut dibudidayakan. 

Upaya penyediaan benih sayuran di Balitsa melalui kemitraan dengan penangkar dan petani 
sudah dilakukan sejak tahun 2012. Untuk bawang merah sendiri, bagian produksi UPBS Balitsa mulai 
melakukan kemitraan ditahun 2015. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
kemitraan penanaman benih bawang merah yang dilakukan oleh Balitsa dengan mitranya dan melihat 
skim kemitraan mana yang lebih menguntungkan bagi Balitsa dan mitranya. Mitra Balitsa sendiri terdiri 
dari penangkar dan petani bawang merah. Selain itu, skim kemitraan yang dilakukan Balitsa akan 
dibandingkan dengan skim kemitraan yang dilakukan oleh penangkar benih bawang merah bersama 
mitranya di luar Balitsa (kemitraan Non-Balitsa) sebagai bahan masukan untuk perbaikan kemitraan 
Balitsa kedepannya sehingga Balitsa dan mitranya, sama-sama mendapatkan keuntungan dalam kerjasama 
kemitraan tersebut. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di selama Bulan Agustus 2015 di daerah Cirebon, Brebes dan Tegal. Daerah 

ini dipilih karena merupakan sentra produksi bawang merah di Indonesia. Responden dipilih secara 
purposive (tertentu), yaitu para penangkar dan petani bawang merah yang menjadi mitra kerja Balitsa 
untuk perbanyakan benih bawang merah. Responden terdiri dari 2 penangkar bawang merah yang 
berada di wilayah Brebes dan Tegal dan 2 petani bawang merah di daerah Cirebon. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan kuisoner terstruktur. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk membedakan model-model skim kemitraan yang 
ditawarkan dalam penanaman bawang merah. Sementara itu, untuk menghitung model kemitraan mana 
yang lebih menguntungkan, maka dilakukan perhitungan analisis usaha tani, baik melalui kemitraan 
yang dilakukan oleh Balitsa maupun oleh Non-Balitsa dengan para mitranya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kemitraan untuk menghasilkan benih bawang merah yang dilakukan oleh bagian produksi 

UPBS Balitsa dilakukan dengan 2 petani bawang merah (petani A dan B) serta 1 orang penangkar 
bawang merah. Adapun kriteria pemilihan mitra tersebut adalah sebagai berikut; Petani A dipilih dari 
rekomendasi peneliti Balitsa yang telah berkenalan lebih dahulu dengan si petani. Peneliti Balitsa ini 
kemudian memperkenalkan petani A dengan staf bagian produksi benih UPBS. Sementara untuk petani 
B dan penangkar C, kedua mitra ini sudah pernah beberapa kali bekerjasama dengan peneliti Balitsa 
untuk penanaman bawang merah, sehingga sudah Balitsa memiliki pengalaman bekerjasama dengan 
kedua petani ini sebelumnya. 

Dari segi pengalaman bertanam bawang merah para mitra, umumnya mereka sudah terbiasa menanam 
bawang merah. Petani A bertanam bawang sejak tahun 1994 hingga saat ini, namun sempat berhenti di 
tahun 2006 hingga 2008 karena ia memilih bekerja dibidang lain. Setelah itu, petani A kembali bertanam 
bawang merah hingga saat penelitian berlangsung. Sementara itu, petani B telah bertanam bawang merah 
sejak tahun 1985 hingga saat ini. Adapun mitra terakhir, yakni penangkar sudah bertanam bawang merah 
sejak tahun 2003. Kemudian beliau menjadi penangkar benih bawang merah sejak tahun 2009 hingga saat 
ini.
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Dari segi luas lahan penanaman, luasan penanaman bawang merah yang disepakati oleh para 
mitra dengan Balitsa adalah sebagai berikut; petani A sebesar 7000 m2 ; petani B sebesar 3900 m2 dan 
penangkar sebesar 4750 m2. 

Model Skim kemitraan 
Terdapat dua model skim kemitraan yang ditawarkan oleh UPBS Balitsa kepada mitranya, yakni 

model kemitraan Balitsa-petani bawang merah dan Balitsa dengan penangkar bawang merah. 

Skim kemitraan Balitsa dengan petani bawang merah 
- Perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan 
- Benih bawang merah yang ditanam mitra petani berasal dari Balitsa 
- Semua biaya produksi hingga panen ditanggung oleh petani petani mitra.
- Tata cara budidaya, pemupukan, perawatan tanaman hingga panen dilakukan menurut cara 

petani
- Selama proses tanam hingga panen, akan ada kontrol berupa kunjungan dari Balitsa.
- Setelah panen, petani memproses bawang hingga kering eskip 1 minggu. Hasil bawang merah 

kering eskip tersebut ditimbang dalam satuan ‘kg’, kemudian dikalikan dengan harga benih yang 
ditawarkan Balitsa, yakni Rp13.000/kg. Artinya seluruh hasil panen petani semuanya diserahkan 
kepada Balitsa. Untuk biaya bibit nantinya akan diperhitungkan saat panen 

- Sehingga, total penerimaan petani adalah [(hasil panen (kg) x 13.000) – biaya bibit] 

Skim kemitraan Balitsa dengan penangkar bawang merah 
- Perjanjian kerja sama dilakukan secara tertulis (ada perjanjian kerja sama/MOU) 
- Benih bawang merah yang ditanam mitra petani berasal dari Balitsa
- Semua biaya produksi hingga panen ditanggung dengan pembagian 50% Balitsa dan 50% mitra 

penangkar.
- Tata cara budidaya, pemupukan, perawatan tanaman hingga panen dilakukan menurut kebiasan 

penangkar bawang merah
- Selama proses tanam hingga panen, akan ada kontrol berupa kunjungan dari Balitsa.
- ½ dari hasil panen bawang hingga dalam bentuk kering eskip 1 minggu akan diserahkan ke Balitsa 

dengan harga Rp15.000/kg. Sisanya menjadi milik penangkar. Penangkar juga dapat menjual sisa 
panen tersebut kepada Balitsa. 

Pelaksanaan kemitraan di lapangan 

Kemitraan dengan petani 
Dalam praktek kemitraan bawang merah Balitsa dan petani di lapangan, beberapa kesepakatan yang 

sudah dipenuhi oleh Balitsa adalah selama masa produksi, perwakilan dari UPBS Balitsa mengunjungi 
lokasi selama 6 kali. Setiap kali kunjungan, petani mitra akan berdiskusi dan berkonsultasi dengan Balitsa 
mengenai permasalahan yang dihadapi pada bawang merah di lahan. Diskusi yang dilakukan antara lain 
mengenai pemupukan dan penanggulangan hama penyakit yang menyerang bawang merah. Selain itu, 
Balitsa juga membeli seluruh benih yang dihasilkan petani dalam bentuk eskip kering seminggu dengan 
harga yang sudah disepakati, yakni Rp.13.000/kg x total panen (kg).

Sementara hal yang belum bisa dipenuhi oleh Balitsa sepenuhnya adalah dalam hal penyediaan 
bibit. Misalnya untuk bibit Bima Curut. Dikarenakan saat penanaman dilakukan, UPBS Balitsa tidak 
memiliki stok benih Bima Curut, maka petani mitra diminta untuk membeli benihnya sendiri. Selain 
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itu, sejak awal kesepakatan, petani mitra tidak diberitahu kegunaan benih bawang merah yang ditanam, 
apakah untuk produksi benih ataukah untuk konsumsi. Untuk petani mitra sendiri, mereka sudah 
memenuhi kewajiban mereka selama kerjasama berlangsung. 

Kemitraan dengan penangkar  
Akan halnya dengan penangkar, hal-hal yang sudah dipenuhi Balitsa pada mitranya adalah 

kunjungan atau kontrol ke lapangan lebih dari 6 kali. Selain itu adalah pembayaran hasil panen sesuai 
dengan kesepakatan awal. Sementara hal yang belum dipenuhi Balitsa antara lain adalah pembayaran 
50% biaya produksi belum diserahkan hingga bawang merah dipanen; penanaman benih bawang merah 
varietas mentes sebanyak 130 kg dilakukan mendadak serta perjanjian yang semestinya tertulis akhirnya 
dilakukan secara lisan. Akan halnya mitra penangkar sendiri, beliau telah melaksanakan kewajibannya. 
Termasuk persentase biaya yang belum dibayarkan Balitsa ditalangi oleh mitra penangkar. 

Analisis finansial usaha tani bawang merah 

Balitsa dengan mitra petani
Analisis finansial perhitungan usahatani bawang merah yang dilakukan oleh mitra petani 

menunjukkan bahwa petani A dengan luasan lahan 7000 m2 mengeluarkan biaya sebesar Rp81.450.000 
dengan hasil produksi sebesar 7.800 kg (Rp101.400.000). Keuntungan yang diperoleh petani A adalah 
sebesar Rp19.950.000 (Tabel 2). Bila dikonversikan ke ukuran hektar, luasan 1 hektar penanaman 
bawang merah oleh penangkar A dapat memberikan keuntungan sebesar 28.502.000.

Tabel   2. Profitabilitas usahatani bawang merah mitra Balitsa, Petani A (Luas lahan 7000 m2), 
Cirebon

Keterangan
Bawang merah 

Unit Harga/unit (Rp) Nilai (Rp)
Produksi (Kg)/Panen 7800 13.000 101.400.000
Biaya input  
Benih (Kg) 1200 15.000 18.000.000
Pupuk & obat-obatan 20.000.000
Tenaga Kerja 42.550.000
Input lainnya 200.000
Sewa lahan 700.000
Total biaya 81.450.000
Keuntungan/kerugian petani 19.950.000

Sementara itu, petani B dengan luasan lahan 3900 m2 mengeluarkan biaya sebesar Rp36.548.500 
dengan hasil panen 2.763 kg (Rp35.919.000). Sehingga, petani B mengalami kerugian sebesar sebesar 
Rp629.500 (Tabel 3). Dari hasil di atas dapat disimpulkan petani A yang memiliki luas penanaman 
bawang merah yang lebih besar mendapatkan keuntungan lebih besar dari petani B yang memiliki luasan 
lahan penanaman bawang merah lebih kecil. Keterangan petani B menyebutkan bahwa panennya rendah 
karena lahan yang digunakan untuk penanaman bawang merah kurang subur.

Untuk mitra Balitsa yang berasal dari penangkar bawang merah dengan luasan tanam sebesar 4750 
m2, biaya total produksi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp34.320.000 dengan hasil panen sebanyak 
3.000 kg (Rp45.000.000). Keuntungan yang diperoleh mitra penangkar adalah sebesar Rp10.680.000 
(Tabel 4) atau setara dengan Rp22.484.210 per hektar. 
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Tabel   3. Profitabilitas usahatani bawang merah mitra Balitsa, petani B (Luas lahan 3900 m2), 
Cirebon

Keterangan
Bawang merah 

Unit Harga/unit Nilai (Rp)
Produksi (Kg)/Panen 2763 13.000 35.919.000
Biaya input 
Benih
Bima curut 300 15.000 4.500.000
Maja 268 23.000 6.164.000
Sembrani 50 13.000 650.000
Pupuk & obat-obatan 6.830.000
Tenaga Kerja 17.702.000
Input lainnya 352.500
Sewa lahan 350.000
Total biaya 36.548.500
Keuntungan/kerugian petani -629.500

Balitsa dengan mitra penangkar

Tabel   4. Profitabilitas usahatani bawang merah mitra Balitsa, penangkar (Luas lahan 4750 m2), 
Brebes

Keterangan
Bawang merah 

Unit Harga/unit Nilai (Rp)
Produksi (Kg)/Panen 3000 15.000 45.000.000
Biaya input  
Benih 6.450.000
Pupuk & obat-obatan 5.300.000
Tenaga Kerja 19.270.000
Input lainnya 300.000
Sewa lahan 3.000.000
Total biaya 34.320.000
Keuntungan/kerugian petani 10.680.000

Gambaran kemitraan yang dilakukan oleh pihak Non-Balitsa (penangkar dan mitra petaninya) 
adalah sebagai berikut; penangkar adalah penangkar benih bersertifikat di daerahnya dengan pengalaman 
bertanam bawang merah selama 30 tahun dan sebagai penangkar benih bawang merah selama 25 tahun. 
Para mitranya sendiri terdiri dari petani-petani bawang merah yang berada di sekitar lokasi si penangkar 
benih. Terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam skim kemitraan Balitsa-Petani dengan Non-Balitsa-
petani. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut; dalam hal pemilihan mitra, Non-Balitsa memutuskann 
75% dari mitranya adalah petani dengan luas kepemilikan lahan luas (di atas 7.500 m2). Sisanya petani 
dengan luas lahan kecil serta memiliki kejujuran tinggi. Tujuan penangkar benih memilih mitra yang 
berasal dari petani dengan kepemilikan lahan luas adalah agar bisa sharing modal sehingga membantu 
penangkar dalam penyediaan modal pada saat proses penanaman bawang merah hingga panen. Selain 
itu, penangkar benih menyeleksi calon mitranya berdasarkan hasil produksi petani dalam beberapa kali 
secara berkala. Artinya, bawang merah yang dihasilkan oleh calon mitra petani Non-Balitsa adalah petani 
yang produksi bawang merah berkualitas bagus dalam beberapa kali produksi. Informasi tersebut beliau 
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kumpulkan dari petani bawang merah dan pengumpul setempat (Tabel 5). 
Untuk hasil panen, bila Balitsa membayar Rp13.000/kg untuk eskip 1 minggu, Non-Balitsa 

(penangkar) menetapkan hasil panen mitra dalam bentuk benih (eskip 2 bulan) milik petani akan dibeli 
dengan harga 1000/kg lebih tinggi dari harga benih bawang merah di pasaran saat itu. Pada kondisi 
tertentu, untuk mitra yang jujur dan berkomitmen tinggi, bila mitra Non-Balitsa mengalami kerugian, 
maka ia akan membeli benih mitranya dengan harga di atas BEP sehingga mitranya masih mendapatkan 
keuntungan.

Perbedaan skim kemitraan Balitsa-petani versus Non-Balitsa (penangkar bawang merah) verus 
petani

Tabel   5. Model skim kemitraan Balitsa-petani versus Non-Balitsa (Penangkar bawang merah-petani)

Keterangan Balitsa Non-Balitsa
Dasar pemilihan petani 
mitra

- Diperkenalkan oleh 
peneliti Balitsa

- Pernah bekerja pada 
penelitian Balitsa 

- Petani bawang merah dengan kepemilikan 
lahan luas (di atas 7.500 m2)

- Petani dengan luas lahan kecil namun jujur
- Hasil produksi bawang merah mitra selalu 

bagus
- Punya komitmen kuat dan Jujur

Hasil panen 

 

Bentuk eskip (1 minggu 
dijempur) dengan harga 13.000/
kg

Hasil panen dalam bentuk benih (eskip 
2 bulan) milik petani mitra akan dibeli 
dengan harga 1000/kg lebih tinggi dari 
harga benih bawang merah di pasaran saat 
itu.

Penggunaan pupuk dan 
obat-obatan

Berdasarkan kebiasan petani Rekomendasi penangkar. Namun petani 
mitra juga fleksibel menggunakan cara 
mereka 

Bimbingan teknis selama 
proses budidaya

Ada. Sampai dengan 6 x 
dalam bentuk diskusi dan 
konsultasi

Sharing dari penangkar, penangkar 
mengikutsertakan mitranya dalam 
pelatihan budidaya bawang merah dan 
demplot langsung. 

Tabel  6. Profitabilitas usahatani bawang merah mitra petani Non-Balitsa (Luas lahan 10000 m2), 
Brebes

Keterangan
Bawang merah

Unit Harga/unit Nilai (Rp)
Produksi (Kg)/Panen 8500 13000 110.500.000
Biaya input 
Benih (kg) 1400 15000 21.000.000
Pupuk & obat-obatan 21.000.000
Tenaga Kerja 22.000.000
Input lainnya 300.000
Sewa lahan 9.000.000
Total biaya 73.300.000
Keuntungan petani 37.200.000

Bila dilihat dari segi profitabilitas, keuntungan yang diperoleh oleh mitra petani Non-Balitsa lebih 
tinggi dibandingkan dengan mitra petani Balitsa (dalam hal ini dibandingkan dengan Petani A). Dari 
tabel 6 bisa dilihat bahwa untuk ukuran luasan 1 hektar, biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani 
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mitra Non-Balitsa adalah Rp73.300.000, produksi panen sebesar Rp110.500.000 dan keuntungan yang 
didapat sebesar Rp37.200.000. Sementara, jika biaya dan hasil pada petani mitra Balitsa (petani A) 
dikonversikan ke luasan 1 ha, maka biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani mitra Balitsa adalah 
Rp116.357.000, hasil panen sebesar Rp144.859.000, dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 
Rp28.502.000. 

KESIMPULAN
Evaluasi kemitraan produksi benih bawang merah antara Balitsa dan mitranya menunjukkan 

kerjasama Balitsa dan para mitranya berjalan cukup baik, meskipun perlu dilakukan perbaikan. Para 
mitra sudah melaksankaan kewajibannya sesuai kesepakatan dengan Balitsa, demikian pula halnya dengan 
Balitsa. melakukan kontrol pada mitranya selama proses produksi sampai panen dan membeli hasil panen 
mitra sesuai kesepakatan. Beberapa kewajiban yang belum dipenuhi Balitsa adalah menyediakan stok 
benih untuk ditanam dan ketepatan Balitsa untuk membayar biaya produksi kepada mitra penangkar 
benih. Analisis usaha biaya dan pendapatan usahatani menunjukkan bahwa kemitraan Balitsa dengan 
petani dan penangkar menunjukkan bahwa kemitraan yang memberikan keuntungan terbesar adalah 
kemitraan Balitsa dengan petani dengan luas lahan 7000 m2 (luas lahan terbesar dibandingkan dengan 
2 mitra lainnya) dengan keuntungan mitra petani sebesar Rp 19.950.000. Sementara itu, analisis 
profitabilitas bawang merah kemitraan Balitsa-petani dan Non-Balitsa-petani menunjukkan profit lebih 
tinggi dihasilkan oleh Non-Balitsta-petani dengan nilai Rp 37,2 juta per hektar, sementara kemitraan 
Balitsa dengan petani menghasilkan profit Rp 28,5 juta per hektar.
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ABSTRAK
Mikoriza vesicular arbuskula (MVA) dapat meningkatkan kemampuan akar menyerap unsur hara 
terutama Fosfor. Penelitian dilakukan untuk mempelajari dosis mikoriza dan Fosfor yang efektif 
untuk pertumbuhan bibit tanaman panili. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk Rancangan Petak 
Terpisah dan Rancangan Acak Kelompok sebagai rancangan lingkungannya. Perlakuan dosis Fosfor 
ditempatkan sebagai petak utama, yang terdiri atas 2g, 4g, dan 6g perlakuan mikoriza sebagai anak 
petak, terdiri atas tanpa mikoriza, 2g, 4g, dan 6g mikoriza sehingga terdapat 12 kombinasi perlakuan. 
Setiap perlakuan terdiri atas dua tanaman yang diulang ke dalam empat kelompok sehingga terdapat 
96 unit perlakuan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa inokulasi MVA memberikan pengaruh nyata 
terhadap jumlah daun dan laju fotosintesis yang hasil uji lanjutnya menunjukkan perbedaan nyata antara 
tanaman bermikoriza dan tanpa mikoriza. Peningkatan dosis Fosfor tidak diikuti dengan peningkatan 
laju pertumbuhan, maupun aktivitas fisiologis tanaman. Hasil pertumbuhan tanaman tertinggi pada 
beberapa aspek pertumbuhan yang diamati, dicapai pada perlakuan fosfor 4 g dan cenderung menurun 
ketika dosis pupuk ditingkatkan. 
Kata kunci: Mikoriza vesicular arbuskula, Fosfor, panili

ABSTRACT
Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM) is able to increase the ability of roots to absorb nutrients, in 
particular, the absorbtion of Phosphor (P). This study was conducted to determine the eficacy of three levels of 
fungus mycorrhizal inoculation (inoculum) in combination with added P fertilizer in improving the growth of 
vanilla seedlings. The experiment were carried out in a split-split plot design and a randomized block design. 
The treatments of there dosage of P fertilizer (2 g, 4 g, 6 g) is placed as a main plot, while the three levels 
of inoculum (2 g, 4 g, and 6 g) as a sub plot. Each treatment was comparised of two vanilla seedlings and 
repeated four times, hence, there were 96 units of treatment all together. The results of experiment revealed 
that VAM gave a significant increased on number of leaf and photosyntesis activity. It is important to note 
that increasing on P fertilizer dosage did not followed by an increasing on plant growth rate and neither on 
its physiology activities. The highest plant growth on several growth aspects observed achieved at teratments of 
P fertilizer 4 g. Interaction between 6 g P fertilizer and 4 g of inoculum improved the plant vegetatif growth 
and its physiology activities. However, this interaction resulted in non significant improving on plant growth 
and fotosyntehesis activity.
Keywords: Vesicular Arbuscular Mycorrhizae, Phospor, Vanilla

PENDAHULUAN
Panili (Vanilla Planifolia Andrews) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang potensial dan 

menjadi identitas Indonesia. Panili yang dikembangkan di Indonesia termasuk jenis yang mempunyai 
kadar vanillin tinggi, yaitu 2,27% jika dibandingkan dengan negara penghasil panili lainnya, seperti 
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Mexico 1,5% dan Reunion 2,3%. Vanillin dengan aroma khas inilah yang bernilai ekonomis tinggi 
pada tanaman panili karena digunakan sebagai pewangi dan penyempurna rasa pada industri makanan, 
minuman, farmasi, dan kosmetik.

Indonesia adalah penghasil panili terbesar kedua di dunia dengan luas areal lahan pada tahun 
2011 mencapai 23.121 ha dengan jumlah total produksi 2.860 t. Volume ekspor panili pada tahun 
2011 mencapai 309 t dengan nilai ekspor panili mencapai US$ 4.997.000 (Ditjenbun 2012). Luas areal 
tersebut menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan sentra produksi di daerah Jawa, Bali, 
Sulawesi dan Sumatera.

Salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya panili adalah bibit yang berkualitas baik. Bibit 
yang baik berasal dari pohon induk yang sehat, cukup umur dan belum berproduksi atau tidak dibiarkan 
berproduksi. Kenyataan di lapangan, petani menggunakan bibit dari cabang yang telah berproduksi 
yang diambil dari pemangkasan pemeliharaan dan pemangkasan produksi. Dengan demikian, kualitas 
bibit yang dihasilkan sangat rendah, seperti pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan tidak seragam. 
Penggunaan bibit panili dengan mutu yang rendah dapat mengakibatkan umur dan kemampuan 
produktivitasnya menjadi rendah. Karena itu, diperlukan upaya perbaikan kualitas bibit yang dihasilkan 
melalui perlakuan pada saat pembibitan dilakukan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk perbaikan kualias bibit panili adalah dengan pemberian 
pupuk dan perbaikan sistem penyerapan hara. Perbaikan sistem penyerapan hara dilakukan dengan 
pemanfaatan Mikoriza Vesikular Arbuskula (MVA) yang mempunyai potensi utama meningkatkana 
kemampuan akar mengabsorbsi hara meniral, terutama P, meningkatkan ketahanan tanaman inang 
terahadap kekeringan, dan terhadap patogen akar serta tidak mnimbulkan pencemaran lingkungan 
(Setiadi 1989). 

Fosfor merupakan salah satu unsur utama dalam proses metabolisme tanaman, terutama untuk 
memperbaiki kualitas pertumbuhan. Karena unsur ini merupakan unsur yang lambat, bahkan sulit tersedia 
di dalam tanah, sering dijumpai dalam jumlah sedikit yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Prastya 
(2000) menyatakan bahwa pengikatan P terlarut oleh mineral-mineral yang ada dapat menyebabkan 
jumlah P tersedia menjadi rendah yang tidak cukup efektif diatasi dengan penambahan bahan-bahan 
yang mengandung P saja. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan mikoriza yang 
dapat memperbaiki ketersediaan fosfor. 

Percobaan ini bertujuan mempelajari dosis pemberian mikoriza dan fosfor pada pertumbuhan 
bibit tanaman panili.

BAHAN DAN METODE
Bahan

Bahan yang digunakan adalah bibit panili setek tiga ruas berumur empat bulan, polibag berukuran 
30 cm X 40 cm, tanah yang dicampur dengan bokashi sebagai media pembibitan, pupuk SP36, dan 
mikoriza vesikuler arbuskuler jenis mycofer. 

Alat 
Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah parang, cangkul, sekop, ember, naungan dari 

daun kelapa, meteran, timbangan analitik, gelas ukur, portable photosyntetic system CID Licor 320P, label, 
dan alat tulis-menulis.

Metode Penelitian
Percobaan ini menggunakan rancangan petak terpisah dan rancangan acak kelompok sebagai 

rancangan lingkungannya. Perlakuan dosis fosfor ditempatkan sebagai petak utama terdiri atas 2 g (P1), 
4 g (P2), 6 g (P3). Mikoriza ditempatkan sebagai anak petak, terdiri atas: tanpa mikoriza (M0), mikoriza 
2 g (M1), 4 gr mikoriza (M2), 6 g mikoriza (M3) sehingga terdapat dua belas kombinasi perlakuan. 
Setiap perlakuan diulang empat kali dan tiap-tiap perlakuan terdiri atas dua tanaman sehingga terdapat 
96 unit perlakuan.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

808

Peranan Mikoriza terhadap Serapan P dan Perbaikan Kualitas Bibit Panili (Vanilla planifolia A.)

Bibit yang telah tumbuh (umur empat bulan) dipindahkan ke polibag yang telah diisi dengan 
campuran tanah dan bokashi (perbandingan 5:1) dengan volume 5 kg. Setelah itu, polibag disusun dan 
diatur pada lokasi yang telah diberikan naungan dengan jarak 40 cm x 40 cm pada kelompok masing-
masing berdasarkan lay out yang telah ditentukan. 

Inokulum dicampur dengan MVA denga SP36 sesuai dengan perlakuan yang telah ditetapkan. 
MVA dan pupuk SP36 dimasukkan ke polibag dan dibenamkan ke dalam media sekitar 5 cm dengan 
jarak sekitar 5 cm dari batang bibit. 

Pengamatan dilakukan terhadap parameter aspek pertumbuhan: diameter batang, pertambahan 
jumlah daun, volume akar dan aspek fisiologi: laju fotosintesis, laju transfirasi, CO2 internal, dan 
konduktan stomata.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek pertumbuhan: Diameter Batang, pertambahan jumlah daun, volume akar

 Secara umum perbedaan dosis pemupukan SP36 dan inokulasi MVA berpengaruh tidak nyata 
terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman panili, kecuali pada parameter jumlah daun. Pemupukan SP36 dan 
MVA memberikan pengaruh yang nyata pada jumlah daun seperti yang terlihat pada Tabel 1.

Tabel  1. Rata-rata pertambahan jumlah daun bibit panili pada inokulasi MVA dan pemupukan 
SP36

Perlakuan P1 P2 P3 Rata-rata
M0 1,88 1,25 1,50 1,54b

M1 2,00 2,00 1,88 1,96a

M2 1,75 1,88 1,50 1,71ab

M3 1,38 1,88 1,63 1,63ab

Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf uji @ 0.05

Hasil pengamatan pada semua komponen pertumbuhan vegetatif menunjukkan bahwa inokulasi 
MVA yang dikombinasikan dengan pupuk SP36 pada dosis tertentu rata-rata memberikan hasil lebih baik 
dibandingkan dengan tanaman yang tidak diinokulasi. Namun demikian, peningkatan dosis inokulan 
dan pemupukan tidak diikuti dengan peningkatan laju pertumbuhan tanaman. Hasil pertumbuhan 
tertinggi umumnya dicapai pada perlakuan M1 dan M2 kemudian cenderung menurun ketika dosis 
inokulan ditingkatkan. 

Hasil tersebut menggambarkan bahwa peningkatan laju pertumbuhan secara umum pada tanaman 
bermikoriza terjadi pada kondisi fosfat tersedia yang disuplai melalui pemupukan SP36. Peningkatan 
laju pertumbuhan pada tanaman bermikoriza dapat diasumsikan sebagai pengaruh aktif mikoriza dalam 
membantu penyerapan hara, khususnya fosfat yang selanjutnya dapat menggiatkan pertumbuhan 
vegetatif tanaman.

Menurut Fakuara (1988) bahwa peningkatan penyerapan unsur hara fosfor oleh akar tanaman 
akan meningkatkan penyerapan nitrogen. Fosfor merupakan unsur pembentuk ATP yang sangat berguna 
dalam pengambilan unsur hara mineral. Peningkatan absorbsi fosfor akan diikuti pula oleh penyerapan 
nitrogen yang tinggi sehingga membantu pertumbuhan tanaman terutama petumbuhan vegetatif.

Inokulasi MVA yang memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah daun dan hasil uji lanjut yang 
menunjukkan perbedaan nyata antara tanaman yang bermikoriza dan tanpa mikoriza berkorelasi dengan 
pernyataan di atas. Dengan bantuan hifa MVA dari akar yang luas, akar dapat menyerap lebih banyak 
unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan organ vegetatifnya, terutama daun yang 
berfungsi dalam proses fotosintesa. Apabila fotosintesa berjalan dengan baik, pertumbuhan tanaman 
juga baik. 

Kecenderungan penurunan laju tumbuh tanaman dengan peningkatan dosis inokulan membuktikan 
bahwa tingkat infeksi MVA pada akar tanaman tidak selalu dipengaruhi tingginya level inokulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dosis inokulan yang lebih efektif dalam menginfeksi akar 
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tanaman. Keberhasilan infeksi ini yang selanjutnya akan menentukan perkembangan MVApada daerah 
rhizoper tanaman sehingga terbentuk simbiosis mutualisme antara MVA dan inangnya.

Aspek Fisiologis

Laju fotosintesis, laju transfirasi, CO2 internal, konduktan stomata, dan suhu daun
Inokulasi MVA berpengaruh nyata terhadap laju fotosintesis tanaman panili. Rata-rata laju 

fotosintesis tanaman tertinggi dicapai pada perlakuan M3dan berbeda nyata dengan kontrol. Hal 
ini menunjukkan bahwa inokulasi mikoriza dapat meningkatkan penyerapan unsur hara yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti terilihat pada Tabel 2. Husin (2000) menyatakan bahwa 
pertumbuhan tanaman yang baik diikuti oleh fotosintesis yang baik dan fotosintat yang terbentuk 
digunakan untuk pertumbuhan tajuk dan akar.

Tabel   2. Pengaruh inokulasi MVA dan pemupukan SP36 terhadap laju fotosintesis tanaman panili

Perlakuan P1 P2 P3 Rata-rata

M0 16,57 19,85 15,52 17,31a

M1 18,77 30,96 22,36 24,03ab

M2 21,00 20,41 23,87 21,76ab

M3 36,53 42,66 30,15 36,54a

Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf uji @ 0.05

Hasil percobaan menunjukkan bahwa tingginya laju transfirasi seiring dengan tingginya laju 
fotosintesis dan konduktan stomata, yaitu pada level 6g MVA (M3) hal ini disebabkan pada saat 
penambatan CO2, stomata terbuka yang diikuti oleh transfirasi. Menurut Salisbury dan Ross (1995) 
bahwa CO2, sebagai salah satu bahan baku fotosintesis, masuk ke dalam tumbuhan melalui pori stomata 
yang palig banyak terdapat di permukaan daun dan air keluar secara difusi melalui pori yang sama saat 
stomata terbuka. Dengan demikian, inokulasi MVA tidak menyebabkan menurunnya laju transpirasi, 
tetapi meningkatkan laju fotosintesis dengan meningkatnya serapan unsur hara.

Tabel 3 memperlihatkan CO2 internal tertinggi dicapai  pada level inokulasi 4 g MVA dan agak 
menurun pada dosis 6 g, sedangkan laju fotosintesis tertinggi pada level 6 g. Hal ini terjadi karena 
molekul air yang berdifusi ke luar dari stomata lebih cepat daripada masuknya molekul CO2 . Salisbury 
dan Ross (1995) menyatakan bahwa molekul air berdifusi 1,6 kali lebih cepat daripada molekul CO2 
karena bobot molekul air lebih kecil.

Tabel   3. Pengaruh inokulasi MVA dan pemupukan SP36 terhadap CO  
2 internal tanaman panili

Perlakuan M0 M1 M2 M3 Rata-rata
P1 377,93 120,40 257,60 174,90 232,71b

P2 142,73 294,87 382,00 217,60 259,3ab

P3 301,13 376,80 325,40 456,77 365,03a

Keterangan: Nilai yang diikuti huruf yang sama berarti berbeda tidak nyata pada taraf uji @ 0.05

Hasil pengukuran C O  2 internal tertinggi terlihat pada inokulasi 4 g MVA. Sebaliknya, laju transfirasi 
terendah dicapai pada level tersebut. Salisbury dan Ross yang diacu oleh Zakaria (1999) mengemukakan 
bahwa tingginya CO2 internal pada daun mengakibatkan stomata menyempit. Penutupan sebagian 
stomata pada konsentrasi CO2 internal yang tinggi merupakan reaksi tanaman untuk mempertahankan 
konsentrasi CO2 internal pada tingkat yag menguntungkan, yaitu turunnya laju transpirasi.
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KESIMPULAN
1.  Inokulasi MVA memberikan pengaruh baik terhadap jumlah daun dan hasil uji lanjut menunjukkan 

perbedaan nyata antara tanaman bermikoriza dan tanpa mikoriza..
2. Peningkatan dosis fosfor tidak diikuti oleh peningkatan laju pertumbuhan maupun aktivitas 

fisiologis tanaman. Pertumbuhan tertinggi umumnya dicapai pada perlakuan fosfor 2 g dan 4 g, 
kemudian cenderung menurun ketika dosis pupuk ditingkatkan walaupun tidak konsisten pada 
semua aspek pertumbuhan yang diamati.

3. Interaksi antara dosis 6 g fosfor dan 4 g mikoriza dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif 
tanaman yaitu pada diameter batang. Peningkatan petambahan jumlah daun dan volume akar 
masing-masing diperoleh pada perlakuan 2 g fosfor dan 2 g mikoriza, 2 g fosfor dan 4 g mikoriza.
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ABSTRACT
Phaseolus vulgaris L. is a kind of nuts that can be used as food, vegetables, carbohydrates, protein, flakes 
manufacture, flour in cookies manufacture as well as binders and fillers in sausage catfish. However, the 
productivity of red beans in Indonesia is still low. There are factors that cause low yield of vegetables 
crops, such as the usage of low quality, both genetic and physiological sedds. One way to increase the 
production of red beans is by choosing a local cultivar that has the potential for high yield. Balitsa 
has been collecting some red bean cultivars, both from local introduction and regional, therefore it is 
necessary to study the 5 red bean cultivars. This study aims to get red bean cultivars high with yielding 
and good quality. This research was conducted in Lembang plateau, in June to September 2013. The 
experimental design used randomized block design (RBD) non factorial with five replications consisting 
of five cultivars namely: Local Kuningan, Local Tasikmalaya, Local Cianjur, Local Garut 2 and Local 
Garut 1. the results of evaluation experiments yield on commodities indicates that the red bean Local 
Garut 2, Local Tasikmalaya and Local Kuningan are 3 best cultivars in production and quality results.
Keyword : Yield , Red Beans , Highlands

ABSTRAK
Kacang merah (Phaseolus vulgaris L.) merupakan komoditas kacang-kacangan yang dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan pangan, sayuran, sumber karbohidrat, protein, pembuatan flake, tepung dalam pembuatan 
cookies serta bahan pengikat dan pengisi pada sosis ikan lele. Namun produktivitas kacang merah di 
Indonesia tergolong masih rendah, faktor penyebab rendahnya daya hasil tanaman sayuran antara lain 
penggunaan benih sayuran yang mutu genetik dan fisiologisnya kurang baik. Salah satu usaha untuk 
meningkatkan produksi kacang merah antara lain dengan memilih kultivar lokal yang berpotensi hasil 
yang tinggi. Balitsa telah mengkoleksi beberapa kultivar kacang merah baik dari hasil introduksi maupun 
lokal daerah, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap 5 kultivar kacang merah. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendapatkan kultivar kacang merah yang berdaya hasil tinggi dan kualitas baik. 
Penelitian ini dilaksanakan di dataran tinggi Lembang, pada bulan Juni sampai dengan September 2013. 
Desain percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial dengan 5 ulangan 
yang terdiri dari 5 kultivar yaitu: Lokal Kuningan, Lokal Tasikmalaya, Lokal Cianjur, Lokal Garut 
2 dan Lokal Garut 1. Hasil penelitian percobaan evaluasi daya hasil pada komoditas kacang merah 
menunjukkan bahwa lokal garut 2, lokal tasikmalaya dan lokal kuningan merupakan 3 kultivar yang 
terbaik dalam produksi dan kualitas hasilnya.
Keyword : Daya Hasil, Kacang Merah, Dataran Tinggi
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PENDAHULUAN
Kacang merah (Phaseolus vulgaris L.) merupakan komoditas kacang-kacangan yang sangat dikenal 

masyarakat dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan sayuran (Salli. 2006; Pangastuti et al. 
2013; Sanjaya dan Permadi. 1990; Supriati dan Makmur. 1978). Selain sebagai sayuran, kacang merah 
(Phaseolus vulgaris L.) merupakan tanaman pangan yang mempunyai peranan penting sebagai sumber 
karbohidrat dan protein (Marliah et al. 2010), dalam pembuatan flake (Permana et al. 2015), digunakan 
sebagai tepung dalam pembuatan cookies (Ekawati. 1999) serta bahan pengikat dan pengisi pada sosis 
ikan lele (Cahyani. 2012). Sebagai bahan pensubstitusi, tepung kacang merah dapat mengganti 10% 
tepung terigu dalam pembuatan brownies (Yodatama. 2011), serta dapat mengganti 20% tepung terigu 
dalam pembuatan donat (Yaumi. 2011). 

Kacang merah memiliki kandungan protein yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
kandungan protein tepung lainnya. Oleh karena itu, tepung kacang merah sangat baik dikonsumsi oleh 
semua golongan utamanya penderita Kurang Energi Protein (KEP). Dalam 100 gram kacang merah 
kering terdapat energi sebesar 369,35 kilokalori, protein sebesar 22,85 gram, lemak sebesar 2,4 gram, 
karbohidrat sebesar 64,15 gram, kalsium sebesar 502 mg, fosfor sebesar 429 mg, zat besi sebesar 10,3 mg, 
dan serat sebesar 4 gram (Kurnianingtyas 2014).

Spesies Phaseolus vulgaris L. atau common bean dibudidayakan untuk dikonsumsi baik polong 
mudanya maupun biji kering (dry ripe seeds) dan jarang dikonsumsi biji mudanya (green-shelled beans) 
(Purseglove 1968; Hidalgo et al. 1986). Di Indonesia tanaman ini disebut buncis untuk yang dikonsumsi 
polong mudanya atau kacang merah untuk yang dikonsumsi biji keringnya. Namun produktivitas 
kacang merah di Indonesia tergolong masih rendah, faktor penyebab rendahnya daya hasil tanaman 
sayuran di Indonesia antara lain penggunaan benih sayuran yang mutu genetik dan fisiologisnya kurang 
baik (Anwar et al. 2005). Salah satu usaha untuk meningkatkan produksi kacang merah atau kacang 
jogo antara lain dengan memilih kultivar lokal yang berpotensi hasil yang tinggi. Selanjutnya pemilihan 
varietas unggul kacang merah lebih diutamakan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. 
Peningkatan produksi kacang merah dapat dilakukan dengan penggunaan benih bermutu dari varietas 
unggul yang berpotensi hasil tinggi dan responsif terhadap perbaikan kondisi lingkungan, serta memiliki 
unggul lainnya. Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) telah mengkoleksi beberapa kultivar kacang 
merah baik dari hasil introduksi maupun lokal daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
terhadap 5 kultivar kacang merah yang berdaya hasil tinggi dan kualitas baik. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan kultivar kacang merah yang berdaya hasil tinggi dan kualitas baik.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Margahayu, Lembang, Kab Bandung Barat selama 

4 bulan dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan September 2013. Bahan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah kultivar kacang merah yaitu Lokal Kuningan (KJ1), Lokal Tasikmalaya (KJ2), 
Lokal Cianjur (KJ3), Lokal Garut 2 (KJ4) dan Lokal Garut 1 (KJ5), pupuk NPK sedangkan alat-alat 
yang digunakan adalah kored, cangkul, hand sprayer 18 liter, tugal, mulsa plastik hitam perak, mistar, 
alat-alat tulis, stik, tali rapia, label plot, ember, timbangan tigital, gelas plastik, meteran dan kamera.

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial. 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan sidik/analisis ragam. Hasil yang berpengaruh nyata diuji 
lanjut dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf 5%. Masing-masing perlakuan 
terdiri dari 5 perlakuan diulang sebanyak 5 kali sehingga terdapat 25 satuan percobaan, yaitu : KJ1 : 
Lokal Kuningan, KJ2 : Lokal Tasikmalaya, KJ3 : Lokal Cianjur, KJ4 : Lokal Garut 2, KJ5 : Lokal Garut 
1

Satuan percobaan yang digunakan adalah petak percobaan dengan luas blok 4X2 m yang terdiri 
dari 5 plot, tiap plot berukuran 1X2 meter dengan jarak tanam 50X20 cm, tiap lubang 2 biji. Pengamatan 
dilakukan terhadap persentase tanaman yang tumbuh (%), tinggi tanaman (cm), umur berbunga (hari), 
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umur berbunga ramai (hari), panjang daun (cm), lebar daun (cm), diameter batang (cm), panjang polong 
(cm), jumlah biji per polong, jumlah polong per tanaman, berat biji per 1000 butir dan hasil panen biji 
(ton/ha).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekapitulasi hasil sidik ragam terhadap Evaluasi Daya Hasil Sayuran Polong Kacang Merah 

(Phaseolus vulgaris L.) di Dataran Tinggi Lembang pada berbagai tolak ukur yang dapat dilihat pada tabel 
1 yaitu : tinggi tanaman (cm), umur berbunga (hari), umur berbunga ramai (hari), panjang daun (cm), 
lebar daun (cm), diameter batang (cm), panjang polong (cm), jumlah biji per polong, jumlah polong per 
tanaman, berat biji per 1000 butir dan hasil panen biji (ton/ha)

Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam pertumbuhan tanaman kacang merah

Parameter Perlakuan (kultivar)
Tinggi tanaman **
Umur berbunga pertama tn
Umur berbunga ramai tn
Panjang daun tn
Lebar daun **
Diameter batang tn
Panjang polong tn
Jumlah biji per polong *
Jumlah polong per tanaman tn
Berat biji per 1000 butir tn
Hasil panen biji **

Ket : ** = Berpengaruh sangat nyata berdasarkan uji taraf 5%
 * = Berpengaruh nyata berdasarkan uji taraf 5%
 n = Tidak berpengaruh nyata berdasarkan uji taraf 5%

Hasil analisis ragam yang dilakukan terhadap parameter tinggi tanaman memperlihatkan adanya 
pengaruh yang sangat nyata antar kultivar tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tumur berbunga 
dan umur berbunga ramai. Rata-rata tinggi tanaman, umur berbunga dan umur berbunga ramai pada 5 
kultivar kacang merah disajikan pada Tabel 2.

Tabel  2. Data rata-rata persentase tanaman yang tumbuh, tinggi tanaman saat berbunga, umur 
berbunga pertama dan umur berbunga ramai

No Kultivar Rata-rata tinggi tanaman 
saat berbunga (cm)

Rata-rata umur 
berbunga pertama 

(hst)

Rata-rata umur 
berbunga ramai 

(hst)
KJ1 Lokal Kuningan 35,38 c 35,67 a 37,33 a
KJ2 Lokal Tasikmalaya 36,44 bc 35,67 a 37,33 a
KJ3 Lokal Cianjur 41,04 a 36,67 a 38,00 a
KJ4 Lokal Garut 2 36,32 bc 36,67 a 38,00 a
KJ5 Lokal Garut 1 39,94 ab 35,67 a 37,33 a

KK (%) 5,63 4,80 4,01
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama berbeda tidak nyata menurut uji DMRT 

pada taraf 5 %
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Tinggi Tanaman (cm), Umur Berbunga (hari) dan Umur Berbunga Ramai (hari)
Pada tabel 2 terlihat bahwa rata-rata tinggi tanaman menunjukkan adanya perbedaan antar kultivar 

kacang merah. Lokal Cianjur memiliki tinggi tanaman tertinggi yaitu 41,04 cm, sedangkan tinggi 
tanaman terendah yaitu Lokal Kuningan (35,38 cm). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kultivar 
Lokal Cianjur memiliki daya adaptasi yang lebih baik untuk karakter tinggi tanaman dibanding kultivar 
lainnya. Sumarno et al. (2007) mengatakan bahwa varietas unggul sengaja diciptakan tinggi, karena 
dengan tanaman tinggi diharapkan dapat memperoleh hasil yang tinggi. Perbedaan tinggi tanaman 
disebabkan oleh sifat setiap galur mempunyai daya adaptasi berbeda-beda tergantung pada faktor genetik 
dan faktor lingkungan. Selain faktor genetik dan lingkungan, daya adaptasi yang baik pada karakter 
tinggi tanaman yaitu tanah selama tanaman ini tumbuh sampai panen (Nilahayati 2015). 

Umur berbunga pada tabel 2 menunjukkan bahwa tidak berpengaruh nyata antar kultivar. Dimana 
Lokal Kuningan, Lokal Tasikmalaya dan Lokal Garut 1 merupakan tanaman mulai berbunga paling 
cepat yaitu 35,67 hari sedangkan kultivar paling lama berbunga yaitu Lokal Cianjur dan Lokal Garut 2 
(36,67 hari). Sedangkan umur berbunga ramai pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari lima kultivar yang 
diuji, memiliki rata-rata umur berbunga ramai paling cepat yaitu Lokal Kuningan, Lokal Tasikmalaya 
dan Lokal Garut 1 (37,33 hari) namun tidak berbeda nyata dengan Lokal Garut 2 dan Lokal Tasikmalaya 
(38,00 hari).

Rizqiani (2007) membuktikan bahwa umur berbunga kacang merah adalah 35–40 hari setelah 
tanam sehingga dapat diperkirakan benih kacang merah mencapai masak fisiologis pada kisaran 30–
40 hari setelah antesis. Namun berbeda halnya dengan penelitian Kristiani et al. (2014) dimana umur 
berbunganya lebih cepat yaitu berkisar 30–31 HST. Diharapkan umur berbunga kacang merah tidak 
terlambat, hal ini dapat menyebabkan pembentukan organ reproduktif terutama pembentukan polong 
dan pengisian biji menjadi terlambat pula (Nilahayati 2015).

Panjang Daun, Lebar Daun dan Diameter Batang
Hasil analisis ragam yang dilakukan terhadap parameter lebar daun memperlihatkan adanya 

pengaruh yang sangat nyata antar kultivar tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap panjang daun dan 
diameter daun. Rata-rata panjang daun, lebar daun, dan diameter daun pada 5 kultivar kacang merah 
disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata panjang daun, lebar daun, dan diameter batang

No Kultivar Rata-rata panjang 
daun (cm)

Rata-rata lebar 
daun (cm)

Rata-rata diameter 
batang (cm)

KJ1 Lokal Kuningan 14,62 a 10,98 a 0,62 a
KJ2 Lokal Tasikmalaya 14,58 a 10,50 a 0,50 a
KJ3 Lokal Cianjur 16,50 a 8,48 bc 0,69 a
KJ4 Lokal Garut 1 16,66 a 9,76 ab 0,63 a
KJ5 Lokal Garut 2 14,26 a 7,61 c 0,59 a

KK (%) 8,91 8,91 23,06
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama berbeda tidak nyata menurut uji DMRT 

pada taraf 5 %

Pada Tabel 3 terlihat bahwa rata-rata panjang daun menunjukkan tidak adanya perbedaan antar 
kultivar kacang merah. Lokal Garut 1 memiliki panjang daun terpanjang yaitu 16,66 cm sedangkan 
panjang daun terpendek yaitu Lokal Garut 2 (14,26 cm). Sedangkan untuk parameter lebar daun pada 
table 3 menunjukkan adanya perbedaan antar kultivar kacang merah. Lokal Kuningan memiliki lebar 
daun terpanjang yaitu 10,98 cm sedangkan lebar daun terpendek yaitu Lokal Garut 1 (7,61 cm). Menurut 
Wuryaningsih et al. (2001) mengatakan bahwa daun merupakan salah satu organ tanaman yang menjadi 
tempat berlangsungnya fotosintesis. Karbohidrat hasil fotosintesis akan digunakan untuk pertumbuhan 
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dan perkembangan organ-organ lainnya. Dengan panjang dan lebar daun yang cukup diduga tanaman 
dapat melakukan fotosintesis secara optimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas bunga dan polong 
berisi.

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari lima kultivar yang diuji, memiliki rata-rata diameter batang 
paling lebar yaitu Lokal Cianjur (0,69 cm) namun tidak berbeda nyata dengan kultivar lainnya dan 
diameter batang paling kecil yaitu Lokal Tasikmalaya (0,50 cm). Tanaman kacang merah yang memiliki 
diameter besar diduga dapat menopang tumbuhnya dengan baik sehingga semakin besar diameter batang 
maka akan semakin baik dalam menopang tumbuhnya tanaman kacang merah. 

Panjang Polong, Jumlah Biji Per Polong, Jumlah Polong Per Tanaman, Berat Biji 
Per 1000 Butir dan Hasil Panen Biji

Hasil analisis ragam yang dilakukan terhadap parameter jumlah biji perpolong dan hasil panen biji 
memperlihatkan adanya pengaruh nyata antar kultivar tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap panjang 
polong, jumlah polong per tanaman dan berat biji 1000 butir. Rata-rata panjang polong, jumlah biji per 
polong, jumlah polong per tanaman, berat biji per 1000 butir dan hasil panen biji pada 5 kultivar kacang 
merah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata panjang polong, jumlah biji per polong, jumlah polong per tanaman, berat biji 
1000 butir dan hasil panen biji

No Kultivar

Rata-rata 
panjang 
polong

(cm)

Rata-rata 
jumlah biji 
per polong

Rata-rata 
jumlah 

polong per 
tanaman

Rata-rata 
berat biji 
per 1000 

butir

Rata-rata hasil 
panen biji 
(ton/ha)

KJ1 Lokal Kuningan 11,01 a 4,94 a 15,56 a 464,12 a 9,350 bc
KJ2 Lokal Tasikmalaya 11,27 a 4,40 a 16,44 a 573,58 a 10,600 b
KJ3 Lokal Cianjur 11,78 a 4,50 a 20,44 a 487,06 a 5,700 d
KJ4 Lokal Garut 1 11,44 a 4,44 ab 20,88 a 415,56 a 13,150 a
KJ5 Lokal Garut 2 11,25 a 4,54 b 17,82 a 427,82 a 8,150 c

KK(%) 5,80 4,91 4,91 11,45 10,96
Keterangan: angka-angka pada kolom yang sama diikuti huruf yang sama berbeda tidak nyata menurut uji DMRT 

pada taraf 5 % 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari lima kultivar yang diuji, memiliki rata-rata panjang polong 
tertinggi yaitu Lokal Cianjur (11,78 cm) namun tidak berbeda nyata dengan kultivar lainnya dan panjang 
polong terpendek yaitu Lokal Garut 1 (11,25 cm). Pada penelitian ini panjang polong Lokal Cianjur 
lebih baik dari kultivar yang lainnya. Sedangkan untuk rata-rata jumlah biji per polong menunjukkan 
adanya perbedaan antar kultivar kacang merah. Lokal Kuningan memiliki biji per polong tertinggi yaitu 
4,94 sedangkan biji per polong terkecil yaitu Lokal tasikmalaya (4,40). Panjang polong diduga akan 
mempengaruhi jumlah biji per polong, di mana semakin panjang polong maka jumlah biji dan bobot per 
polong juga akan bertambah dan semakin besar biji maka bobot polong juga akan semakin bertambah. 
Tetapi belum tentu polong yang panjang akan menghasilkan jumlah polong yang banyak. Hal ini sudah 
terbukti pada penelitian ini, dimana kultivar dengan polong terpanjang tidak menghasilkan jumlah 
polong terbanyak. Menurut Cahyono (2007), jika kondisi tumbuhan tanaman baik maka polong yang 
terbentuk dapat menghasilkan biji yang penuh, kecepatan pembentukan polong dan pembesaran biji 
akan semakin cepat setelah proses pembentukan bunga berhenti. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari lima kultivar yang diuji, memiliki rata-rata jumlah polong per 
tanaman tertinggi yaitu Lokal Garut 2 (20,88) namun tidak berbeda nyata dengan kultivar lainnya dan 
jumlah polong per tanaman terkecil yaitu Lokal Kuningan (15,56). Jumlah polong per tanaman pada 
penelitian ini lebih banyak dibandingkan pada penelitian Kristiani (2014) dimana jumlah polong pada 
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penelitian ini sekitar 15–20 polong sedangkan penelitian Kristiani (2014) 17–18 polong. Jumlah polong 
merupakan variabel untuk menentukan kemampuan tanaman dalam dalam berproduksi pada lingkungan 
tumbuhnya. Jika tanaman mampu menghasilkan polong yang banyak berarti lingkungan tumbuhnya 
telah sesuai (Saftry dan Kartika 2013). Adapun perbedaan jumlah polong per tanaman disebabkan 
pengaruh iklim. Pembentukan dan pegisian polong dipengaruhi oleh ketersediaan air. Menurut Sumpena 
2013; Adisarwoto dan Wudianto 2002; Kuswantoro dan Darman 2001; dan Suprapto 2001 pada saat 
pembentukan dan pengisian polong tanaman kacang kacangan sangat membutuhkan air dengan jumlah 
yang cukup. Bila air kurang tersedia, maka jumlah polong yang terbentuk lebih sedikit dan biji menjadi 
kecil.

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari lima kultivar yang diuji, memiliki rata-rata berat biji per 1000 
butir tertinggi yaitu Lokal Tasikmalaya (463,12) namun tidak berbeda nyata dengan kultivar lainnya dan 
berat biji per 1000 butir terendah yaitu Lokal Garut 2 (415,56). Penentuan berat 1000 butir yaitu untuk 
mencari bobot rata-rata yang dapat menyebabkan ukuran benih yang konstan dalam suatu varietas. 
Benih dengan bobot besar dapat dianggap baik karena diduga benih tersbut benar-benar masak pada 
saat pemanenannya, berbeda dengan pemanenannya sebelum masak maka bibit itu akan ringan. Adapun 
perbedaan berat 1000 butir pada kultivar yang diuji disebabkan oleh adanya perbedaan genetik. Hal 
ini dikuatkan oleh Minardi (2002) mengatakan bahwa bobot polong disebabkan oleh sifat genetik dan 
respon yang berbeda-beda. 

Tabel 4 terlihat bahwa rata-rata hasil panen biji menunjukkan adanya perbedaan antar kultivar 
kacang merah. Lokal Garut 2 memiliki hasil paen biji tertinggi yaitu 13,150 ton/ha sedangkan hasil 
panen biji terendah yaitu Lokal Cianjur sebanyak 5,70 ton/ha. Wahyu dan Susanto (2004), mengatakan 
bahwa semakin tinggi berat 100 biji (g) dan jumlah polong per tanaman yang dicapai tanaman, semakin 
tinggi produksi yang dihasilkan. Terbukti pada penelitian ini, bahwa jumlah polong tertinggi berkorelasi 
positif terhadap hasil panen dimana jumlah polong tertinggi dan hasil panen tertinggi dimiliki oleh 
kultivar Lokal Garut 2. Faktor lain yang turut berpengaruh dalam produksi suatu tanaman adalah 
lingkungan dan iklim, bahwa setiap galur/varietas tanaman memiliki kemampuan daya adaptasi yang 
berbeda, kacang merah yang unggul di suatu daerah belum tentu unggul pada daerah lain, karena sifat 
tanah dan iklim yang berbeda (Baco et al. 1987). 

KESIMPULAN
Hasil analisis menunjukkan bahwa :
Lokal Garut 2, Lokal Tasikmalaya dan Lokal Kuningan merupakan 3 kultivar yang terbaik dalam 
produksi dan kualitas hasilnya.
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ABSTRACT
Seed isone of the technologiesthat canincrease production. Indonesian Agency for Agricultural Research and 
Development (IAARD) has produced new varieties which is expected toshift the varieties that have long been 
used by farmers. The use ofthe same variety in the long term can reduce productivity and increases in pests and 
diseases. Indonesian Agency for Agriculture Research and Development Ministry of Agriculture (West Java AIAT) 
through seed multiplication activities have expanded paddy rice seed farm IAARD results, but aims to multiply the 
seeds also disseminateseeds new varieties.The purpose of this test is to determine the rice seed production Inpari 
28, Inpari 30, Inpari 31 and Inpari 33 were planted in Cianjur, West Java. The activities conducted in the 
District Warungkondang, Cianjur, West Java. The design used was a randomized block design that Inpari 
28 Inpari 30 Inpari 31 and Inpari 33. Treatment was repeated three times, where farmers as replication. 
Comprehensive treatment is 4 ha. If they are real, then continued with duncan test level of  5%. The assessment 
results show that Inpari 28 had an average plant heigh high of 104.00 cm, while the average number of filled 
grain most Inpari 30 is 152.93 grains/panicle, and the average of the highest 1000 grain weight Inpari 33 of 
28,10 gr. Inpari 30 have on average the highest production of 1.99 ton GKP / ha, 1.41 ton gks/ ha and 1.36 
ton gkg / ha. Productivity Inpari 30 is still relatively low compared to the potential outcome, it is suspected due 
to drought during planting. However Inpari 30 has wide adaptability compared Inpari 28, Inpari 31 and 
Inpari 33. Inpari drought during planting cause a decrease productivity but still better than Inpari 28, Inpari 
31 and Inpari 33.
Keyword:seed, new variety, inpari, productivity

ABSTRAK
Benih merupakan salah satu teknologi yang dapat meningkatkan produksi. Badan penelitian dan 
pengembangan (Balitbang) pertanian telah menghasilkan varietas unggul baru (vub) yang diharapkan 
dapat menggeser varietas yang telah lama digunakan petani. Penggunaan varietas yang sama dalam jangka 
waktu yang lama dapat menurunkan provitas dan meningkatkan serangan hama dan penyakit. BPTP 
melalui kegiatan perbanyakan benih padi telah memperbanyak benih padi hasil Balitbang pertanian, 
selain bertujuan untuk memperbanyak benih juga mendiseminasikan benih vub. Tujuan pengkajian ini 
adalah untuk mengetahui produksi benih padi Inpari 28, Inpari 30, Inpari 31 dan Inpari 33 yang ditanam 
di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan dilakukan di Kecamatan Warungkondang, Kabupaten 
Cianjur, Jawa Barat. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (rak) yaitu varietas 
Inpari 28, Inpari 30, Inpari 31, dan Inpari 33. Perlakuan diulang sebanyak tiga kali, dimana petani 
sebagai ulangan. Luas perlakuan adalah 4 ha. Apabila berbeda nyata maka dilajutkan dengan uji duncan 
taraf 5%. Hasil pengkajian menunjukan bahwa Inpari 28 memiliki rata-rata tinggi tanaman tertinggi 
yaitu 104,00 cm sedangkan rata-rata jumlah gabah isi terbanyak yaitu Inpari 30 yaitu 152,93 bulir/malai, 
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dan rata-rata bobot 1000 butir tertinggi yaitu Inpari 33 yaitu 28,10 g. Varietas Inpari 30 memiliki rata-
rata produksi tertinggi yaitu 1,99 ton gkp/ha, 1,41 ton gks/ha dan 1,36 ton gkg/ha. Provitas Inpari 30 
masih relatif rendah dibandingkan potensi hasilnya, hal ini diduga akibat terjadinya kekeringan selama 
dipertanaman. Namun Inpari 30 memiliki tingkat adaptasi yang luas dibandingkan Inpari 28, Inpari 31 
dan Inpari 33. Kekeringan selama dipertanaman menyebabkan penurunan provitas namun masih lebih 
baik dibandingkan Inpari 28, Inpari 31, dan Inpari 33.
Keyword : benih, varietas unggul baru, inpari, provitas

PENDAHULUAN
Ketahanan pangan akan tercapai jika swasembada pangan. Padi merupakan komoditas pangan 

utama masyarakat Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi dengan peningkatan 
produktivitas agar kebutuhan dapat terpenuhi. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan 
produktivitas padi adalah dengan teknologi benih unggul yaitu varietas unggul baru (vub). Badan 
Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian melalui Balai Besar Padi mengeluarkan varietas 
unggul yang biasa disebut vub. Hapsah (2005) menyatakan bahwa peningkatan produktivitas padi dapat 
diupayakan melalui penggunaan vub.

Varietas padi yang ada di tingkat petani saat ini perlu diperbarui karena telah mengalami beberapa 
kendala, antara lain tingginya serangan hama dan penyakit, pelandaian produksi (leveling off), dan 
ketidaktahanan terhadap perubahan iklim (Rahayu 2012). Penggunaan varietas secara terus menerus 
dari musim ke musim dalam suatu hamparan akan dapat memberikan hasil yang cenderung menurun 
(Ardjasa et al. 2004). 

Makarim dan Las (2005) mengemukakan bahwa untuk mencapai hasil maksimal dari penggunaan 
varietas baru diperlukan lingkungan tumbuh yang sesuai agar potensi hasil dan keunggulannya dapat 
terwujudkan. Satoto et al. (2007) menyatakan pengaruh interaksi antara genotipe dengan lingkungan 
tumbuh menyebabkan varietas padi yang unggul untuk suatu daerah belum tentu menunjukkan 
keunggulan yang sama di daerah lain, karena di Indonesia sangat beragam agroekologinya. Chairuman 
(2013) menyatakan potensi suatu varietas akan memberikan hasil yang berbeda pada keragaaman tempat 
dan iklim yang berbeda.

Balitbang (2015) menyatakan deskripsi varietas Inpari 28 mempunyai umur 120 hari, tinggi 
tamanan 97 cm, berat 1000 butir 27,4 g, rata-rata hasil 6,6 ton/ha gkg, potensi hasil 9,5 ton/ha gkg, 
cocok untuk ditanam di ekosistem sawah sampai ketinggian 1100 mdpl. Inpari 30 mempunyai umur 
tanaman 111 hss, tinggi tanaman 101 cm, berat 1000 butir 27 g, rata-rata hasil 7,2 ton/ha, potensi hasil 
9,6 ton/ha, cocok untuk ditanam disawah irigasi dataran rendah sampai ketinggian 400 mdpl. Inpari 31 
mempunyai umur tanaman 119 hss, tinggi tanaman 104 cm, berat 1000 butir 24,5 g, rata-rata hasil 6,0 
ton/ha gkg, potensi hasil 8,5 ton/ha gkg, cocok untuk ditanam disawah irigasi dataran rendah sampai 
ketinggian 600 mdpl. Inpari 33 mempunyai umur tanaman 107 hss, tinggi tanaman 93 cm, berat 1000 
butir 28,6 g, rata-rata hasil 6,6 ton/ha gkg, potensi hasil 9,8 ton/ha, cocok ditanam di ekosistem sawah 
dataran rendah sampai ketinggian 600 mdpl.

Produksi padi di Kabupaten Cianjur adalah 23.991 ton dan produktivitas 5, 74 ton/ha (BPS 
2015). Penggunaan benih vub ditingkat petani diharapkan dapat meningkatkan produksi yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui 
produksi Inpari 28, Inpari 30, Inpari 31 dan Inpari 33 di Kabupaten Cianjur

METODOLOGI
Pengkajian ini dilaksanakan di Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan ketinggian 

690 mdpl, bulan Mei-Oktober 2015. Kegiatan ini merupakan kegiatan perbanyakan benih sumber 
tahun 2015. Selain untuk perbanyakan benih, kegiatan ini bertujuan juga untuk mendesiminasikan 
varietas baru yang dihasilkan Balitbang (badan penelitian dan pengembangan) Pertanian. 
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Rancangan percobaan menggunakan rak (rancangan kelompok) dengan perlakuan yaitu varietas 
yang terdiri dari Inpari 28, Inpari 30, Inpari 31, dan Inpari 33. Perlakuan diulang sebanyak tiga kali, di 
mana petani sebagai ulangan. Luas pengkajian 4 ha.
Langkah-langkah pengkajian adalah sebagai berikut:
1. Penyiapan lahan 
 Tanah dibajak (I) dengan sempurna, digenangi selama 2 hari, lalu dikeringkan selama 7 hari, dan 

dibajak (II) kembali, digenangi selama 2 hari, dikeringkan kembali selama 7 hari, digaru untuk 
melumpurkan tanah kemudian dan meratakan tanah. 

2. Penanaman 
 Penanaman dilakukan pada saat umur bibit berumur 21 hari, dengan tanam 3 bibit perlubang. 

Sistem Legowo 2 : ( 20x10x 40 cm), Kedalaman bibit yang ditanam 1-2 cm. Penyulaman dilakukan 
7 hari setelah tanam ( HST) dengan varietas dan umur yang sama. 

3. Pemeliharaan 
a. Pemupukan menggunakan Urea 100 kg/ha, 300 kg/ha Phonska (15-15-15).
b. Penyiangan 
 Penyiangan dilakukan secara intensif, agar tidak terganggu oleh gulma, penyiangan dilakukan 

paling sedikit dua atau tiga kali tergantung pada keadaan gulma. 
c. Pengendalian hama penyakit. 
 Pengendalian hama penyakit merupakan faktor penting terhadap produksi yang dihasilkan, 

penggunaan furadan sebanyak 20 kg/ha diaplikasikan diawal untuk mencegah serangan 
hama ulat. 

4. Rouging
 Dilakukan selama pertanaman dengan tujuan untuk membuang campuran varietas lain (CVL) dan 

tanaman yang terserang hama dan penyakit. Rouging dilakukan sebanyak 3 kali yaitu umur 15 hst, 
30 hst dan 60 hst.

5. Panen dan Pengolahan Benih 
 Saat panen yang tepat adalah setelah padi masak fisiologis sekitar (90–95%) malai telah 

menguning.
Parameter pengamatan terdiri dari umur tanaman, panjang malai, tinggi tanaman, jumlah anakan, 

jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, berat 1000 butir, produksi gkp, gkg dan gks (ton/ha).Data 
dianalisa dengan uji F, apabila terdapat beda nyata maka dilakukan uji lanjut DMRT taraf 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekapitulasi hasil sidik ragam terhadappertumbuhan padi varietas Inpari 28, Inpari 30, Inpari 

31 dan Inpari 33 pada berbagai tolak ukur yang dapat dilihat pada tabel 1 yaitu umur tanaman, tinggi 
tanaman, jumlah anakan, Panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, berat 1000 butir, 
produksi dalam gkp, gks dan gkg.

Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam pertumbuhan Padi

Parameter Perlakuan
Umur Tanaman tn
Tinggi Tanaman **
Jumlah Anakan tn
Panjang Malai tn
Jumlah Gabah Isi *
Jumlah Gabah hampa tn
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Parameter Perlakuan
Berat 1000 butir *
Produksi gkp *
Produksi gks **
Produksi gkp **

Ket : ** = Berpengaruh sangat nyata berdasarkan uji taraf 5%
 * = Berpengaruh nyata berdasarkan uji taraf 5%
 n = Tidak berpengaruh nyata berdasarkan uji taraf 5%

Karakter tinggi tanaman, jumlah gabah isi dan bobot 1000 butir menunjukan berbeda nyata (Tabel 
1.). Inpari 28 memiliki rata-rata tinggi tanaman yang tidak berbeda nyata dengan Inpari 30, Inpari 31 
dan Inpari 33. Namun Inpari 28 memiliki rata-rata tinggi tanaman yang lebih besar. Inpari 28 pada fase 
generatif memiliki tinggi tanaman yaitu 104 cm sedangkan deskripsi varietas (97 cm). Kesuburan tanah 
mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Makin subur tanah makin besar pertumbuhan tanaman yang 
ditandai salah satunya oleh tinggi tanaman akibat nutrisi yang terserap tanaman makin banyak. Selain 
itu Jarak tanam juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sistem tanam legowo memungkinkan 
tanaman menerima efek tanaman pinggir. Sistem tanam legowo memiliki ruang terbuka yang lebih lebar 
diantara dua kelompok barisan tanaman yang akan memperbanyak cahaya matahari masuk ke setiap 
rumpun tanaman padi sehingga meningkatkan aktivitas fotosintesis yang berdampak pada peningkatan 
produktivitas tanaman (Abdurachman et al. 2013).

Tabel 2. Karakteristik agronomis pada varietas inpari 28, 30, 31 dan 33

Karakteristik
Varietas

Inpari 28 Inpari 30 Inpari 31 Inpari 33
Rata-rata Umur (hari) 120,00 a 111,00 a 119,00 a 107,00 a
Rata-rata 
Tinggi Tanaman (cm) 104,00 a 86,53 b 99,67 a 101,87 a

Rata-rata 
Jumlah Anakan (buah) 24,53 a 24,33 a 25,27 a 25,27 a

Rata-rata 
Panjang Malai (cm) 26,53 a 27,06 a 26,33 a 26,60 a

Rata-rata Jumlah Gabah 
Isi (butir/malai) 112,13b 152,93a 141,07a 122,4b

Rata-rata Jumlah Gabah 
hampa (butir/malai)

24,33 a 27,47 a 25,67 a 31,20 a

Rata-rata 
Berat 1000 butir (g)

27,35b 27,29b 24,77c 28,10a

Keterangan : Huruf yang sama dalam kolom yang sama tidak berbeda nyata pada Uji DMRT 0.05

 Rata-rata Jumlah gabah isi Inpari 30 dan Inpari 31 tidak berbeda nyata namun Inpari 30 
memiliki rata-rata jumlah gabah isi lebih banyak yaitu 152,93 butir. Pengisian malai akan sempurna 
ketika pertumbuhan generatifnya optimal. 

Bobot 1000 butir berbeda nyata, dimana Inpari 33 memiliki bobot 1000 butir yaitu 28,33 g tidak 
berbeda dengan deskripsi varietas yaitu 28,6 g. Zen (2013) yaitu penampilan bobot 1000 butir secara 
genetik tidak banyak berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Chang et al. (1973) yang menyatakan 
bahwa bobot 1000 butir kurang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan mempunyai kontribusi yang 
cukup besar terhadap hasil gabah.

Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam pertumbuhan Padi (lanjutan)
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Rata-rata produksi padi berbeda nyata (Tabel 2.). Inpari 30 tidak berbeda dibandingkan inpari 31, 
namun memiliki rata-rata produksi yang lebih tinggi yaitu 1,99 ton/ha gkp. Begitu pula dengan rata-rata 
produksi dalam gks, dimana rata-rata produksi padi Inpari 28, Inpari 30 dan Inpari 31 tidak berbeda 
nyata. Sedangkan produksi terendah yaitu Inpari 33 yaitu 0,98 ton/ha. Gabah kering simpan yaitu 
gabah yang sudah melalui proses penjemuran sampai kadar airnya mencapai 15 % selanjutnya gabah 
dipisahkan antara gabah hampa dan gabah isi. Gabah disimpan di gudang sebagai calon benih.

Sedangkan rata-rata produksi dalam gkg Inpari 28 tidak berbeda nyata dibandingkan Inpari 30 
dan Inpari 31. Namun Inpari 30 memiliki rata-rata produksi lebih besar yaitu 1,36 ton/ha gkg. 

Tabel  3. Rata-rata produksi padi dalam gabah kering panen (gkp), gabah kering simpan (gks), dan 
gabah kering giling (gkg) pada varietas Inpari 28, 30, 31 dan 33

No Varietas GKP (ton/ha) GKS (ton/ha) GKG (ton/ha)
1 INPARI 28 1,67 b 1,41 a 1,34 a
2 INPARI 30 1,99 a 1,41 a 1,36 a
3 INPARI 31 1,88 ab 1,35 a 1,35 a
4 INPARI 33 1,20 c 0,98 b 0,91 b

Keterangan : Huruf yang sama dalam baris yang sama tidak berbeda nyata pada Uji DMRT 0.05

Rendahnya produksi benih padi diduga disebabkan oleh kekeringan pada saat fase generatif 
menyebabkan pengisian malai tidak penuh (Tabel 4). Rendahnya jumlah hari hujan selama di pertanaman 
menyebabkan tanaman mengalami stress. Pada bulan Mei-September jumlah curah hujannya 95 mm/
hari dengan jumlah hari hujan 13 hari, sehingga didapatkan rata-rata curah hujan adalah 7,31 mm/
hari.

Menurut Muslim (2013) yaitu dampak kekeringan yang dirasakan oleh petani yaitu penurunan 
produktivitas dari 3 ton gkp/1bau(7000m2) menjadi 3 kw gkp/1 bau. Namun Inpari 30 memiliki tingkat 
adaptasi yang luas dibandingkan Inpari 28, Inpari 31 dan Inpari 33. Kekeringan selama dipertanaman 
menyebabkan penurunan provitas namun Inpari 30 masih lebih baik dibandingkan Inpari 28, Inpari 31 
dan Inpari 33.

Tabel 4. Data curah hujan 5 tahun terakhir di Kecamatan Karangtengah, Cianjur

No Bulan
Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015
CH HH CH HH CH HH CH HH CH HH CH HH

1 Januari 147 16 91 5 128 15 249 19 327,5 17 283 22
2 Februari 384 15 114 10 322,5 17 156,5 16 165 13 639 21
3 Maret 652 19 133 19 108,5 12 157 13 244 12 644,5 22
4 April 72 7 234 15 197 17 212 18 262 11 38 7
5 Mei 240 15 209 14 147 11 206,5 12 151 10 39 4
6 Juni 204 10 119 4 74 5 33 5 28 3 19 2
7 Juli 116 7 136 2 48 4 190 11 44,5 9 14 2
8 Agustus 116 7 0 0 0 0 19 3 7,5 5 4 2
9 September 274 15 20 3 231,5 7 211 10 0 0 19 3
10 Oktober 214 14 165 9 231 10 180 11 136 8 84 3

Jumlah 2419 125 1221 81 1487,5 98 1614 118 1365,5 88 1783,5 88
Rata 241,9 12,5 122,1 8,1 148, 9,8 161,4 11,8 136,55 8,8 178,35 8,8

Sumber : BPSB tahun 2015
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KESIMPULAN
Inpari 28 memiliki rata-rata tinggi tanaman tertinggi. Inpari 30 memiliki rata-rata jumlah gabah 

isi tertinggi, sedangkan Inpari 33 memiliki bobot 1000 butir. Rata-rata produksi dalam gkp, gks 
maupun gkg lebih tinggi dibandingkan varietas Inpari 28, Inpari 31 dan Inpari 33. Kekeringan selama 
dipertanaman menyebabkan penurunan provitas namun Inpari 30 masih lebih baik dibandingkan Inpari 
28, Inpari 31 dan Inpari 33.
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ABSTRAK
Potensi wilayah yang menjadi lumbung pangan di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, 
Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Barat Daya. Upaya mendukung peningkatan produksi diperlukan 
kelompok tani penangkar padi yang mandiri. Tujuan kegiatan memfasilitasi ketersediaan benih padi 
kelas FS = 5 ton, SS = 65 ton dan membentuk kelompok tani penangkar padi yang mandiri di wilayah 
kegiatan SL-PTT pada masing-masing kabupaten serta mendistribusikan varietas-varietas unggul baru 
produksi Badan Litbang Partanian. Kegiatan dilaksanakan pada lima kabupaten mulai Oktober 2012–
Maret 2013. Metode perbanyakan benih menggunakan metode sertifikasi benih padi bersertifikat melalui 
tahap kegiatan mulai dari penentuan benih sampai kepada jejaring pemasaran. Hasil produksi benih yang 
sudah dipanen pada tahun 2012 sebanyak 106.510 kg (milik UPBS sebanyak 19.410 kg dan milik petani 
87.100 kg). Produksi Benih tahun 2012 yang akan dipanen pada akhir Pebruari dan/atau awal Maret 
2013 diperkirakan sebesar 81.660 kg dengan rincian milik UPBS sebesar 19.160 kg dan milik petani 
sebanyak 81.660 kg. Dari kedua masa panen tersebut, produksi total UPBS tahun 2012 adalah 188.170 kg 
dengan rincian 38.570 kg milik UPBS dan 149.600 kg milik petani penangkar. Keterlambatan panen 
pada tahun 2012 dikarenakan pada musim gadu (Bulan Mei s/d Agustus 2012) terjadi kemarau panjang 
sehingga pada lokasi-lokasi yang telah disepakati di tingkat kabupaten tertunda penanaman. Kabupaten 
yang tertunda penanamannya yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Barat. 
Kata Kunci : Potensi wilayah, produksi padi dan benih bermutu. 

PENDAHULUAN
Pemerintah bertekad mempercepat upaya peningkatan produksi padi nasional untuk memenuhi 

kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke 
tahun.

Hal ini diimplementasikan, melalui program Upaya Khusus (UPSUS) untuk mencapai swasembada 
pangan nasional. Dimulai pada tahun 2015 hingga sekarang, program Upsus di Aceh ditargetkan mampu 
meningkatkan produksi gabah 2,7 juta ton. Salah satu strategi yang diterapkan untuk meningkatkan 
produktivitas padi melalui penerapan inovasi teknologi yaitu benih unggul dan bermutu. 

Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian telah menghasilkan berbagai inovasi 
teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas padi, di antaranya varietas unggul yang sebagian 
di antaranya telah dikembangkan oleh petani. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, juga telah mengembangkan pendekatan GP-PTT yang ternyata mampu untuk meningkatkan 
produktivitas padi dan efisiensi input produksi. 

 Benih merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam setiap usahatani yang maju. 
Penggunaan input lainnya secara maksimum tidak akan memberikan hasil yang tinggi bila benih yang 
digunakan tidak bermutu. Mutu benih mencakup mutu genetis yang ditentukan oleh derajat kemurnian 
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genetis, mutu fisiologis ditentukan oleh laju kemunduran dan vigor benih sedangkan mutu fisik 
ditentukan oleh tingkat kebersihan fisik (Sadjat 1999).

Ketersediaan lahan sawah yang potensial ada seluas 408.486 ha dan tersebar pada 23 kabupaten/
kota dengan luas panen tahun 2011 seluas 380.686 hektar. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 
setiap tahun, Aceh membutuhkan benih padi sebanyak lebih kurang 9.517 ton dengan perhitungan 
kebutuhan benih yaitu 25 kg /ha, (BPS Aceh 2011).

Penggunaan benih yang bermutu dan bersertifikat sudah tidak diragukan lagi, banyak hasil 
penelitian membuktikan bahwa penggunaan benih yang bermutu dapat memberikan peningkatan 
produksi tanaman pertanian. Hasil pengkajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh pada 
enam kabupaten yaitu; Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh 
timur penanaman padi dengan menggunakan benih bermutu kelas FS dapat meningkatkan produksi 
dari 6 t/ha menjadi 8–9 t/ha (BPTP NAD 2009).

Usaha penangkaran merupakan kegiatan agribisnis yang layak untuk dilakukan, peningkatan 
keuntungan yang dihasilkan dari pengusahaan benih lebih besar jika dibandingkan dengan pengusahaan 
tanaman untuk konsumsi. Sementara itu kebutuhan modal untuk penangkaran tidak jauh berbeda 
dengan pengusahaan tanaman untuk keperluan konsumsi hanya biaya lebih besar untuk pengurusan 
sertifikasi dan menunggu pengolahan benih.

Sebelum memproduksi benih, diperlukan pengetahuan yang cukup untuk menentukan pilihan 
lokasi produksi benih agar dapat menghasilkan produktivitas yang maksimal, baik dari segi kualitas 
maupun kuantitasnya. Mughnisjah dan Setiawan (1995) menjelaskan beberapa pertimbangan dalam 
memilih lokasi yang tepat untuk penangkaran/produksi benih yaitu 

a. Kondisi agroklimat yang cocok; wilayah dengan curah hujan tinggi dan kelembaban nisbi 
yang tinggi harus dihindari.

b. Memiliki produktifitas di atas rata-rata dan gangguan alami yang minimum (irigasi terjamin, 
inside penyakit dan gulma yang rendah).

c. Mudah mendapatkan tenaga kerja, memiliki fasilitas jalan yang memadai dan sistem 
komunikasi yang baik.

Kondisi agroklimat yang cocok untuk suatu tanaman, mengacu kepada kondisi optimumnya karena 
kondisi ini mendukung tanaman untuk berproduktifitas tinggi dan cenderung terhindar dari penyakit 
terbawa benih. Kondisi optimum tanaman padi (Mughnisjah dan Setiawan 1995), adalah kelembaban 
nisbi kurang dari 92%, suhu berkisar 23–30 OC, angin yang tidak terlalu kencang agar penyerbukan 
berjalan baik, serta tercukupinya kebutuhan radiasi matahari yang diperlukan untuk meningkatkan laju 
pertumbuhan tanaman melalui proses fotosintesis, pembukaan (reseptivitas) bunga serta aktivitas lebah 
penyerbukan.

Padi sawah merupakan jenis padi yang selalu membutuhkan genangan air, sehingga irigasi sawah 
harus lancar. Selain membutuhkan air yang cukup, padi sawah juga memerlukan kebutuhan tanah dalam 
kondisi yang khusus agar dapat mendukung pertumbuhan.

Tujuan kegiatan memfasilitasi ketersediaan benih padi kelas FS = 5 ton, SS = 65 ton dan membentuk 
kelompok tani penangkar padi yang mandiri di wilayah kegiatan SL-PTT pada masing-masing kabupaten 
serta mendistribusikan varietas-varietas unggul baru produksi Badan Litbang Partanian.

PROSEDUR PELAKSANAAN
Kegiatan dilaksanakan di lima kabupaten sentra produksi padi yaitu Kabupaten Aceh Besar, Pidie, 

Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Barat Daya mulai bulan Oktober 2012 – Maret 2013. 
 Bahan yang digunakan adalah varietas unggul Ciheang, Inpari 9, 10, 13, 18, 19, dan Inpari 20, 

pupuk Urea, NPK Ponska, pestisida, cangkul, timbangan, meteran, tali ajir, handspayer, dan ATK.
Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif bersama petani, pelaksanaan metoda 

menyangkut tentang studi potensi wilayah, identifikasi permasalahan serta solusi pemecahan masalah 
khususnya terhadap sistem perbenihan padi lahan sawah irigasi. 
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Data dikumpulkan melalui hasil pengamatan di lapangan dalam bentuk tabulasi yang dijadikan 
bahan pelaporan. Pengumpulan data dilakukan mulai dari awal pada saat melakukan identifikasi lokasi 
dan penentuan petani pelaksana sampai pada tahap akhir pelaksanaan kegiatan.

Analisis data yang dilakukan terhadap produksi gabah, produksi gabah yang menjadi benih 
bersertifikat, jumlah kelompok tani yang terbentuk selama kegiatan ini dilaksanakan serta tingkat 
keberhasilan di dalam melakukan seleksi tahap demi tahap di dalam kegiatan penangkaran benih padi. 

HASIL PEMBAHASAN
1. Potensi Wilayah dan Produksi Benih Bermutu 

Kabupaten Aceh Besar
Keberhasilan peningkatan produktivitas padi umumnya erat kaitannya dengan penerapan inovasi 

teknologi. Benih unggul merupakan salah satu inovasi teknologi yang memberikan sumbangan cukup 
dominan terhadap peningkatan produksi padi, secara persial bibit unggul memberikan sumbangan lebih 
kurang 20 persen. Namun jika diintergrasikan bersama pupuk dan irigasi, sumbangannya mencapai 75 
persen terhadap peningkatan produksi.

Luas baku lahan sawah di Kabupaten Aceh Besar mencapai 30.421 hektar, terdiri dari sawah irigasi 
teknis 12.503 hektar, irigasi semi teknis 4.290 hektar irigasi pedesaan 5.408 hektar, tadah hujan 7.855 
hektar dan pompanisasi 365 hektar. Apabila jumlah pemakaian benih ditingkat petani rata-rata 25 kg/
hektar, maka Kabupaten Aceh Besar membutuhkan benih sebanyak 760.525 ton. Jenis varietas yang 
dikembangkan petani penangkar di Kabupaten Aceh Besar masih sangat beragam seperti Mira-1, Situ 
Bagendit, Mekongga, Cigelis, Bestari, Inpari 10, Inpari 13, namun yang paling dominan adalah varietas 
Ciherang.

Kegiatan perbanyakan benih pada lokasi Kabupaten Aceh Besar mengalami keterlambatan 
dikarenakan faktor Iklim. Kemarau yang panjang pada tahun 2012 ini mengakibatkan rencana 
penanaman yang semula dilakukan di Desa Cucum Kecamatan Darussalam dipindahkan menjadi di 
Desa Lam Senoung dan Desa Ie Alang Kecamatan Kota Cot Glee Kabupaten Aceh Besar. Data prakiraan 
hasil yang diperoleh pada Tabel 1.

Tabel  1. Daftar jenis varietas padi, kelas benih, luas tanam, dan prakiraan produksi kegiatan 
perbanyakan benih di Kabupaten Aceh Besar

No Jenis Varietas Kelas 
Benih

Luas 
Tanam

Prakiraan Produksi (Kg)
Lokasi

UPBS Petani
1 Ceherang SS 2,0 Ha 3.260 7.500 Lam Senoung
2 Ceherang SS 3,0 Ha 3.315 12.000 Ie Alang

Jumlah 7.150 22.500

Kabupaten Pidie
Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup potensial untuk pengembangan 

pertanian khususnya padi. Luas lahan sawah Potensial di Kabupaten ini mencapai 29.309 ha. Luas sawah 
irigasi tehnis mencapai 15.569 ha, semi tehnis 9.956 ha dan selebihnya lahan sawah irigasi sederhana 
1.524 ha. Potensi Produksi padi saat ini rata-rata 6,8 ton/ha sedangkan produksi yang telah dicapai 5,2 
ton/ha. Hal ini disebabkan akibat adopsi teknologi sudah hampir mencapai 50% dari luas sawah yang 
ada. Khususnya di Kecamatan Sakti umumnya petani sudah hampir semuanya menggunakan bibit yang 
dianjurkan sepeti ciherang, cigeulis, cibogo dan beberapa varietas lain yang mempu berproduksi tinggi. 
Penggunaan varietas unggul sudah merupakan suatu hal yang cukup dimengerti oleh petani setempat. 
Disamping penggunaan varietas unggul petani juga sudah melakukan sistim tanam legowo 2:1, 3:1, 
dan 4:1. Pemupukan berimbang sudah dilaksanakan oleh petani setempat, walaupun belum maksimal 
dilakukan oleh semua petani karena pada saat–saat tertentu ada petani yang masih kurang biaya untuk 
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membeli pupuk dan tekadang pupuk terlalu mahal dipasaran atau memang langka disaat mereka butuh 
sehingga penggunaan pupuk terpaksa berkurang tidak sesuai denga anjuran. 

Kegiatan perbanyakan benih padi di Kabupaten Pidie pada lima lokasi yaitu dilaksanakan di 
Kecamatan Sakti Desa Gampong Baro, luas lokasi perbanyakan mencapai 2 ha dan di Kecamatan Mutiara 
Desa Mee Adan, Luas lokasi penangkaran 1 hektar. Kedua lokasi ini digunakan untuk menghasilkan kelas 
Fondation Seed (FS) dengan benih sumber Breeder Seed (BS) yang berasal dari Balai Besar Penelitian 
Padi, Sukamandi, Subang- Jawa Barat. Lokasi Desa Tong Pria, Desa Blang Jrat Kecamatan Tangse 
dan Desa Rabo Kecamatan Mutiara Timur menghasilkan kelas Stock Seed (SS) dengan benih sumber 
Foundation Seed (FS). Adapun jenis varietas yang diperbanyak dan luas tanam dapat dilihat pada Tabel 
2.

Pada Musim Rendengan Tahun 2012 telah dilakukan penanaman padi untuk perbanyakan benih 
padi pada lokasi Gampong Baro dalam perbanyakan benih kelas FS seluas 3 hektar dan pada Desa Rabo 
Kecamatan Mutiara Timur sebanyak 5 hektar untuk perbanyakan Benih kelas SS. Data Prakiraan Hasil 
yang diperoleh nantinya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel  2. Daftar jenis varietas padi, kelas benih, luas tanam dan produksi kegiatan perbanyakan benih 
di Kabupaten Pidie

No Jenis Varietas Kelas Benih Luas Tanam
Produksi/Milik (Kg)

Lokasi
UPBS Petani

1 Inpari – 9 FS 1,0 Ha 165 2.250 Gampong Baro

2 Inpari-10
FS 1,0 Ha 430 750 Gampong Baro
SS 5,0 Ha 4.965 10.000 Tong pria

3 Inpari-13
FS 1,0 Ha 405 2.500 Gampong Baro
SS 5,0 Ha 2.795 21.000 Blang Jrat-Tangse

4 Ciherang FS 1,0 Ha 695 2.100 Mee Adan
Jumlah 9.455 38.600

Tabel   3. Daftar jenis varietas padi, kelas benih, luas tanam dan prakiraan produksi kegiatan perbanyakan 
benih di Kabupaten Pidie

No Jenis Varietas Kelas Benih Luas Tanam
Prakiraan Produksi (Kg)

Lokasi
UPBS Petani

1 Inpari – 10 FS 1,0 Ha

3.275

10.000 Gampong Baro
2 Inpari – 16 FS 1,0 Ha Gampong Baro
3 Ciherang FS 0,5 Ha Gampong Baro

4 Inpari – 19
FS 0,5 Ha Gampong Baro
SS 2,5 Ha

4.345
15.000 Rabo

5 Inpari – 20 SS 2,5 Ha Rabo
Jumlah 7.620 25.000

Kabupaten Aceh Timur 
Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki strategis sebagai penghubung 

antara ibukota Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Aceh Timur 
6.040,40 km2 atau 604,04 ha yang meliputi 24 kecamatan 513 desa yang meliputi 45 kemukiman dan 
8 kemukiman serta 1.596 dusun. 

Kabupaten Aceh Timur mempunyai luas lahan sawah baku seluas 34.011 ha, lahan sawah irigasi 
15.067 ha dan sawah tadah hujan sebesar 18.994 ha. Data luas tanam padi menurut dinas pertanian 
adalah 46.025 ha, sedangkan luas panen sebesar 34.744 ha. 
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Secara umum penggunaan benih padi per hektar adalah 25 kg, sehingga kebutuhan benih pertahun 
mencapai 1.150 ton. Untuk memenuhi kebutuhan benih dengan luas lahan tersebut perlu kolaborasi 
yang sinergis antara Dinas dan instansi terkait dalam hal pengaturan musim tanam dan pola tanam yang 
seimbang. Selama ini kebutuhan benih di Kabupaten Aceh Timur kerap kali didatangkan dari Medan 
Sumatera Utara (SHS dan PT. Pertani). Bahkan ada juga benih yang digunakan dari hasil penangkaran 
oleh petani setempat (lokal) yang produksinya masih terbatas.

Hasil survey yang dilakukan oleh Tim Peneliti BPTP NAD, umumnya petani di Kabupaten Aceh 
Timur lebih menyukai varietas Ciherang selain beberapa varietas lain seperti: Mekongga, IR-64 dan 
Cigeulis. Pengalaman dalam bidang penangkaran antara 3–7 tahun.

Pengembangan untuk kelompoktani penangkar benih terdapat di 4 kecamatan yaitu Peureulak 
Barat, Simpang Ulim, Madat, dan Kecamatan Julok. Benih Sumber yang digunakan umumnya ES dan 
SS. Jenis varietas yang diperbanyak dan luas tanam dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel  4. Daftar jenis varietas padi, kelas benih, luas tanam dan produksi kegiatan perbanyakan benih 
di Kabupaten Aceh Timur

No Jenis Varietas Kelas 
Benih

Luas 
Tanam

Produksi/Milik (Kg)
Lokasi

UPBS Petani
1 Inpari 18 FS 1,0 Ha 720 1.500 Leuge

2 Inpari-10
SS 2,0 Ha 1.840 7.500 Paya Bili Sa
SS 3,0 Ha 3.200 10.000 Blang Bate

4 Ciherang FS 5,0 Ha 4.195 29.500 Tanjung Tualang
Jumlah 9.955 48.500

Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum 

pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan 
bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatera yang membentang dari barat ke timur 
mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam 
(perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Sesudah dimekarkan luas wilayah 
menjadi 2.927,95 km².

Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas lahan sawah baku seluas 15.308 ha, lahan sawah irigasi 
5.127 ha dan tadah hujan sebesar 10.181 ha. Data luas tanam padi menurut dinas pertanian sampai 
dengan Nopember 2011 adalah 8.748 ha, sedangkan luas panen 12.590 ha. Secara umum penggunaan 
benih padi per hektar adalah 25 kg, sehingga kebutuhan benih pertahun mencapai 218,7 ton. 

Penggunaan varietas yang paling dominan adalah varietas Ciherang sebanyak 60% sisanya Inpari 
25% dan varietas lokal 15%. Sebagian besar kebutuhan benih didatangkan dari PT. Shang Hyang 
Seri, karena keberadaan penangkar benih padi belum mampu memenuhi kebutuhan benih, kelompok 
penangkar yang telah terbentuk adalah Udep Beusaree, Selanga Dara, Bina Usaha, Pasir Putih, dan 
Sepakat. 

Produksi benih yang di hasil oleh kedua kelompok penangkar tersebut pada musim tanam yang 
lalu baru mencapai 150 ton. Sementara itu harga benih di toko saprodi mencapai Rp7.000/kg, sedangkan 
ditingkat petani Rp5.000. Kendala yang dihadapi petani di Aceh Barat adalah adanya gangguan hama 
penggerek batang, walang sangit, tikus, burung dan penyakit hawar daun. Rata-rata produktivitas padi 
sawah di Kabupaten Aceh Barat adalah sebesar 4,5 ton/ha.
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Tabel   5. Daftar jenis varietas padi, kelas benih, luas tanam, dan prakiraan produksi kegiatan 
perbanyakan benih di Kabupaten Aceh Barat

No Jenis Varietas Kelas 
Benih

Luas 
Tanam

Prakiraan Produksi (Kg)
Lokasi

UPBS Petani
 1 Ceherang FS 5 ha 4.390 15.000 Alue Peudang

Jumlah 4.390 15.000

Kabupaten Aceh Barat Daya
Kabupaten Aceh Barat Daya adalah merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. 

Secara geografis kabupaten ini terletak pada posisi 96o 23’ 02” – 97o 23’ 03” Bujur Timur dan 3º 05’ – 
3º 80’ Lintang Utara dengan luas wilayah mencapai 2.334,01 km. Kondisi iklim pada daerah ini ádalah 
iklim tropis basah dengan curah hujan antara 2.334 mm – 4.912 mm/ tahun (Pemerintah Daerah Aceh 
Barat Daya 2011).

Komoditas tanaman pangan yang menonjol diusahakan petani di Aceh Barat Daya antara lainnya 
adalah padi, kacang tanah, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau, sedangkan yang lainnya 
dalam jumlah kecil (Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Barat Daya 2011). 

Luas baku lahan sawah di Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 17.142 ha, terdiri dari sawah 
irigasi tehnis 4.316, semi tehnis 2.387, irigasi sederhana hanya 506 ha, tadah hujan 2.091ha dan irigasi 
desa 6.969 ha. Apabila jumlah rata-rata penggunaan benih di tingkat masyarakat tani yaitu 25 kg/ha 
maka Kabupaten Aceh Barat Daya membutuhkan benih pada setiap musim tanamnya yaitu sebanyak 
428,5 ton.

Kebutuhan benih sebanyak ini akan sulit terpenuhi apabila diperlukan dalam waktu yang bersamaan, 
karena sebagian besar benih padi untuk kebutuhan di wilayah Aceh Barat Daya di datangkan dari luar 
daerah, kecuali apabila petani menggunakan benih yang berasal dari hasil pertanaman sebelumnya (varietas 
lokal), namun apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan produksi padi melalui penggunaan benih 
yang bermutu, maka mendatangkan benih dari luar daerah adalah merupakan pilihan satu-satunya. 
Untuk mengatasi persalahan seperti ini, maka pemberdayaan dan pembinaan penangkar benih padi di 
wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sangat diperlukan.

Pada periode tahun 2007–2008 peningkatan produksi padi di kabupaten ini adalah sangat signifikan 
akibat adanya perhatian pemerintah kabupatennya terhadap upaya peningkatan produksi padi. Upaya 
pencapaian peningkatan produksi di Kabupaten Aceh Barat Daya telah memunculkan suatu program 
yang disebut program acong singkatan dari pada adu carong atau adu kepandaian petani dengan petugas 
pertanian. Program ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas pertanian setempat. Pemerintah 
kabupaten merangsang petani dengan memberikan bantuan benih secara gratis kepada petani yang mau 
mengikuti program anjuran ini, serta juga membantu sebagian dari kegiatan pengolahan tanah, dan 
saprodi pupuk. Pada program ini Bupati Aceh Barta Daya yaitu Akmal Ibrahim SH sangat antusias 
dan selalu siap turun bersama-sama petani kesawah baik untuk untuk penanaman ataupun pengolahan 
tanah. Gerakan ini merupakan salah satu rangsangan bagi petani untuk memaksimalkan produksi padi 
sawah dikabupaten tersebut (Aceh Agri 2007).

Kegiatan perbanyakan benih pada tahun 2012 ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun 2011, 
namun pada tahun 2012 pertanaman padi perbanyakan benih banyak mengalami kendala. Pada awal 
terjadi penundaan penanaman karena iklim yang kering (kemarau panjang). Persemaian baru dapat 
dilakukan pada akhir bulan Agustus 2012 dan penanaman dilakukan pada awal sampai pertengahan 
bulan September 2012.

Pada umur 1 (satu) bulan setelah tanam tanaman cukup baik pertumbuhannya, namun pada masa 
premordia tanaman mulai terserang hama tikus, telah dilakukan pengendalian namun hasilnya tidak 
memuaskan kerusakan mencapai 30 % dari areal perbanyakan benih. Kerusakan yang sangat fatal terjadi 
pada masa pemasakan buah, areal perbanyakan benih dan sekitarnya pada beberapa kecamatan terserang 
hama burung. Kerusakan yang disebabkan serangan hama burung ini sangat fatal yaitu mencapai 80%.
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Telah dilakukan peninjauan tim dari BPTP Aceh dan Dinas Pertanian Setempat bersama 
Koordinator Pengawas benih Kabupaten Aceh Barat Daya, dinayatakan bahwa lokasi ini dapat dianggap 
gagal panen dan gabah yang tersisa sekitar 10 – 20% tidak lagi layak untuk dijadikan benih.

2. Perkembangan Penangkar 
Kegiatan pengembangan penangkaran benih adalah merupakan kegiatan yang sangat penting di 

dalam meningkat kinerja pembangunan disektor pertanian, karena salah satu parameter keberhasilan 
pembangunan pertanian adalah adanya peningkatan produksi. Peningkatan produksi komoditi pertanian 
sangat tergantung kepada tersedianya benih yang bermutu dan berkualitas, sehingga target penyediaan 
benih yang bermutu dan berkualitas ditingkat petani melalui pembinaan penangkar merupakan suatu 
hal yang mutlak dilakukan.

Program pengembangan penangkar benih yang efisien dapat dilakukan melalui pembinaan 
penangkar benih yang ada di setiap kabupaten, pembinaan ini hanya dilakukan terhadap penangkar benih 
yang sudah berpengalaman dan mempunyai jaringan kerja yang luas, baik dengan swasta maupun dengan 
instansi pemerintah. Oleh karena itu, pembinaan ini dapat berjalan lancar apabila pemerintah daerah 
dapat turun tangan memikirkan terhadap perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penangkaran.

Pembinaan terhadap penangkar yang sudah berkembang atau berpengalaman dapat dilakukan 
anatar lain; a) evaluasi dan seleksi kinerja kelompok penangkar, b) menentukan jumlah kelompok yang 
akan dibina, dan c) membekali kelompok penangkar yang akan dibina melalui pelatihan penangkar benih 
dan memfasilitasi penangkar untuk mendapatkan sarana produksi yang dihutuhkan. Pengembangan 
penangkar benih padi dilakukan dengan melibatkan kelompok-kelompok tani binaan Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh dengan instansi terkait yang ada di kabupaten seperti Kabupaten 
Aceh Besar ada 3 (tiga) kelompok tani binaan penangkar benih padi unggul, Kabupaten Pidie 4 (empat) 
kelompok tani binaan penangkar benih padi, Kabupaten Aceh Timur 3 (tiga) kelompok tani binaan 
penangkar benih padi, Kabupaten Aceh Barat 1 (satu) kelompok tani binaan penangkar benih padi, 
Kabupaten Aceh Barat Daya 2 (dua) kelompok tani binaan penangkar benih padi. 

3. Distribusi Benih Milik UPBS BPTP Aceh
Produksi benih yang sudah dipanen pada tahun 2012 milik UPBS sebanyak 19.410 kg dan telah 

tersalur sampai dengan akhir bulan Desember 2012 sebanyak 6.220 kg (32,05%). Rendahnya distribusi 
penyaluran benih milik UPBS BPTP Aceh disebabkan oleh tertundanya musim tanam MT 1 2012/2013 
dan belum tersosialisaikan bahwa UPBS telah menyediakan benih serta tingginya harga benih yang 
dihasilkan oleh UPBS.

Harga benih label Biru/Benih Sebar (ES) di tingkat pengecer (Kios Saprodi) rata-rata sebesar 
Rp6.500,- sampai Rp7.000,- per kilogram, sementara itu UPBS hanya diperkenankan memproduksi 
benih Dasar/Label Putih (FS) dengan harga Rp9.000,- per kilogram dan benih Pokok/Label Ungu (SS) 
dengan harga Rp8.000,-. Dengan harga demikian para petani merasa harga benih terlalu mahal bila 
digunakan untuk tujuan konsumsi. Penjualan benih pada umumnya disalurkan kepada penangkar-
penangkar benih pada tingkat kabupaten/kota di provinsi Aceh. Penyebaran Benih Milik UPBS dapat 
dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Penyebaran Benih Milik UPBS

NO NAMA 
VARIETAS

KELAS 
BENIH (FS/

SS/ES)
BULAN JUMLAH 

(KG) PENERIMA LOKASI/KAB.

1 Inpari 9 FS Desmber 12 165 Konsumsi Aceh Besar
2 Inpari 10 FS Mei 2012  90 Blang bate Aceh Timur

 FS Mei 2012  50 Paya Bili Sa Aceh Timur
 FS Agust 2012  100 Paya Ulu Abdya
 SS Juli 2012  375 Jamal Aceh Tamiang
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NO NAMA 
VARIETAS

KELAS 
BENIH (FS/

SS/ES)
BULAN JUMLAH 

(KG) PENERIMA LOKASI/KAB.

 SS Agust 2012  175 Mustafa Pidie
 SS Sept 2012  150 Bakri Aceh Besar
 SS Okt 12  300 Syahri Bireuen
 SS Nop 12 120 M. Husein Pidie

SS Des 12 340
BPP Sk 
Makmur Nagan Raya

 SS Des 12  300 Samsuar Pijai
 SS Des 12  300 Sanusi Aceh Utara

SS Des 12 200 Distan Aceh Tenggara
SS Des 12 700 BPP Peunaron Aceh Timur

3 Inpari 13 SS Sept 12 125 Mansyur Bireuen
 SS Sept 12 100 Bakri Aceh Besar
 SS Okt 12 250 Alauyah Aceh Besar

SS Des 12 660
BPP Sk 
Makmur Nagan Raya

 SS Des 12 750 Husen Pidie
SS Des 12 100 Distan Aceh Tenggara

4 Ciherang FS Mei 2012 125 Tj. Tualang Aceh Timur
  Juli 2012 125 Mansyur Selatan

   Agustus 12 325 Muriada Aceh Timur
   Sept 12 120 Sulaimi Aceh Barat
  SS Des 12 500 - Str KP Py Gajah
 Total  6.220  

Keunggulan genetik suatu varietas baru dapat dirasakan manfaatnya dalam peningkatan jumlah 
dan kualitas hasil pertanian, apabila tersedia cukup benih untuk ditanam oleh petani. Sutopo (2002) 
menyatakan bahwa ketikberhasilan produksi seringkali sebagai akibat penggunaan benih bermutu yang 
rendah, dengan demikian benih merupakan salah satu input dasar yang menentukan keberhasilan dalam 
kegiatan produksi tanaman. 

Benih sumber menempati posisi strategis dalam industri pembenihan nasional, karena menjadi 
sumber bagi produksi benih kelas di bawahnya sampai benih sebar yang akan digunakan oleh petani. 
Walaupun program perbenihan telah berjalan sekitar 30 tahun, tetapi ketersediaaan benih bersertifikat 
belum mencukupi kebutuhan potensialnya. Ketersediaan benih bersertifikat secara nasional baru sekitar 
35%, jagung 10%, kacang-kacangan < 5% dan sayur-sayuran < 1% (Wirawan, et al. 2002).

Ketersediaan benih unggul yang bermutu sangat diperlukan oleh petani setiap saat. Di Aceh 
ketersediaan benih diluar program BLBU masih dirasakan kurang sehingga kontuinitas pemakaian benih 
bermutu tidak dapat bertahan lama.

Benih merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam setiap usahatani yang maju. 
Penggunaan input lainnya secara maksimum tidak akan memberikan hasil yang tinggi bila benih yang 
digunakan tidak bermutu. Mutu benih mencakup mutu genetis yang ditentukan oleh derejat kemurnian 
genetis, mutu fisiologis ditentukan oleh laju kemun-duran dan vigor benih sedangkan mutu fisik 
ditentukan oleh tingkat kebersihan fisik (Sadjat 1999).

Komoditas tanaman pangan seperti padi saat ini mendapat prioritas dalam pengembangannya, 
karena komoditas ini di samping sebagai bahan makanan pokok penduduk di Indonesia juga karena 
ketiga komoditas tersebut merupakan sumber karbohidrat dan protein nabati yang juga merupakan 
potensi di dalam diversifikasi pangan untuk mengantisipasi kekurangan pangan.
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Besarnya keuntungan dari usaha penangkaran dapat menjadi peluang bagi petani yang mempunyai 
kepemilikan lahan petani di Aceh pada umumnya hanya sekitar 0,25 ha dan tegalan sekitar 0,5 ha per kk 
petani. Luas lahan seperti ini, dengan upaya produksi tanaman, jelas tidak akan mencukupi kebutuhan, 
untuk keperluan keluarga. Diharapkan dengan berkelompok dalam pemasaran benih maka petani di 
Aceh akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya. 

Pembinaan penangkar harus di fokuskan pada kemandirian kelompok penangkar dalam 
kemampuannya menyebaran benih yang dihasilkan dan penumbuhan penangkar lainnya yang dapat 
menyediakan benih pada waktu yang berbeda. Konsep penangkaran komunal yang diterapkan di 
pedesaan mempunyai kelemahan dalam penyediaan benih tepat waktu. Waktu tanam penangkar yang 
berada di desa biasanya sama dan serentak dengan anggota kelompok lainnya. Kadangkala jeda antara 
satu musim tanam dengan musim tanam lainnya pada IP 250–300 hanya berbeda satu bulan. Padahal 
proses benih hingga keluarnya label membutuhkan waktu lebih dari satu bulan. 

Hal ini yang menyebabkan banyak penangkar yang kesulitan dengan proses penyebaran benih yang 
mereka hasilkan. Di sisi lain penangkar swasta (PT. Pertani) mempunyai standar harga yang rendah 
terhadap benih yang dihasilkan oleh penangkar (bakal benih) yang pastinya menyebabkan keuntungan 
bagi penangkar tersebut berkurang.

Padi sebagai salah satu komoditi pangan mempunyai potensi produksi dan perkembangan yang 
cukup tinggi di Provinsi Aceh. Ketersediaan lahan sawah yang potensial ada seluas 408.486 ha dan 
tersebar pada 23 kabupaten/kota. Dari data tersebut menunjukkan bahwa setiap musim tanam, Aceh 
membutuhkan benih padi lebih dari 12 ribu ton dengan perhitungan kebutuhan benih yaitu 25 kg /ha 
(Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NAD 2009).

Fenomena di atas memberikan gambaran kepada kita, bahwa apakah benih dalam jumlah besar 
tersebut dapat tersedia setiap musim tanam dan apakah benih yang tersedia tersebut kualitasnya dapat 
terjamin, hal ini karena jumlah penangkar yang ada di Aceh belum sanggup menyediakan kebutuhan 
benih dalam jumlah tersebut. 

Pengembangan penangkar benih padi dilakukan dengan melibatkan kelompok-kelompok tani 
binaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh dengan instansi terkait yang ada di kabupaten 
seperti Kabupaten Aceh Besar ada 3 (tiga) kelompok tani binaan penangkar benih padi unggul, Kabupaten 
Pidie 4 (empat) kelompok tani binaan penangkar benih padi, Kabupaten Aceh Timur 3 (tiga) kelompok 
tani binaan penangkar benih padi, Kabupaten Aceh Barat 1 (satu) kelompok tani binaan penangkar 
benih padi, Kabupaten Aceh Barat Daya 2 (dua) kelompok tani binaan penangkar benih padi. 

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Produksi benih yang sudah dipanen pada tahun 2012 sebanyak 106.510 kg dengan perincian 

benih milik UPBS sebanyak 19.410 kg dan milik petani 87.100 kg. 
2. Produksi Benih tahun 2012 yang akan dipanen pada akhir Pebruari dan/atau awal Maret 2013 

mencapai 81.660 kg dengan rincian milik UPBS sebesar 19.160 kg dan milik petani sebanyak 
81.660 kg. Dari kedua masa panen tersebut maka produksi total UPBS tahun 2012 adalah 188.170 
kg dengan rincian 38.570 kg milik UPBS dan 149.600 kg milik petani penangkar.

3. Terbentuknya Kelompok/petani penangkar benih padi dilakukan dengan melibatkan kelompok-
kelompok tani binaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh dengan instansi terkait 
sebanyak 13 kelompok/petani penangkar yang tersebar pada Kabupaten Aceh Besar ada 3 (tiga) 
kelompok tani binaan penangkar benih padi unggul, Kabupaten Pidie 4 (empat) kelompok tani 
binaan penangkar benih padi, Kabupaten Aceh Timur 3 (tiga) kelompok tani binaan penangkar 
benih padi, Kabupaten Aceh Barat 1 (satu) kelompok tani binaan penangkar benih padi, Kabupaten 
Aceh Barat Daya 2 (dua) kelompok tani binaan penangkar benih padi.
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4. Terjadi gagal panen pada lokasi perbanyakan benih Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas 4 ha 
akibat serangan hama Tikus pada masa premordia dan serangan hama burung pada fase matang 
susu.

Saran
1. BPTP Aceh perlu mempunyai lahan sawah, sehingga dalam memproduksi benih padi dapat dapat 

dilakukan pada lahan milik BPTP sehingga seluruh hasil produksi memjadi milik BPTP . 
2. Perlu Sosialisasi dan promasi benih berasal dari produksi UPBS Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian Aceh.
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ABSTRACT
Salinity stress is one limiting factor for crop productivity. One strategy to optimize crops productivity 
on soil saline namely the selection of genotypes tolerant to salinity stress. The study aims to determine 
the level of concentration of sea water can be used as indicators of the selection for soybean genotypes to 
salinity stress and study the agronomic characteristics of soybean genotypes to salinity stress.
The study was carried out as an experimental research using two-factor factorial design in a randomized 
complete block design. The first factor is soybean genotypes which have been irradiated gamma rays 75 
Gray, consisting of 4 genotype (The first generation=M1) is Burangrang genotype, Menyapa genotype, 
Orbagenotype, and Tanggamusgenotype. The second factor is the degree of concentration of sea water 
which consists of four levels is seawater concentration 0%, 2% concentration of sea water, sea water 
concentration of 4% and 6% concentration of sea water. Planting is done in polybag, with 3 replicates 
that in experiments conducted at home Cereal Crops Research Institute Maros lasts from April to August 
2015.
The results showed that 6% concentration of sea water can be used as indicators of the selection of 
soybean genotypes induced gamma irradiation to salinity stress. Agronomic characters of genotypes 
Tanggamus , Orba and Menyapa with irradiation 75 Gray obtaining a higher yield on shoot dry weight 
per rootparameters, plant height, leaf number, date of flowering, root volume, and seed yield decrease 
<50 per cent compared to genotype Burangrang. 
Keywords : Salinity stress, genotype, soybean, tolerance 

ABSTRAK
Cekaman salinitas merupakan salah satu faktor pembatas produktivitas tanaman. Salah satu strategi 
agar dapat mengoptimalkan produktivitas tanaman pertanian pada lahan salin yaitu dengan pemilihan 
genotipe yang toleran terhadap cekaman salinitas. Penelitian bertujuan menentukan taraf konsentrasi air 
laut yang dapat dijadikan indikator seleksi genotipe kedelai terhadap cekaman salinitas dan mempelajari 
karakteristik agronomi genotipe kedelai terhadap cekaman salinitas.
Penelitian disusun dalam percobaan dengan menggunakan rancangan faktorial dua faktor dalam rancangan 
acak kelompok. Faktor pertama adalah genotipe kedelai yang telah diiradiasi sinar gamma 75 Gray yang 
terdiri atas 4 genotipe (generasi pertama=M1) yaitu genotipe Burangrang, genotipe Menyapa, genotipe 
Orba, dan genotipe Tanggamus. Faktor kedua adalah taraf konsentrasi air laut yang terdiri atas 4 taraf 
yaitu konsentrasi air laut 0%, konsentrasi air laut 2%, konsentrasi air laut 4% dan konsentrasi air laut 6%. 
Penanaman dilakukan pada polybag, dengan 3 ulangan yang dilaksanakan di rumah percobaan Balai 
Penelitian Tanaman Serealia Kabupaten Maros berlangsung pada bulan April sampai Agustus 2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 6% air laut dapatdijadikan indikator seleksi genotipe 
kedelai hasil induksi iradiasi sinar gamma terhadap cekaman salinitas. Karakter agronomi Genotipe 
Tanggamus, Orbadan Menyapa dengan iradiasi 75 Gray memperoleh hasil yang lebih tinggi pada 
parameter berat kering tajuk/akar, tinggi tanaman, jumlah daun, volume akar, umur berbunga, penurunan 
hasil biji <50 persen dibanding genotipe Burangrang.
Kata kunci : Cekaman salinitas, genotipe, kedelai, toleransi.



835

Toleransi Genotipe Kedelai Hasil Induksi Iradiasi Sinar Gamma terhadap Cekaman Salinitas

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

PENDAHULUAN
Kedelai (Glycine max. L) merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang penting di 

Indonesia. Kebutuhan akan kedelai meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan pertumbuhan penduduk 
dan berkembangnya industri pengolahan pangan yang menggunakan kedelai sebagai bahan baku 
menyebabkan tingkat kebutuhan konsumsi kedelai menjadi meningkat (Deptan 2005).

Produksi kedelai saat ini masih jauh dibawah kebutuhan nasional tahun 2015 (sekitar 2,2 juta ton). 
Produksi kedelai tahun 2014 diperkirakan sebesar 954,997 ribu ton biji kering, sedangkan produksi 
kedelai tahun 2015 diperkirakan sebesar 982,967 ribu ton biji kering. Peningkatan sebanyak 27,970 
ribu ton (2,929 persen) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi kedelai diperkirakan terjadi 
karena bertambahnya luas panen seluas 615,685 ribu hektar (tahun 2014) menjadi 624,848 ribu Ha 
(tahun 2015) dan peningkatan produktivitas sebesar 0,22 kuintal/hektar (1,42 persen) (BPS 2015). 
Peluang peningkatan produksi kedelai di dalam negeri masih terbuka lebar, baik melalui peningkatan 
produktivitas maupun perluasan areal tanam.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi terutama dengan memanfaatkan lahan-lahan 
marginal, seperti lahan kering, lahan masam, lahan salin. Gorham, 2007 menyatakan bahwa tanah 
dikategorikan salin apabila daya hantar listrik (DHL) >4 mmhos/cm (mmhos/cm=dS/m) dari ekstrak 
pasta tanah jenuh dan persentase natrium dapat ditukar (ESP) <15%. Penyebab tanah salin antara lain: (1) 
tanah yang mempunyai bahan induk yang mengandung deposit garam ; (2) intrusi air laut, akumulasi 
garam dari irigasi yang digunakan atau gerakan air tanah yang direklamasi dari dasar laut (Tan 2000); 
(3) disebabkan iklim mikro di mana tingkat penguapan melebihi tingkat curah hujan secara tahunan 
(Sposito 2008).

Cekaman salinitas merupakan salah satu faktor pembatas produktivitas tanaman. Salah satu strategi 
agar dapat mengoptimalkan produktvitas tanaman pertanian pada lahan salin yaitu dengan pemilihan 
genotipe yang toleran terhadap cekaman salinitas. Ashraf 2009 menyatakan bahwa cekaman salinitas 
menurunkan produktivitas tanaman yang disebabkan ketidakseimbangan ion, konsentrasi hara, dan efek 
osmotik. Peningkatan salinitas menghambat pertumbuhan tanaman, menurunkan indeks kandungan 
klorofil daun, menurunkan komponen hasil dan hasil biji kacang hijau. Indeks kandungan klorofil, 
komponen hasil, dan hasil biji lebih sensitif terhadap pengaruh salinitas dibanding tinggi tanaman, 
biomas tajuk, dan luas daun (Taufiq dan Purwaningrahayu 2013) 

Ketersediaan varietas kedelai toleran cekaman salinitas yang dapat memberikan hasil biji yang tinggi 
merupakan komponen esensial dalam mengatasi produksi kedelai di lahan salin. Pemuliaan tanaman 
dengan induksi iradiasi sinar gamma terhadap benih adalah salah satu metode yang dapat menyebabkan 
perubahan sifat morfologi, anatomi serta genetik yang diharapkan akan berguna untuk mendapatkan 
kultivar unggul kedelai yang toleran terhadap salinitas. 

Menurut Witjaksono (2003) menyatakan bahwa mutagen fisik iradiasi sinar gamma terkait 
frekuensi dan sprektrum iradiasi dan tergantung pada dosis dan laju dosis yang digunakan. Pengaruh 
iradiasi fisik ini sangat efisien menyebabkan perubahan materi genetik (Medina dkk. 2005). Hal ini 
sependapat dengan pernyataan Soedjono (2003), bahwa aplikasi mutasi induksi iradiasi sinar gamma 
menghasilkan keragaman fenotipik yang lebih luas. Sari, dkk (2015) menyatakan bahwa persentase hidup 
tunas tertinggi pada dosis 15 Gy. Persentase tumbuh kalus tertinggi terdapat pada dosis 7,5 Gy pada 
tanaman gandum (Triticum aestivum L.). Semakin tinggi dosis iradiasi yang digunakan, maka persentase 
tunas yang tumbuh semakin sedikit atau daya regenerasi semakin rendah.Tah (2006), menyatakan 
bahwa peningkatan jumlah polong pada M1 juga terjadi pada penelitiannya dimana peningkatan jumlah 
polong akibat adanya iradiasi sinar gamma mencapai 15–23% dan mencapai jumlah maksimum pada 
dosis iradiasi 30 kRad.

Penelitian bertujuan menentukan taraf konsentrasi air laut yang dapat dijadikan indikator seleksi 
genotipe kedelai terhadap cekaman salinitas dan mempelajari karakteristik agronomi genotipe kedelai 
terhadap cekaman salinitas.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

836

Toleransi Genotipe Kedelai Hasil Induksi Iradiasi Sinar Gamma terhadap Cekaman Salinitas

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di rumah percobaan Balai Penelitian Tanaman Serealia Kabupaten Maros 

berlangsung pada bulan April sampai Agustus tahun 2015. 
Metode penelitian dilaksanakan dalam bentuk rancangan faktorial dua faktor dalam rancangan 

acak kelompok. Faktor pertama adalah genotipe kedelai yang telah diiradiasi sinar gamma 75 Gray, 
yang terdiri atas 4 genotipe yaitu genotipe Burangrang, genotipe Menyapa, genotipe Orba dan genotipe 
Tanggamus. Faktor kedua adalah taraf konsentrasi air laut yang terdiri atas 4 taraf yaitu konsentrasi 
air laut 0%, konsentrasi air laut 2%, konsentrasi air laut 4%dan konsentrasi air laut 6%. Penanaman 
dilakukan pada polybag, dengan 3 ulangan.Data tersebut kemudian dianalisis dengan sidik ragam dan 
dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5%atau 1%. Analisis ragam dilakukan mengikuti Gomez dan 
Gomez 2007.

Variabel pengamatan yang diamati pada penelitian sebagai berikut : bobot kering tajuk/akar (g), 
volume akar (ml), umur berbunga (hari), jumlah polong (polong), bobot biji per tanaman (g.tan-1).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bobot Kering Tajuk per Akar

Tabel  1. Rerata bobot kering tajuk/akar (g) beberapa genotipe kedelai pada perlakuan cekaman 
salinitas

GENOTIPE (G)
KONSENTRASI AIR LAUT (%) (M)

m0 m1 m2 m3 TOTAL RERATA
g1 3,83 3,83 3,49 2,79 13,93 3,48c
g2 4,38 4,66 3,31 2,79 15,13 3,78b
g3 4,84 4,48 3,32 2,72 15,35 3,84b
g4 6,05 4,68 3,85 3,07 17,66 4,41a
TOTAL 19,10 17,65 13,97 11,36 62,08
RERATA 4,78a 4,41b 3,49c 2,84d   

Keterangan: Angka sekolom dan sebaris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 uji 
Duncan

Hasil uji lanjut terhadap kedua perlakuan tersebut (Tabel 1) diketahui bahwa peningkatan 
perlakuan konsentrasi air laut berdampak buruk terhadap bobot kering tajuk/akar genotipe kedelai. 
Perlakuan konsentrasi air laut 6% (m3) menghasilkan rerata bobot tajuk/akar terkecil dengan nilai 
2,84 g dan berbeda sangat nyata dengan perlakuan konsentrasi air laut 2%, 4%, dan kontrol. Genotipe 
Tanggamus mempunyai bobot kering tajuk/akar tertinggi, diikuti oleh Genotipe Orba dan Menyapa 
sedangkan terendah pada genotipe Burangrang. Semua parameter pertumbuhan menurun seiring dengan 
meningkatnya konsentrasi NaCl. Walaupun demikian, kepekaan tanaman terhadap stress garam bervariasi 
bergantung pada tingkat cekaman (Omami 2005). Aini dkk. (2014) menyatakan bahwa secara umum 
terjadi penurunan lebih dari 50% dibanding dengan kondisi salinitas rendah (1.52 dS m-1), kecuali 
G5(SU-7-1014), G8(Argomulyo//IAC,100-10-KP-40-120), dan G1(Argopuro//IAC100IAC,100) yang 
mengalami penurunan bobot keringtotal tanaman berturut-turut sebesar 43%, 48%, dan 48%.
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Volume Akar

Tabel 2. Rerata volume akar (ml) beberapa genotipe kedelai pada perlakuan cekaman salinitas

GENOTIPE (G)
KONSENTRASI AIR LAUT (%) (M)

m0 m1 m2 m3 TOTAL RERATA
g1 54,00 46,33 32,67 20,00 153,00 38,25a
g2 48,33 34,00 34,67 20,00 137,00 34,25c
g3 43,33 43,33 23,33 17,17 127,17 31,79d
g4 43,33 47,67 32,33 24,33 147,67 36,92b
TOTAL 189,00 171,33 123,00 81,50 564,83
RERATA 47,25a 42,83b 30,75c 20,38d   

Keterangan: Angka sekolom dan sebaris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 uji 
Duncan

Terdapat penurunan rerata volume akar genotipe kedelai akibat peningkatan salinitas. Perlakuan 
konsentrasi air laut 6% (m3) menghasilkan rerata volume akar terkecil dengan nilai 20,38 ml dan 
berbeda sangat nyata dengan perlakuan konsentrasi air laut 2%, 4%, dan kontrol. Rerata volume akar 
genotipe Burangrang menghasilkan volume akar tertinggi yaitu 38,25 ml dibandingkan dengan genotipe 
Tanggamus, Menyapa sedangkan terendah pada genotipe Orba (Tabel 2). Yuniati (2004), menyatakan 
bahwa galur yang toleran garam adalah Wilis, Malabar, dan Sindoro, galur sensitif adalah Lumut, YBL, 
Si Cinang dan Sriyono, sementara yang sedang adalah Genjah Jepang, Lokan, dan Tidar. Pemberian 
NaCl dengan konsentrasi di atas 70 mm pada semua galur memperlihatkan gejala keracunan pada akar 
dan tunas apikal.

Bobot Biji per tanaman

Tabel   3. Rerata bobot biji per tanaman (g.tan-1) beberapa genotipe kedelai pada perlakuan cekaman 
salinitas

GENOTIPE (G)
KONSENTRASI AIR LAUT (%) (M)

m0 m1 m2 m3 TOTAL RERATA
g1 77,50 63,89 55,60 25,20 222,19 55,55c
g2 80,60 74,54 61,83 44,08 261,05 65,26b
g3 81,33 76,94 65,47 48,32 272,06 68,02a
g4 80,63 76,24 60,78 46,34 263,98 66,00b
TOTAL 320,06 291,61 243,68 163,94
RERATA 80,02a 72,90b 60,92c 40,99d   

Keterangan: Angka sekolom dan sebaris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 uji 
Duncan

Peningkatan salinitas berpengaruh terhadap berkurangnya rerata bobot biji per tanaman genotipe 
kedelai. Perlakuan konsentrasi air laut 6% (m3) menghasilkan rerata bobot biji per tanaman terkecil 
dengan nilai 40,99 g.tan-1dan berbeda sangat nyata dengan perlakuan konsentrasi air laut 2%, 4% 
dan kontrol. Terdapat keragaman rerata bobot biji per tanaman genotipe kedelai akibat perlakuan 
konsentrasi air laut. Genotipe Orba menghasilkan rerata bobot biji per tanaman tertinggi, diikuti 
oleh Genotipe Tanggamus dan Menyapa sedangkan terendah pada genotipe Burangrang. Boudsocq 
dan Lauriere (2005) menyatakan bahwa tumbuhan akan terdehidrasi akibattingginya salinitas tanah 
dan kekeringan. Kondisi ini menyebabkan tumbuhan mengalami tekanan hiperosmotik yang ditandai 
dengan berkurangnya tekanan turgor dan hilangnya air dari jaringan. Berlimpahnya Na+ dan Cl- dapat 
mengakibatkan ketidakseimbangan ion sehingga aktivitas metabolisme tumbuhan terganggu. Hanafiah 
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dkk. (2010) yang menunjukkan bahwa pada dosis iradiasi 150 Gymeningkatkan jumlah polong 
tertinggi adalah sebanyak 27,33% dibandingkandengan kontrol, sedangkan pada dosis iradiasi 200 Gy 
tidak membentuk polong. Penurunan hasil biji genotipe Menyapa, Orba dan Tanggamus < 50 persen 
dibanding genotipe Burangrang.Hanafiah dkk., 2011 menyatakan bahwa populasihasil iradiasi 200 Gy, 
jumlah biji per tanaman lebih kecildibandingkan dengan populasi hasil iradiasi lainnya. Jumlah biji per 
tanamankedelai varietas Argomulyo yang diiradiasi sinar gammapada dosis 50 Gy, 100 Gy dan 150 Gy 
lebih tinggi dari padapopulasi kontrol.

Tanaman toleran dapat melakukan pertumbuhan yang lebih baik daripada tanaman yang 
tidak toleran. Triyani dkk. (2013), menyatakan bahwa sifatracun dari salinitas dapat menghambat 
pertumbuhan, seperti menurunkan tinggitanaman, luas daun dan merusak klorofilyang terdapat pada 
daun. Tanaman tolerandapat melakukan pertumbuhan yang lebihbaik daripada tanaman rentan, 
sehingga tajuk tanamannya pun lebih tinggi. Pada kondisi cekaman garam yang berlebih, baik jenis tanaman 
peka maupun toleranakan mengalami penurunan pertumbuhan yang tercermin dalam penurunan 
tinggitanaman, tetapi pada varietas yang pekapenurunan lebih tajam. Salinitas dalam konsentrasi tinggi 
mampu menimbulkan efek racun bagi tanaman.

Gambar 1. Hubungan antara rerata tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai), volume akar dengan 
bobot biji per tanaman (g.tan-1)

Gambar 2. Hubungan antara rerata bobot kering tajuk/akar (g), umur berbunga (hari), jumlah Polong 
per tanaman (polong.tan-1) dengan bobot biji per tanaman (g.tan-1)

Semakin tinggi tanaman, jumlah daun, dan volume akar akan meningkat, ketiganya berkorelasi 
nyata terhadap bobot biji per tanaman. Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 1, terdapat hubungan 
antara tinggi tanaman, jumlah daun, dan volume akar terhadap bobot biji per tanaman yang menunjukkan 
hubungan yang sangat nyata dengan koefisen korelasi masing-masing r = 0,849**, r = 0,811**, r = 0,838** 
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(Tabel 4). Demikian juga semakin besar bobot kering tajuk/akar dan jumlah polong maka yang bobot biji 
per tanaman akan meningkat (Gambar 2). Hubungan yang sangat nyata tersebut ditunjukkan dengan 
koefisen korelasi bobot tajuk/akar tanaman, jumlah polong yang nilai masing-masing r = 0,867**, r = 
0,837** terhadap bobot biji per tanaman, sedangkan parameter umur berbunga tidak berkorelasi nyata 
terhadap bobot biji per tanaman(Tabel 4). Taufiq dan Purwaningrahayu (2013) menyatakan bahwa 
bobot kering tajuk berkorelasi dengan tinggi tanaman (r=0,85**), yang berarti varietas yang tumbuhnya 
pendek berpeluang mempunyai bobot kering tajuk lebih rendah. Bobot kering akar tidak berkorelasi 
dengan tinggi tanaman (r=-0,07) dan bobot kering tajuk (r=-0,14).

Tabel 4. Nilai korelasi antara rerata bobot biji per tanaman beberapa genotipe kedelai (Y) terhadap 
tinggi tanaman, jumlah daun, volume akar, umur berbunga, bobot kering tajuk/akar, dan 
jumlah polong

No. Parameter Pengamatan Persamaan Regresi r
1 Tinggi Tanaman y1 = 0,0062x2 + 3,7231x 0,849**
2 Jumlah Daun y2 = 0,2949x2 + 9,6255x 0,811**
3 Volume Akar y3 = -0,0388x2 + 3,8806x 0,838**
4 Umur Berbunga y4 = -0,0057x2 + 2,3849x 0,468tn
5 Berat Kering Tajuk/akar y5 = -1,9043x2 + 29,42x 0,867**
6 Jumlah Polong y6 = 0,007x2 + 2,4302x 0,837**

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 6% air laut dapatdijadikan indikator seleksi 

genotipe kedelai hasil induksi iradiasi sinar gamma terhadap cekaman salinitas. Karekter agronomi 
genotipe Menyapa, Orbadan Tanggamus dengan iradiasi 75 Gray memperoleh hasil yang lebih tinggi 
pada parameter bobot tajuk /akar, tinggi tanaman, jumlah daun, volume akar, umur berbunga dan 
penurunan hasil biji < 50 persen dibanding genotipe Burangrang.
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ABSTRACT
The fish organic fertilizer has the high nutrient content for plants. The fish fertilizer application in 
potatoes can increase production and the size of the potatoes produced. This study aims to determine 
response of potato plants for different dose and the timing of fish fertilizer. This research was conducted 
in Berastagi KP that began in February - May 2015. The experimental design used was a randomized 
block design factorial with three replications, where the treatment factors studied were first factor is dose 
fish fertilizer (I0: 0, I1: 500 kg / ha, I2: 1000 kg / ha). Second factor is timing of fish fertilization (W1: 
Basic, W2: supplementary, W3: Basic and supplementary). The results showed that plant growth is not 
affected by fish fertilizer, but fish fertilizer as much as 1000 kg/ha can increase the production of potatoes 
per plot is significant. The percentage of large-sized potato tubers increases with fish fertilizer but did 
not increase the percentage of medium-sized potato tubers are used as seed. Timing of fish fertilizer at 
planting (basic) and supplementary or just basic gives a better effect than when supplementary only.
Keywords: Solanum tuberosum; tenggo, fish fertilizer, dose, timing

ABSTRAK
Pupuk organik ikan memiliki kandungan hara yang cukup tinggi bagi tanaman. Pemberian pupuk 
ikan pada kentang mampu meningkatkan produksi dan ukuran kentang yang dihasilkan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui respon tanaman kentang terhadap dosis serta waktu pemberian pupuk 
ikan yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di KP Berastagi yang dimulai bulan Februari–Mei 2015. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok. Faktorial dengan 3 ulangan, 
di mana faktor pertama adalah dosis pemupukan pupuk Ikan (I0 : 0, I1 : 500 kg/ha, I2 : 1000 kg/
ha). Faktor kedua adalah waktu pemupukan pupuk ikan (W1 : Dasar, W2 : Susulan, W3 : Dasar dan 
susulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman tidak dipengaruhi oleh pupuk 
ikan, namun pupuk ikan sebanyak 1000 kg/ha mampu meningkatkan produksi kentang per plot secara 
nyata. Persentase umbi kentang berukuran besar meningkat dengan pemberian pupuk ikan namun 
tidak meningkatkan persentase umbi kentang berukuran sedang yang digunakan sebagai bibit. Waktu 
pemberian pupuk ikan pada saat tanam (dasar) dan susulan atau dasar saja memberikan pengaruh yang 
lebih baik dibandingkan saat susulan saja.
Kata kunci: Solanum tuberosum, tenggo, pupuk ikan, dosis, waktu pemberian

PENDAHULUAN
Tanaman kentang (Solanum tuberosum) merupakan salah satu komoditas sayuran yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi dan cepat mendatangkan keuntungan sehingga mendapat prioritas dalam 
pengembangannya (Hilman dan Swandi 1987). Saat ini, kegunaan umbinya semakin banyak dan 



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

842

Respon Produksi Bibit G5 Kentang (Solanum tuberosum) Varietas Tenggo
terhadap Pemberian Pupuk Ikan

mempunyai peran penting bagi perekonomian Indonesia. Kebutuhan kentang akan meningkat akibat 
pertumbuhan jumlah penduduk, juga akibat perubahan pola konsumsi di beberapa negara berkembang 
(Parman 2007). Lahan Pertanian di daerah dataran tinggi Gowa diusahakan secara intensif dengan 
penanaman berbagai jenis sayuran, termasuk kentang. Dalam berusahatani sayuran, petani masih sedikit 
menggunakan pupuk organik, bahkan ada yang belum menggunakan sama sekali (Asaad et al. 2008). Di 
negara-negara maju, masyarakatnya mulai beralih mengkonsumsi produk yang dihasilkan secara organik 
(Parnata 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik cair sampai konsentrasi 
4 mg/l tidak mempengaruhi tinggi, basah dan berat kering umbi kentang (Parman 2007).

Pemupukan merupakan salah satu usaha penting untuk meningkatkan produksi, bahkan sampai 
sekarang dianggap sebagai faktor yang dominan dalam produksi pertanian. Melalui pemupukan yang 
tepat akan diperoleh keseimbangan unsur hara enssensial yang dibutuhkan tanaman. Pemberian pupuk 
anorganik bukanlah jaminan untuk memperoleh hasil maksimal tanpa diimbangi pupuk organik karena 
pupuk organik mampu berperan terhadap perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Herman 
2000). Hal ini didukung oleh Susi (2009) bahwa penggunaan dosis pupuk kima yang berlebihan dapat 
menyebabkan pencemaran lingkungan, apalagi penggunaan secara terus menerus dalam waktu lama 
akan menyebabkan produktivitas lahan menurun dan mikroorganisme penyubur tanah berkurang. 
Dekkers & Vander Werff (2001) menambahkan bahwa penggunaan pupuk sintetis yang tinggi pada 
tanah akan mendorong hilangnya hara, polusi lingkungan dan rusaknya kondisi alam. (Firmansyah et 
al. 2015) penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati dapat dilakukan sebagai cara untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap pupuk kimia. Penggunaan pupuk organik cair kotoran sapi dapat meningkatkan 
tinggi tanaman, jumlah daun, dan hasil tanaman sawi (Arinong & Lasiwua 2011).

Peningkatan efisiensi pemupukan dapat dilakukan dengan pemberian bahan organik. Salah satu 
sumber bahan organik yang banyak tersedia disekitar petani adalah pupuk kandang. Pemberian pupuk 
organik dapat mengurangi penggunaan dan meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk kimia (Martin et 
al. 2006) juga akan menyumbangkan unsur hara bagi tanaman serta meningkatkan serapan unsur hara 
oleh tanaman (Wigati et al. 2006; Taufiq et al. 2007). Pupuk organik cair dengan dosis 6 ml/l air dan 
teknik penanaman dengan mulsa dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman kentang sebesar 
84,48 dan 98,68% pada umur 1 bulan setelah tanam dan 2 bulan setelah tanam (Marpaung et al. 2014). 
Bahan organik juga meningkatkan KTK tanah, mengikat unsur N, P, dan S dalam bentuk organik 
sehingga terhindar dari pencucian, melarutkan sejumlah unsur, meningkatkan jumlah dan aktivitas 
mikroorganisme tanah (Hakim et al. 1986).

Pupuk organik lengkap yang terbuat dari bahan baku ikan memiliki kualitas sebagai pupuk yang 
lebih dibandingkan dengan pupuk organik lain, apalagi kalau dibandingkan dengan kompos, pupuk 
kandang, atau pupuk hijaau. DiIndonesia saat ini telah banyak beredar pupuk organik yang terbuat 
dari ikan dengan aneka merk, baik produksi dalam negri maupun impor. Sayangnya, yang masih 
memenuhi prasyaratan masih terbatas. FAO telah menetapkan kriteria dasar untuk pupuk jenis ini, yakni 
:kandungan unsur makro harus mempunyai nilai minimal N (12%), P (8%), dan K (6%) disamping 
kamdungan unsur mikro seperti Ca,Fe, Mg, Cu, Zn, Mn, dan sebagainya. Pemberian ikan sebanyak 615 
kg/ha memberikan haril umbi kentang yang maksimum yaitu 31,30 ton/h dan juga dapat meningkatkan 
persentase umbi ukuran besar antara 2,44-3,13 % (Nainggolan 1991). Hasil penelilitian Yulnafatmawita 
et al. (2012) menunjukkan bahwa pemberian bahan organik pada tanah Ultisol dapat memperbaiki sifat 
fisik tanah yaitu meningkatkan indeks stabilitas agregat, permeabilitas, dan ruang pori tanah.

Permasalahan yang sering dihadapi pada budidaya kentang adalah produksi kentang yang masih 
rendah ,ini diduga karena pemupukan yang belum tepat. Oleh karena itu, dirasa sangat perlu dilakukan 
penelitian mengenai Respon Pemberian Ikan Terhadap Produksi Kentang, sehingga dapat lebih 
meningkatkan produksi. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dosis dan waktu yang tepat dalam pemberian ikan 
yang optimal dalam peningkatan produksi bibit kentang. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini 
ialah ada interaksi yang positif antara mengetahui dosis waktu pemberian pupuk pupuk ikan yang tepat 
dalam peningkatan produksi bibit kentang.

BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Berastagi, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, 

dengan ketinggian ± 1340 meter dari permukaan laut, jenis tanah andisol. Penelitian ini di laksanakan 
mulai bulan Februari–Mei 2015. Rancangan percobaan yang di gunakan adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah dosis pemupukan ikan (I0 : 0, I1 : 
500 kg/ha, I2 : 1000 kg/ha). Faktor kedua adalah waktu pemupukan ikan (W1 : Dasar, W2 : Susulan, W3 
: Dasar dan susulan). Prosedur pelaksanaan tanah diolah, dibuang rumput dan bekas tanaman kemudian 
dan diratakan. Dibuat plot dengan ukuran panjang 2,5 m lebar 1,7 m dan antara perlakuan 50 cm 
dan jarak antara ulangan 75 cm. Lalu dibentuk bedengan dengan ketinggian 20 cm. Dipermukaan 
bedengan ditabur pupuk kandang 2 kg/m, pupuk kimia 80 g/tanaman yang terdiri dari campuran 
(Cantik + SS – Ammophos + Patenkali butir). Pemberian pupuk dilakukan 1 kali pada saat pupuk 
dasar. Setelah selesai diberikan pupuk, kemudian bedengan dinaikan bedengan sampai ketinggian 30 
cm. Pemasangan mulsa dilakukan setelah bedengan diratakan baru dibuat lobang tanaman dengan jarak 
antar tanaman 40 cm, kemudian bibit kentang ditanam 1/lobang tanaman. Pemberian Ikan dilakukan 
sesuai dengan perlakuan. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan, pengairan, dan pengendalian 
hama/penyakit. Pengairan dilakukan jika kondisi lahan kering. Untuk mencegah serangan hama dan 
penyakit dilakukan penyemprotan insektisida berbahan aktif Sipermetrin 50 g/l dengan dosis 2 cc/l air, 
Pofenofos, Klorantranilipol 50 g/l, Imidakloprid, Sammite dengan dosis 1 cc/ltr air dan Emamektin 
benzoate dengan dosis 0,5 – 1,0 cc/l air, fungisida Mankozeb atau Difenokonasol 250 g dengan dosis 2 
g/ltr air. Pemanenan umbi dilakukan pada umur 90 hari setelah tanam.

Peubah yang Diamati
1. Tinggi tanaman, Pengukuran dilakukan pada umur 4–10 minggu setelah tanam dengan interval 2 

minggu sekali.
2. Jumlah batang utama dihitung pada umur 5 minggu setelah tanam
3. Bobot umbi per tanaman, ditimbang sewaktu panen
4. Produksi umbi per plot, ditimbang sewaktu panen
5. Persentase grade umbi pertanam (besar = > 100 g/umbi, sedang (ukuran bibit) = 60–100 g/umbi, 

kecil = <60 g/umbi)
Data yang diamati dianalisa dengan uji F dan dilanjutkan dengan uji beda rata-rata BNJ pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinggi Tanaman Umur 4, 6, 8,10 MST
Dari hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa dosis dan waktu pemupukan pupuk ikan tidak 

berbeda nyata terhadap tinggi tanaman pada umur 6, 8, dan 10 MST namun pada dosis pemupukan 
pupuk ikan berbeda nyata pada umur 4 MST. Interaksi kedua perlakuan tidak berbeda nyata (Tabel 
1).
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Tabel 1. Pengaruh dosis dan waktu pemupukan ikan terhadap tinggi tanaman umur 4, 6, 8 dan 10 
MST 

Perlakuan 
Tinggi Tanaman (cm)

4 MST 6 MST 8 MST 10 MST 
Dosis Pemupukan 
I0. Tanpa pupuk ikan 
I1. 500 kg/ha 
I2. 1000 kg/ha

Waktu Pemupukan 
W1. Dasar 
W2. Susulan 
W3. Dasar dan susulan
 

34,73 b
39,11 a
39,66 a

35,94 a
38,49 a
39,08 a

47,02 a
48,72 a
49,27 a

47,16 a
49,46 a
48,40 a

56,09 a
57,16 a
57,94 a

56,09 a
58,32 a
56,79 a

59,72 a
59,79 a
59,26 a

58,89 a
59,27 a
60,79 a

KK (%) 8,43 7,02 6,47 6,04
Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ.05 
 MST : Minggu Setelah Tanam 

Data tinggi tanaman pada umur 4 MST menunjukkan bahwa dosis pemupukan ikan berbeda nyata 
dengan tanpa pemupukan ikan, dimana I0 berbeda nyata dengan I1 dan I2, namun I1 tidak berbeda 
nyata dengan I2. Tinggi tanaman tertinggi terdapat pada perlakuan I2 (1000 kg/ha) yaitu 39,66 cm dan 
tinggi tanaman yang terendah terdapat pada I0 (tanpa pupuk ikan) yaitu 34,77 cm. Dari data diatas dapat 
dilihat bahwa tinggi tanaman kentang umur 4 MST berpengaruh terhadap dosis pemberian pupuk ikan 
dimana semakin banyak dosis pupuk ikan yang diberikan maka tinggi tanaman semakin tinggi, hal ini 
dikarenakan pupuk ikan dapat merangsang pertumbuhan tanaman kentang. Demikian halnya dengan 
perlakuan waktu pemupukan ikan, tidak diujumpai perbedaan yang nyata diantara perlakuan. Tinggi 
tanaman tertinggi terdapat pada perlakuan W3 (dasar dan susulan) yaitu 39,08 cm dan tinggi tanaman 
yang terendah terdapat pada perakuan W1 (dasar) yaitu 35,94 cm. 

Pada umur 6, 8 dan 10 MST menunjukkan bahwa perlakuan dosis dan waktu pemupukan pupuk 
ikan tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, namun dapat dilihat pemberian dosis tertinggi 
yaitu 1000 kg/ha menghasilkan pertumbuhan tanaman kentang yang lebih tinggi.

Bobot Umbi per Tanaman
Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan dosis pemupukan pupuk ikan berpengaruh 

nyata terhadap bobot umbi per tanaman, sedangkan perlakuan waktu pemupukan ikan serta interaksi 
kedua perlakuan tidak berpengaruh nyata (Tabel 2).

Tabel 2. Pengaruh dosis dan waktu pemupukan ikan terhadap bobot umbi per tanaman 

Perlakuan Bobot (g)
Dosis Pemupukan 
I0. Tanpa pupuk ikan 
I1. 500 kg/ha 
I2. 1000 kg/ha
Waktu Pemupukan 
W1. Dasar 
W2. Susulan 
W3. Dasar dan susulan

 638,89 b
742,67 ab
1.006,67 a

808,44 a
780,22 a
799,56 a

KK (%) 27,71
Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ.05 
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Data bobot umbi per tanaman menunjukkan bahwa perlakuan dosis pemupukan pupuk ikan 
berpangaruh nyata terhadap bobot umbi per tanaman dimana I0 tidak berbeda nyata dengan I1 namun 
berbeda nyata dengan I2 dan I1 tidak berbeda nyata dengan I2. Bobot tertinggi terdapat pada I2 (1000 
kg/ha) yaitu 1006,69 g dan yang terendah I0 (tanpa pupuk ikan) yaitu 638,89 g. Perlakuan waktu 
pemupukan tidak berpengaruh nyata terhadap bobot umbi per tanaman dimana W1 tidak berbeda 
nyata dengan W2 dan W3 serta W2 tidak berbeda nyata dengan W3. Namun bobot tertinggi terdapat 
pada W1 (dasar) yaitu 808,44 g dan yang terendah terdapat pada W2 (susulan) yaitu 780,22 g. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemupukan ikan dapat meningkatkan produksi kentang. Hal ini sesuai dengan 
pendapat (Karo 2015) dimana pemberian pupuk ikan dengan cara dicor dapat meningkatkan tinggi 
tanaman, bobot per tanaman, produksi per perlakuan dan diameter kurd pada tanaman kubis bunga. 
Menurut Hairiah et al. (2000), kecepatan pelapukan bahan organik tergantung perbandingan carbon dan 
nitrogen dari bahan tersebut. Bahan yang memiliki C : N rasio kecil akan mengalami proses pelapukan 
yang lebih cepat bila dibanding bahan organik yang memiliki C : N rasio lebih besar. Kualitas bahan 
organik berkaitan dengan penyediaan unsur N, ditentukan oleh besarnya kandungan N. Bahan organik 
dikatakan berkualitas tinggi bila kandungan N tinggi, konsentrasi lignin dan polifenolnya rendah

Produksi Umbi per Plot
Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan dosis pemupukan pupuk ikan berpengaruh 

nyata terhadap produksi umbi per plot dan waktu pemupukan ikan serta interaksi kedua perlakuan tidak 
berpengaruh nyata (Tabel 3).

Tabel 3. Pengaruh dosis dan waktu pemupukan ikan terhadap produksi umbi per plot 

Perlakuan Produksi (kg)
Dosis Pemupukan 
I0. Tanpa pupuk ikan 
I1. 500 kg/ha 
I2. 1000 kg/ha

Waktu Pemupukan 
W1. Dasar 
W2. Susulan 
W3. Dasar dan susulan
 

12,91 b
16,80 a
20,24 a

15,98 a
16,10 a
17,86 a

KK (%) 17,88
Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ.05 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan dosis pemupukan ikan berpangaruh nyata 
terhadap produksi umbi per plot di mana I0 berbeda nyata dengan I1 dan I2 namun I1 tidak berbeda 
nyata dengan I2. Produksi tertinggi terdapat pada I2 (1000 kg/ha) yaitu 20,24 kg dan yang terendah I0 
(tanpa ikan) yaitu 12,91 kg. Perlakuan waktu pemupukan tidak berpengaruh nyata terhadap bobot umbi 
per tanaman dimana W1 tidak berbeda nyata dengan W2 dan W3 serta W2 tidak berbeda nyata dengan 
W3. Namun bobot tertinggi terdapat pada W3 (dasar dan sususlan) yaitu 17,86 kg dan yang terendah 
terdapat pada W1 (dasar) yaitu 15,98 kg. 

Dari data diatas dapat disebut pupuk ikan dapat meningkatkan produksi kentang. Hal ini sesuai 
dengan Nainggolan (1991) Pemberian pupuk ikan sebanyak 615 kg/ha memberikan haril umbi kentang 
yang maksimum yaitu 31,30 ton/h). Evenson (1982) mengatakan bahwa mekanisme peningkatan dari 
berbagai P tersedia dari masukan bahan organik yang diberikan ke dalam tanah akan mengalami proses 
mineralisasi P sehingga akan melepaskan P anorganik kedalam tanah. Selain itu, penambahan bahan 
organik ke dalam tanah akan meningkatkan aktivitas mikrobia tanah, menurut Palm et al. (1997) 
menyatakan bahwa mikrobia akan menghasilkan enzim fosfatase yang merupakan senyawa perombak 
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P-organik menjadi P-anorganik. Enzim fosfatase selain dapat menguraikan P dari bahan organik yang 
ditambahkan, juga dapat menguraikan P dari bahan organik tanah. Hal ini berdampak pada peningkatan 
jumlah populasi mikroorganisme tersebut, sehingga membantu dalam pengikatan partikel-partikel tanah 
yang sangat membantu dalam peningkatan kesuburan tanah. 

Persentase Umbi Grade Besar, Sedang dan Kecil
Hasil analisa sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan dosis pemupukan pupuk ikan berpengaruh 

nyata terhadap grade besar namun pada grade sedang dan kecil tidak berpangaruh nyata dan waktu 
pemupukan pupuk ikan serta interaksi kedua perlakuan tidak berpengaruh nyata (Tabel 4).

Tabel 4. Pengaruh dosis dan waktu pemupukan ikan terhadap persentase umbi grade besar, sedang, 
dan kecil 

Perlakuan 
Persentase Grade (%)

Besar Sedang (Bibit) Kecil 
Dosis Pemupukan 
I0. Tanpa pupuk ikan 
I1. 500 kg/ha 
I2. 1000 kg/ha

Waktu Pemupukan 
W1. Dasar 
W2. Susulan 
W3. Dasar dan susulan
 

18,47 b
19,97 ab
25,66 a

20,68 a
22,15 a
21,25 a

39,58 a
38,96 a
33,72 a

40,06 a
31,92 b
40,27 a

41,95 a
41,08 a
40,63 a

39,25 a
45,93 a
38,47 a

KK (%) 23,97 19,76 18,74
Keterangan: Angka rata-rata yang di ikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 

menurut uji BNJ.05 

Data persentase grade besar menunjukkan bahwa dosis pemupukan pupuk ikan memberi 
pengaruh nyata, dimana I0 tidak berbeda nyata dengan I1, namun berbeda nyata dengan I2, dan I1 tidak 
berbeda nyata dengan I2. Persentase grade besar tertinggi terdapat pada I2 (1000 kg/ha) yaitu 25,66 
% sedangkan yang terendah terdapat pada I0 (tanpa ikan) yaitu 18,47 %. Demikian halnya dengan 
perlakuan waktu pemupukan pupuk ikan tidak berbeda nyata dimana W1 tidak beda nyata dengan W2 
dan W3 dan W2 tidak berbeda nyata dengan W3. Namun persentase grade besar tertinggi terdapat pada 
W2 (susulan) yaitu 22,15 % dan yang terendah W1 (dasar) yaitu 20,68 %. Dari data diatas dapat disebut 
ikan dapat meningkatkan produksi kentang. Hal ini sesuai dengan pendapat Nainggolan (1991), dimana 
pemberian pupuk ikan sebanyak 615 kg/ha dapat meningkatkan persentase umbi ukuran besar antara 
2,44–3,13%.

Data persentase grade sedang menunjukkan bahwa dosis pemupukan pupuk ikan tidak memberi 
pengaruh nyata, dimana I0 tidak berbeda nyata dengan I1 dan I2, dan I1 tidak berbeda nyata dengan 
I2. Persentase grade sedang tertinggi terdapat pada I0 (tanpa pupuk ikan) yaitu 39,58% sedangkan yang 
terendah terdapat pada I2 (1000 kg/ha) yaitu 33,72%. Namun, pada perlakuan waktu pemupukan 
pupuk ikan berpengaruh nyata terhadap persentase grade sedang dimana W1 dan W3 tidak berbeda 
nyata, namun berbeda nyata dengan W2, sehingga dalam waktu pemupukan lebih cocok dilakukan pada 
saat dasar ataupun pada saat dasar + susulan. Persentase grade sedang tertinggi terdapat pada W3 (dasar 
dan susulan) yaitu 40,27% dan yang terendah W2 (susulan) yaitu 31,92%. Dimana pada grade sedang 
ini merupakan ukuran yang digunakan sebagai bibit.

Data persentase grade kecil menunjukkan bahwa dosis pemupukan pupuk ikan tidak memberi 
pengaruh nyata, dimana I0 tidak berbeda nyata dengan I1 dan I2, serta I1 tidak berbeda nyata dengan 
I2. Persentase grade kecil tertinggi terdapat pada I0 (tanpa pupuk ikan) yaitu 41,95% sedangkan yang 
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terendah terdapat pada I2 (1000 kg/ha) yaitu 40,63%. Begitu juga dengan perlakuan waktu pemupukan 
pupuk ikan tidak berbeda nyata dimana W1 tidak beda nyata dengan W2 dan W3 dan W2 tidak berbeda 
nyata dengan W3. Namun persentase grade kecil tertinggi terdapat pada W2 (susulan) yaitu 45,93% dan 
yang terendah W3 (dasar dan susulan) yaitu 38,47%.

KESIMPULAN
1. Dosis pemupukan ikan 1000 kg/ha dapat meningkatkan bobot per tanaman, produksi per plot 

dan persentase grade besar pada tanaman kentang. 
2. Waktu pemupukan ikan dapat dilakukan pada dasar, susulan dan dasar + susulan, namun untuk 

menghasilkan ukuran bibit, pemupukan dilakukan pada saat dasar maupun dasar + susulan.
3. Tidak ada interaksi dosis dan waktu pemupukan ikan terhadap produksi tanaman kentang.
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ABSTRACT
The aim of this experiment was to find the best quality of potted Chrysanthemum using black cloth 
during the plants starting generative phase. The experiment was conducted at PT Alam Indah Bunga 
Nusantara, Kawungluwuk village, Cianjur, West Java. Plants were grown in a plastic house. Split plot 
design was used in this experiment, comprising main plot was black cloth applications (at 5.00–8.00 pm 
(black out 3 hours), 5.00-–8.00 pm and added at 5.00–6.30 am (black out 4,5 hours), 5.00–8.00 pm 
and added at 5.00–8.00 am (black out 6 hours) dan control without black cloth. Sub plot was varieties 
of Chrysanthemum ( Rage, Time Fine and Delano). Every treatment consist of 10 potted plants. The 
application of Growth retardant was the same for all plants experiment unit. The results showed that 
application of black cloth were significant reduced plant height, increased plant diameter, fasten flower 
initiation and flower opened especially on 3 hours and 4,5 hours applications. The different varieties had 
different responses.  
Keywords: Chrysanthemum morifolium; Black Cloth; Quality; Production.

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan kualitas krisan pot yang baik dengan penambahan 
penyungkupan untuk memperpendek hari penyinaran pada waktu tanaman memasuki fase generatif. 
Penelitian dilakukan di kebun milik PT Alam Indah Bunga Nusantara, desa Kawungluwuk, Cianjur, 
Jawa Barat dengan ketinggian tempat 600 m dpl. Rancangan percobaan yaitu split plot, tiga ulangan 
dengan petak utama yaitu  aplikasi penyungkupan diberikan pada jam 17.00–20.00 (penutupan 3 jam), 
17.00–20.00 ditambah pada jam 05.00–06.30 (penutupan 4,5 jam), 17.00–20.00 ditambah 05.00–
08.00 (penutupan 6 jam) dan kontrol tanpa pemberian penyungkupan. Anak petak yaitu varietas krisan. 
Varietas krisan yang digunakan ada tiga  yaitu Rage, Time Fine, dan Delano. Tiap perlakuan terdiri 
dari 10 pot tanaman. Pemberian zat penghambat tumbuh sama untuk seluruh tanaman percobaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan penyungkupan berpengaruh nyata terhadap tinggi 
tanaman akhir, jumlah bunga per pot, diameter tanaman, waktu 50% kuncup bunga menampakan 
warna, waktu 50% bunga mekar, diameter bunga. Penggunaan penyungkupan menurunkan tinggi 
tanaman, juga meningkatkan diameter tanaman, mempercepat terbentuknya bunga maupun mekarnya 
bunga pada semua varietas terutama pada 3 dan 4,5 jam. Varietas mempunyai respon yang berbeda 
terhadap perlakuan penyungkupan dan nyata terhadap semua parameter pengamatan. 
Kata kunci: Chrysanthemum morifolium;  Penyungkupan;  Kualitas;  Produksi.

PENDAHULUAN
Meningkatnya sektor usaha tani tanaman hias terlihat dari data statistik produksi hortikultura 

tahun 2014 yang menunjukkan bahwa produksi bunga potong mengalami peningkatan sebesar 8.30% 
dibandingkan tahun 2013. Bunga potong krisan merupakan tanaman yang mempunyai kontribusi 
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produksi tertinggi (57.67%) terhadap total produksi bunga potong di Indonesia diikuti oleh bunga 
potong lainnya seperti mawar (23.36%), sedap malam (14.12%), dan anggrek (2.66%) (Dirjenhorti 
2015).

Beragam varietas krisan diperjual-belikan di pasar dengan variasi bunga yang sangat luas. Tanaman 
krisan umumnya dibudidayakan untuk produksi bunga potong maupun tanaman pot (Sanjaya 2004). 
Krisan pot sepanjang tahun menjadi salah satu tanaman berbunga pot yang diproduksi secara internasional. 
Pertumbuhan nyata industri krisan pot telah terjadi, dan inovasi baru selalu dikembangkan (Larson, 
1992). Nurmalinda et al. (2010) melaporkan bahwa Permintaan krisan pot akan meningkat pada momen-
momen tertentu, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Imlek, dan Hari Raya Natal. Pada hari-hari 
biasa, penggunaan krisan pot seringkali digunakan untuk dekorasi ruangan di hotel dan perkantoran.

Krisan (Chrysanthemum morifolium Rammat ) termasuk dalam familia Compositae. Saat ini ada 
ratusan kultivar krisan yang tersedia dipasar dengan ragam yang sangat bervariasi. Krisan bunga potong 
diusahakan agar bunga yang dihasilkan mempunyai tangkai yang panjang dengan panjang lebih dari 75 
cm, sedang krisan pot lebih dikehendaki bentuk yang kompak dengan kisaran tinggi tanaman dua kali 
tinggi pot yang dipakai. Kultivar krisan yang cocok untuk tanaman pot harus menampilkan karakteristik 
sebagai berikut: bentuk tanaman bagus, mudah terbentuk cabang, menghasilkan bunga dalam waktu 
singkat pada batang yang relatif pendek dan mempunyai bunga yang warna, bentuk maupun ukuran 
diinginkan.

Krisan merupakan tanaman hari pendek. Sistem blackout kadang-kadang digunakan untuk 
menginduksi pembungaan sebelum tanaman tumbuh normal dibawah hari pendek alami (Runkle and 
Vaid, 2013). Krisan akan berbunga pada keadaan hari pendek dan malam yang panjang sehingga disebut 
tanaman yang sangat dipengaruhi photoperiodik (Chang 1968; Cockshull and Hughes 1976; Crater 
1980). Kultivar diklasifikasikan menurut grup respon (‘response group’), Grup respon ini ditentukan 
oleh waktu dari inisiasi dari hari pendek sampai berbunga. Penambahan cahaya dimaksudkan untuk 
mencegah pembentukan kuncup bunga terlalu awal, pertumbuhan tunas secara alami dipengaruhi malam 
yang panjang. Untuk mencegah tanaman membentuk kuncup bunga, periode gelap tidak boleh lebih dari 
7 jam terus menerus. Pemberian cahaya pada krisan dikarenakan pembentukan daun dan peningkatan 
panjang batang terjadi pada hari panjang sedangkan pembentukan kuncup bunga terjadi pada hari 
pendek. Jadi, untuk terbentuknya bunga harus ada paling sedikit 12 jam gelap dalam 24 jam. Untuk 
mengendalikan pembungaan dapat dilakukan dengan manipulasi pemberian waktu gelap yang dapat 
diterima tanaman. Pemberian naungan dengan kain hitam (black out atau penyungkupan) dimaksudkan 
untuk pembungaan pada hari panjang. Penggelapan haruslah minimal 12,5 jam untuk mendapatkan hasil 
terbaik. Penggunaan kain satin hitam atau polypropylene diperlukan untuk mencegah penetrasi cahaya 
yang lebih dari 2 fc. (Crater 1980). Oleh karena itu, penelitian dilakukan bertujuan untuk mendapatkan 
kualitas krisan pot yang lebih baik dengan pemberian penyungkupan untuk memperpendek panjang 
hari normal.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di kebun milik PT Alam Indah Bunga Nusantara, Ciwalen, Cipanas, Jawa 

Barat dengan ketinggian tempat 600 m di atas permukaan laut. Lokasi penanaman yaitu dalam rumah 
plastik dan pot tanaman diletakan dalam rak bambu.

Bahan tanaman yaitu tiga varietas krisan pot (Rage, Time Fine, dan Delano). Rage adalah krisan 
tipe spray berwarna merah sedangkan Time Fine krisan tipe standard dengan warna bunga kuning 
dan Delano juga krisan tipe standard berwarna ungu. Bibit tanaman berasal dari setek yang sudah 
berakar, ditanam dalam pot plastik hitam berdiameter 15 cm, setiap pot terdiri dari 6 setek. Media 
tanam yang digunakan yaitu campuran serbuk sabut kelapa, sekam bakar dan peat moss. Pemeliharaan 
tanaman meliputi penyiraman, pemupukan, proteksi hama dan penyakit, pembentukan tanaman dan 
pembuangan bunga yang tidak dikehendaki. Penyiraman dilakukan tiap hari pada pagi hari dengan cara 
manual, pemupukan diberikan dua kali setiap minggu disiramkan dengan menggunakan pupuk rakitan 
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PT Alam Indah Bunga Nusantara yang terdiri dari larutan A berupa campuran hara makro dan larutan 
B yang berupa campuran hara mikro, EC pupuk ditetapkan 0,6.  Hama utama krisan yaitu leaf miner, 
pemberantasan hama digunakan berbagai insektisida antara lain yaitu Tamaron, Faidet, Meotrin, Thiodan, 
Hostation. Penyakit utama yaitu karat putih (Puccinia horianna), pemberantasan dilakukan dengan 
menggunakan pestisida Amitsar atau Regol, penyemprotan pestisida dilakukan 1 minggu 1x bergantian 
antara insektisida dan fungisida. Pembuangan kuncup bunga yang tidak dikehendaki dilakukan dengan 
membuang bunga-bunga samping bagi tipe bunga standard dan  bagi tipe krisan spray tiap tangkai 
bunga ditinggalkan 4 kuntum bunga. Pembuangan kuncup bunga dilakukan saat seluruh kuncup bunga 
sudah muncul. 

Tanaman ini ditanam dalam kondisi hari panjang selama 10 hari dengan penambahan lampu 
pijar minimal 70 lux pada tanaman terjauh. Pinching dilakukan setelah tanaman berumur 8 hari dan zat 
penghambat tumbuh yaitu Daminozide diberikan yang pertama dengan konsentrasi 1000 ppm pada saat 
panjang tunas kurang dari 1 cm dan kedua diberikan 1 minggu kemudian dengan konsentrasi 3000 ppm. 
Setelah 10 hari diberikan kondisi hari panjang maka lampu dipadamkan kemudian tanaman ditutup 
dengan plastik hitam tidak tembus cahaya sesuai perlakuan. Untuk tanaman kontrol tidak diberikan 
penutup plastik hitam. Penyungkupan ini diberikan sampai kuncup bunga menunjukkan warnanya.

Rancangan percobaan yaitu split plot,tiga ulangan dengan petak utama yaitu  aplikasi penyungkupan 
diberikan pada jam 17.00–20.00 (penyungkupan 3 jam), 17.00–20.00  ditambah pada jam 05.00–6.30 
(penyungkupan 4,5 jam), 17.00–20.00  ditambah 05.00–8.00 (penyungkupan 6 jam) dan kontrol tanpa 
pemberian penyungkupan. Anak petak yaitu varietas krisan.Varietas krisan yang digunakan ada tiga  yaitu 
Rage, Time Fine, dan Delano. Tiap perlakuan terdiri dari 10 pot tanaman. Pemberian zat penghambat 
tumbuh diberikan seragam untuk seluruh tanaman percobaan. Pengukuran dilakukan dengan  sampel 
5 tanaman. Diameter tanaman diukur pada kanopi terlebar pada setiap sampel tanaman, 50% bunga 
mekar dihitung jika 50% dari jumlah bunga per tanaman sudah mekar juga 50% waktu kuncup bunga 
menampakan warna dihitung setelah 50% dari jumlah bunga per pot mulai berwarna. 

Pengamatan meliputi kecepatan tumbuh tunas, jumlah tunas per pot, tinggi tanaman akhir, 
jumlah bunga per pot, diameter tanaman, waktu 50% kuncup bunga menampakan warna, waktu 50% 
bunga mekar, diameter bunga. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan, data dianalisis ragam pada taraf 
kepercayaan 5%. Apabila terdapat  pengaruh nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan Duncan Multiple 
Range Test (DMRT) pada taraf  kepercayaan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah tunas

Jumlah tunas per pot yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh penyungkupan, namun jumlah tunas 
ini dipengaruhi oleh perbedaan varietas (Tabel 1). Pertumbuhan tunas pada tanaman krisan terjadi pada 
masa pertumbuhan vegetatif yaitu pada waktu diberikan penambahan cahaya buatan untuk menambah 
panjang hari. Hal ini yang merupakan faktor penyebab perlakuan tidak mempengaruhi jumlah tunas yang 
dihasilkan. Pada percobaan disini penambahan cahaya buatan diberikan sama untuk semua perlakuan. 
Perlakuan penyungkupan akan berpengaruh terhadap perubahan fase vegetatif ke fase generatif yaitu 
perubahan fitokrom Pfr 730 ke Pr 660 (Cathey 1974). Jumlah tunas berkisar dari 12,65 sampai 14,62 
buah dalam satu pot tanaman. Varietas Rage mempunyai jumlah terbanyak yaitu 14,62 buah sedangkan 
Varietas Time Fine dan Delano mempunyai tunas 13,47 dan 12,65 buah. Disini nampak bahwa faktor 
genetis tanaman sangat berpengaruh terhadap jumlah tunas yang dihasilkan tiap varietas tanaman. 
Varietas Rage tergolong ber tipe spray mempunyai jumlah tunas lebih banyak dibandingkan dengan 
kedua varietas yang bertipe standard. Moura et al. (2014) menyampaikan bahwa karakter tanamana 
krisan berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor genetik yang akan terlihat pada keragaan masing-
masing kultivar tanaman.
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Tinggi tanaman
Tinggi tanaman berbeda nyata dipengaruhi oleh penggunaan penyungkupan, tanaman kontrol 

paling tinggi dibanding perlakuan yang lain, perlakuan penyungkupan 3 jam lebih tinggi 1,00 – 1,50 
cm dibanding perlakuan penyungkupan yang lebih lama. Hal ini disebabkan pemberian penyungkupan 
mengakibatkan pertumbuhan vegetatif akan berhenti dan tanaman akan memasuki fase generatif (Cathey 
1974). Sifat tanaman krisan sendiri yang selalu tumbuh tinggi bila mendapatkan intensitas cahaya 
matahari yang banyak. Intensitas cahaya tinggi berpengaruh terhadap aktivitas auksin pada meristem 
apikal. Apabila intensitas cahaya tinggi maka aktivitas auksin meningkat pula, sehingga mengakibatkan 
tanaman krisan tumbuh tinggi. Pada tanaman kontrol tanaman mendapatkan intensitas cahaya yang 
lebih banyak dibandinggkan dengan tanaman yang di sungkup, sehingga pada tanaman kontrol tanpa 
penyungkupan pertumbuhan vegetatif masih berlanjut dan memacu pemanjangan internodia dan 
mengalami proses pembentukan biamassa lebih banyak dibandingkan dengan yang disungkup. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Harjadi (1991), besarnya cahaya yang tertangkap pada proses fotosintesis 
menunjukkan besarnya biomassa, sedangkan besarnya biomassa dalam jaringan tanaman mencerminkan 
pertumbuhan tanaman.

Krisan termasuk tanaman hari pendek, panjang hari mempengaruhi pertumbuhan vegetatif dalam 
hal ini pemanjangan batang atau pemanjangan tunas. Hasil penelitian Vidalie (1981) mendapatkan hasil 
yang sama pada penanaman dalam tunel polyethylene dengan penggelapan pada jam 18.00 sampai jam 
8.00, mengakibatkan tinggi tanaman berkurang 25–40 cm dibandingkan tanaman yang ditanaman pada 
hari netral dan tergantung varietasnya. Dikatakan pula bahwa tinggi tanaman ditentukan oleh waktu 
diberikan penyungkupan, makin lambat penyungkupan diberikan maka tanaman makin tinggi. Tinggi 
tanaman selain dipengaruhi perlakuan dipengaruhi pula oleh pemberian daminozide. Pada penelitian 
de Larra (1974), penambahan periode gelap menjadi 12,5 jam meningkatkan jumlah tanaman yang 
berukuran pendek dan mempunyai hasil yang sama dengan pemberian CCC 2500 ppm   Dengan 
demikian perlakuan penyungkupan nyata dapat mengurangi penggunaan zat penghambat. Pada krisan pot 
ukuran tinggi tanaman sangat menentukan kualitas, tinggi tanaman yang dikehendaki tidak boleh lebih 
dari 30 cm atau maksimal 1,5 kali tinggi pot. Hasil penelitian Herlina dan Sutarna (2002) penggunaan zat 
penghambat Daminozide 3x mendapatkan hasil ukuran tinggi tanaman yang sama dengan penggunaan 
penyungkupan disini.

Varietas yang berbeda berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, dengan pemberian zat 
penghambat yang sama, tinggi tanaman tetap berbeda, dengan demikian faktor genetis tanaman sangat 
berperanan menentukan tinggi tanaman tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Wilfret (1991) aplikasi 
zat penghambat daminozide dengan konsentrasi yang sama 2500 ppm pada 37 varietas tanaman krisan 
pot memberikan pertumbuhan dan hasil yang berbeda. Hal ini menunjukkan efektivitas aplikasi zat 
pengatur tumbuh daminozide memberikan hasil yang berbeda pada masing-masing varietas tanaman 
Varietas Rage dalam katalog Yorder tergolong berukuran tinggi, Delano berukuran medium sedangkan 
Time Fine berukuran pendek, dengan pemberian penambahan cahaya buatan yang sama, ukuran tinggi 
tanaman tetap sesuai dalam katalog.Tidak ada interaksi yang nyata pengaruh perlakuan terhadap tinggi 
tanaman (Tabel 1).

Diameter tanaman
Perlakuan penyungkupan mempengaruhi diameter tanaman, penggunaan penyungkupan yang 

paling lama mengakibatkan diameter tanaman paling kecil walaupun tidak nyata berbeda dengan 
kontrol. Pada perlakuan penyungkupan yang paling lama akan berpengaruh pada lama periode cahaya 
yaitu pada waktu fotosintesis terjadi, dengan berkurangnya kapasitas fotosintesis maka hasil asimilat akan 
berkurang pula. Pembentukan tanaman krisan pot secara manual dapat dilakukan dengan meletakan 
setek menyudut dasar media atau miring kearah luar pot dengan memberi lidi sebagai penyangga 
dengan tujuan memperluas permukaan tanaman. Dengan perlakuan penyungkupan ini ternyata sudah 
menambah diameter tanaman, berarti perlakuan disini dapat digunakan untuk membentuk tanaman 
tanpa perlakuan pembentukan tanaman secara manual. Dengan demikian perlakuan tersebut sudah 
meningkatkan kualitas tanaman krisan pot yang dicoba.
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Diameter tanaman dipengaruhi oleh varietas tanaman, varietas Delano mempunyai diameter 
paling besar dibanding Rage maupun Time Fine. Faktor genetis nyata berpengaruh terhadap ukuran 
diameter tanaman. Varietas Time Fine dan Delano tergolong krisan tipe standard yang memiliki ukuran 
bunga lebih besar dibanding dengan tipe spray, ukuran bunga ini akan mempengaruhi diameter tanaman 
secara keseluruhan.Tidak ada interaksi nyata antar perlakuan yang diberikan terhadap diameter tanaman 
(Tabel 1). 

Tabel 1. Pengaruh perlakuan terhadap jumlah tunas per pot, tinggi tanaman, diameter tanaman. (The 
effect of treatment on shoot number per pot, plant height, plant diameter) 

Perlakuan (Treatment)
Jum tunas/pot

(Shoot 
Number/ pot)

Tinggi 
tanaman 

(Plant height) 
cm

Diameter 
tanamanan 

(Plant diameter) 
cm

Penyungkupan (Black cloth)
Kontrol (without treatment) 13,81 a 26,56  a   37,18 ab
Penyukupan 3 jam (Black cloth 3 hours) 13,62 a 25,81  b 39,07 a
Penyungkupan  4,5 jam (Black cloth 4,5 
hours)

14,03 a 24,73  c 38,96 a

Penyungkupan 6 jam (Black cloth 6 hours) 12,89 a 24,31  c 35,58  b
Varietas (Varieties)
Rage 14,62 a 25,63  b 35,57  b
Time Fine 13,47 b 23,80  c 35,83  b
Delano 12,65 c 26,62  a 41,68 a
Interaksi (Interaction) TN (NS) TN (NS) TN (NS)

Keterangan: Angka-angka dalam kolom sama pada perlakuan sama yang diikuti huruf  sama  tidak berbeda nyata 
pada taraf 5% menurut uji kisaran berganda Duncan. TN:Tidak nyata; NS: No significant

Jumlah bunga
Jumlah bunga pada varietas Rage dengan perlakuan penyungkupan 3 jam dan 6 jam menghasilkan 

jumlah bunga yang sama dan lebih kecil dibanding kontrol dan 4,5 jam. Pada penyungkupan 4,5 jam 
menghasilkan jumlah bunga yang terbesar walaupun tidak berbeda nyata dengan kontrol. Pada varietas 
Time Fine maupun Delano perlakuan penyungkupan tidak berpengaruh terhadap jumlah bunga. Pada 
varietas ini nampak bahwa makin lama penyungkupan jumlah bunga makin kecil walaupun tidak 
berbeda nyata, hal ini diduga karena menurunnya jumlah ’floral sink’ yang mengatur perkembangan 
bunga melaui distribusi asimilat (Hicklenton and Rae 1984). Varietas Rage mempunyai jumlah yang 
lebih banyak pada semua perlakuan penyungkupan. Jumlah bunga yang banyak pada krisan pot Rage, 
hal ini terkait faktor genetis dengan tipe bunga spray. Meskipun demikian masing-masing tipe bunga 
mempunyai kelebihan, untuk tipe spray karena ukuran bunga kecil maka dalam satu tanaman dibiarkan 
tumbuh dengan jumlah bunga yang lebih banyak, sebaliknya untuk tipe bunga standar memiliki ukuran 
bunga yang lebih besar sehingga tidak perlu jumlah yang banyak untuk mendapatkan bentuk krisan pot 
yang indah dan menarik.

Tabel 2. Interaksi penyungkupan dan varietas terhadap jumlah bunga (interaction between balck cloth 
and varieties on flower number) 

Penyungkupan/ 
Varietas (Black 
cloth/ Varieties)

Kontrol 
(without 

treatment)

Penyungkupan 3 
jam (Black cloth 3 

hours)

Penyungkupan 4,5 
jam (Black cloth 

4,5 hours)

Penyungkupan 
6 jam (Black 
cloth 6 hours)

Rage 63,20 A
a

56,00 A
b

64,67 A
a

54,27 A
b
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Penyungkupan/ 
Varietas (Black 
cloth/ Varieties)

Kontrol 
(without 

treatment)

Penyungkupan 3 
jam (Black cloth 3 

hours)

Penyungkupan 4,5 
jam (Black cloth 

4,5 hours)

Penyungkupan 
6 jam (Black 
cloth 6 hours)

Time Fine 13,63 B
a

14,00 B
a

13,27 B
a

13,00 B
a

Delano 12,50 B
a

12,87 B
a

13,20 B
a

12,03 B
a

Keterangan: Angka- angka selajur yang diikuti dengan huruf yang sama (kapital), dan angka- angka sebaris yang 
diikuti dengan huruf yang sama (kecil) tidak berbeda pada taraf nyata 5% uji beda Duncan’s.

Diameter bunga
Penyungkupan pada varietas Rage, tidak berpengaruh terhadap diameter bunga, diameter bunga 

ke tiga perlakuan penyungkupan tidak berbeda nyata dan berkisar dari 5,37 sampai 5,67 cm. Pada 
varietas Time Fine, diameter bunga paling besar pada perlakuan penyungkupan 3 jam yang sama dengan 
perlakuan penyungkupan 4,5 jam dan berbeda nyata dengan perlakuan penyungkupan 6 jam maupun 
kontrol. Sedang pada varietas Delano tidak berbeda nyata antar perlakuan penyungkupan namun 
perlakuan penyungkupan 6 jam cenderung menunjukkan diameter bunga yang lebih kecil. Hal ini 
disebabkan pada perlakuan penyungkupan 6 jam, penyungkupan ini dilakukan sampai pukul 08.00 pagi, 
lama pencahayaan yang didapat berkurang sehingga  menurunkan kapasitas fotosintesis dan hasil asimilat 
akan berkurang. Perbedaan nyata pada ukuran diameter bunga cenderung dipengaruhi oleh perbedaan 
varietas, hal ini tentu dipengaruhi perbedaan masing-masing genetis tanaman. Diameter bunga terbesar 
pada varietas Delano kemudian diikuti Time Fine dan Rage. Terkait dengan jumlah bunga, maka untuk 
mendapatkan penampilan yang indah maka untuk Delano dengan diameter yang besar maka dalam satu 
pot jumlah bunga rata-rata 12 kuntum, Time Fine dengan ukuran sedang jumlah bunga rata-rata 13 
kuntum, sedangkan untuk Rage dengan diameter yang lebih kecil maka dibungakan dengan jumlah yang 
lebih banyak yaitu rata-rata 30–50 kuntum.

Tabel   3. Interaksi penyungkupan dan varietas terhadap diameter bunga (interaction between black cloth 
and varieties on flower diameter)

Penyungkupan/ 
Varietas (Black 
cloth/ Varieties)

Kontrol 
(without 

treatment)

Penyungkupan 3 
jam (Black cloth 3 

hours)

Penyungkupan 4,5 
jam (Black cloth 

4,5 hours)

Penyungkupan 
6 jam (Black 
cloth 6 hours)

Rage 5,67 C
a

5,50 C
a

5,37 C
a

5,50 C
a

Time Fine 7,83 B
b

9,00 B
a

8,63 B
a

7,20 B
c

Delano 10,00 A
a

10,00 A
a

9,60 A
a

9,50 A
a

Keterangan: Angka- angka selajur yang diikuti dengan huruf yang sama (kapital), dan angka- angka sebaris yang 
diikuti dengan huruf yang sama (kecil) tidak berbeda pada taraf nyata 5% uji beda Duncan’s.

Waktu 50% kuncup bunga menampakan warna
Interaksi yang nyata antara penggunaan penyungkupan dengan varietas tanaman yang digunakan 

terhadap waktu 50% kuncup bunga menampakan warna (Tabel 4). Pada varietas Rage, waktu 50% 
kuncup bunga menampakan warna nyata dipengaruhi perlakuan penyungkupan. Pada perlakuan 
penyungkupan 3 jam, waktu 50% kuncup bunga menampakan warna lebih cepat 11 hari dibanding 
kontrol, pada perlakuan penyungkupan 4,5 jam mempercepat 9 hari dan pada perlakuan penyungkupan 

Tabel 2. Interaksi penyungkupan dan varietas terhadap jumlah bunga (interaction between balck cloth 
and varieties on flower number)  (lanjutan)
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6 jam mempercepat 7 hari. Pada varietas Time Fine perlakuan penyungkupan 3 jam, waktu 50% kuncup 
bunga menampakan warna lebih cepat 6 hari dibanding kontrol, pada perlakuan penyungkupan 4,5 jam 
mempercepat 6,3 hari dan pada perlakuan penyungkupan 6 jam mempercepat 3,3 hari. Demikian pula 
pada varietas Delano perlakuan penyungkupan 3 jam, waktu 50% kuncup bunga menampakan warna 
lebih cepat 5,7 hari dibanding kontrol, pada perlakuan penyungkupan 4,5 jam mempercepat 7 hari dan 
pada perlakuan penyungkupan 6 jam mempercepat 4 hari. Pembungaan terangsang bila panjang hari 
gelap melebihi durasi tertentu untuk tanaman hari pendek. Signal pembungaan ini dikirimkan dari daun 
ke pucuk tanaman (meristem). Pembungaan terjadi di meristem dan tanaman berubah dari vegetatif 
menjadi reproduktif, tunas bunga terbentuk dan berkembang menjadi bunga (Runcle and Fisher 2003). 
Jawa Barat terletak pada 90 LS, selisih panjang hari yang terpanjang dan terpendek adalah 36 menit, 
hari terpanjang adalah 12 jam 36 menit dan hari terpendek adalah 11 jam 24 menit. Saat penelitian 
dilakukan yaitu pada bulan September sampai dengan Desember, pada bulan Desember adalah hari 
terpanjang sehingga diperlukan pemendekan hari untuk inisiasi maupun pperkembangan kuncup bunga. 
Dengan diberikan penyungkupan maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan dari fase vegetatif 
ke fase generatif dan terjadi  inisiasi kuncup bunga. Tanpa pemberian penyungkupan inisiasi kuncup 
bunga akan terlambat, hasil ini sesuai pula dengan hasil penelitian Vidalie (1981), dengan perlakuan 
penggelapan pada jam 18.00 sampai jam 8.00, ternyata mempercepat pula keluarnya bunga yaitu 14 
hari lebih cepat dan bahkan 1 bulan lebih cepat bila periode gelap diberikan pada 2 minggu setelah 
tanam dibanding tanaman yang ditanam pada hari netral Dari hasil tersebut nyata bahwa penggunaan 
penyungkupan dapat dipakai untuk pengaturan waktu pembungaan tanaman krisan pot. Respon varietas 
maupun percepatan waktu bunga mekar berbeda-beda terhadap lamanya penggunaan penyungkupan.

Tabel 4. Interaksi penyungkupan dan varietas terhadap waktu 50% kuncup bunga menampakan 
warna (interaction between black cloth and varieties on the time of 50% flower show color)

Penyungkupan/ 
Varietas (Black 
cloth/ Varieties)

Kontrol 
(without 

treatment)

Penyungkupan 3 
jam (Black cloth 3 

hours)

Penyungkupan 4,5 
jam (Black cloth 

4,5 hours)

Penyungkupan 6 
jam (Black cloth 

6 hours)
Rage 78,67 A

a
67,33 A

d
69,00 A

c
71,33 A

B
Time Fine 69,00 B

a
63,00 B

c
62,67 B

c
65,67 B

B
Delano 69,00 B

a
63,33 B

c
62,00 B

c
65,00 B

B
Keterangan: Angka- angka selajur yang diikuti dengan huruf yang sama (kapital), dan angka- angka sebaris yang 

diikuti dengan huruf yang sama (kecil) tidak berbeda pada taraf nyata 5% uji beda Duncan’s.

Waktu 50% bunga mekar
Interaksi yang nyata antara penggunaan penyungkupan dengan varietas tanaman yang digunakan 

terhadap waktu 50% bunga mekar (Tabel 5). Pada varietas Rage, waktu 50% bunga mekar nyata 
dipengaruhi perlakuan penyungkupan. Pada perlakuan penyungkupan 3 jam, waktu 50% bunga mekar 
lebih cepat 16 hari dibanding kontrol, pada perlakuan penyungkupan 4,5 jam mempercepat 13 hari 
dan pada perlakuan penyungkupan 6 jam mempercepat 10 hari. Pada varietas Time Fine perlakuan 
penyungkupan 3 jam, waktu 50% bunga mekar lebih cepat 7 hari dibanding kontrol, pada perlakuan 
penyungkupan 4,5 jam mempercepat 6 hari dan pada perlakuan penyungkupan 6 jam mempercepat 3,3 
hari. Demikian pula pada varietas Delano perlakuan penyungkupan mendapatkan hasil yang sama dengan 
pada varietas Time Fine. Hari pendek berpengaruh terhadap inisiasi kuncup bunga juga perkembangan 
kuncup bunga, perkembangan kuncup bunga memerlukan hari yang lebih pendek dibanding panjang 
hari yang diperlukan untuk terjadinya inisiasi kuncup bunga (Crater 1980). Dari hasil tersebut nyata 
bahwa penggunaan penyungkupan dapat akan mempercepat waktu bunga mekar. Respon varietas 
berbeda- beda terhadap lamanya penggunaan penyungkupan.  
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Tabel 5. Interaksi penyungkupan dan varietas terhadap waktu 50% bunga mekar (interaction between 
black cloth and varieties on the time of 50% flower opened)

Penyungkupan/ 
Varietas (Black 
cloth/ Varieties)

Kontrol 
(without 

treatment)

Penyungkupan 3 
jam (Black cloth 3 

hours)

Penyungkupan 4,5 
jam (Black cloth 

4,5 hours)

Penyungkupan 6 
jam (Black cloth 

6 hours)
Rage 89,33 A

a
73,00 A

d
76,00 A

c
79,00 A

b
Time Fine 77,00 B

a
70,00 B

d
71,00 B

c
73,67 B

b
Delano 77,00 B

a
70,00 B

d
71,00 B

c
73,67 B

b
Keterangan: Angka- angka selajur yang diikuti dengan huruf yang sama (kapital), dan angka- angka sebaris yang 

diikuti dengan huruf yang sama (kecil) tidak berbeda pada taraf nyata 5% uji beda Duncan’s.

Intensitas cahaya dalam penyungkupan

Tabel  7. Intensitas cahaya yang terukur dalam penyungkupan (light intensities inside black cloth)

Intensitas cahaya (Light intensities) Lux
Perl./waktu

(Treatment/time)
17.00 

(17.00 pm)
20.00 

(20.00 pm)
05.00 

(05.00 am)
06.30 

(06.30 am)
08.00 

(08.00 am)
Kontrol (Without treatment) 2462 Tak terukur Tak terukur 3612 13537
Penyungkupan  3 jam 
(Black cloth 3 hours)

Tak terukur Tak terukur Tak terukur 3600 12762

Penyungkupan  4,5 jam 
(Black cloth 4,5 hours)

Tak terukur Tak terukur Tak terukur 1 12975

Penyungkupan  6 jam 
(Black cloth 6 hours)

Tak terukur Tak terukur Tak terukur 1 1

Intensitas cahaya dalam penyungkupan diukur  pada saat penyungkupan mulai dipasang dan akan 
dibuka sesuai dengan perlakuan. Dari Tabel 7 dilihat bahwa pada perlakuan tanpa penyungkupan maka 
pada jam 17.00 intensitas cahaya yang terukur adalah 2462 lux sedang yang diberikan penyungkupan 
intensitas cahaya tidak terukur yang berarti tidak ada cahaya yang lolos masuk kedalam penyungkupan 
demikian pula pada jam 20.00 dan jam 05.00. Pada perlakuan Black cloth 3 jam pada jam 06.30 intensitas 
cahaya yang terukur menunjukkan 3600 lux yang hampir sama dengan perlakuan tanpa penyungkupan 
yaitu 3612 lux sedangkan  pada perlakuan Black cloth 4,5 jam dan Black cloth 6 jam pada jam tersebut 
1 lux. perlakuan Black cloth 6 jam pada jam 08.00 intensitas cahaya terukur 1 lux yang berarti intensitas 
cahaya masih masuk dalam persyaratan penyungkupan yang dapat digunakan dimana penetrasi cahaya 
tidak boleh lebih dari 2 fc (21,5 lux) (Crater 1980). Sesuai dengan tabel diatas berarti penyungkupan yang 
digunakan sudah sesuai dengan persyaratan dan demikian pula lama waktu penggunaan penyungkupan 
adalah tepat karena pada waktu penyungkupan belum dibuka betul betul tidak ada cahaya berpenetrasi 
masuk. 

KESIMPULAN
1. Penggunaan penyungkupan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman akhir, jumlah bunga per 

pot, diameter tanaman, waktu 50% kuncup bunga menampakan warna, waktu 50% bunga mekar, 
diameter bunga.

2. Penggunaan penyungkupan 3 dan 4,5 jam yang berarti memperpendek hari lebih kurang 1 jam 
sampai 2,5 jam menurunkan tinggi tanaman, juga meningkatkan diameter tanaman.
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3. Lama penyungkupan 3 jam sudah dapat digunakan untuk mengatur pembungaan pada krisan pot, 
dapat mempercepat terbentuknya bunga dan meningkatkan kualitas tanaman dengan menurunkan 
tinggi tanaman dan meningkaatkan diameter tanaman.
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ABSTRACT

Anther culture is one of the methods to obtain haploid plants. The purpose of this study was to get a 
suitable medium for anther culture of oriental lilies and determine the ploidy level of its regenerates. 
Oriental lily varieties were: var. Sorbonne (OS), var. Oriental Chrystal Blanca (OCB), and var. Pink Joop 
(PJ) with initiation media: MS + 2 mg/l picloram + 2 mg/l zeatin + 60 g/l sucrose (L1); MS + 0.05 mg/l 
NAA + 0.08 mg/l TDZ + 60 g/l sucrose (L2); N6 + 2 mg l 2,4-D and 90 g/l sucrose (L3); MS + 2 mg/l 
TDZ + 2 mg/l 2,4-D + 60 g/l sucrose (L4); and 1/2MS + 1 mg/l TDZ + 0.5 mg/l NAA + 60 g / l sucrose 
(L5). Propagation of shoots were done on MS medium + 1 mg/l BAP and 60 g/l sucrose, and ploidy level 
was predicted by counting the number of chloroplasts. The results showed that the fastest callus initiation 
was obtained on OCB with L1 medium [65 days after initiation (DAI)] and buds initiation was acquired 
only on L4 and L1 (155 and 200 DAI; 4 shoots / explant). The best response was established on OS 
with the fastest callus initiation (L3 medium at 33 DAI) and the fastest shoot initiation on L1, L3 and 
L5 media (99 DAI) with the highest number of shoots on L1 (12 buds/anther). On PJ’s the fastest callus 
initiation on L4 (26 DAI) and shoots initiation was only occurred on L1 and L2 (120 and 70 DAI; 0.25 
and 2 buds/anther). Up to 210 DAI, root initiation was only obtained on OS on L1 and L2 (1.0 dan1.5 
roots/plantlet). Haploid regenerates yet not obtained, the chloroplast number were varied from 30-60. 
However, further research about the origin of plant cell that regenerated from anther culture is important 
as well as the confirmation of ploidy level by calculation of chromosomes number or by flowcytometer.
Key words: Orietal lilies, androgenesis, callus initiation, shoot regeneration, and ploidy level

ABSTRAK
Kultur antera merupakan salah satu metode untuk memperoleh tanaman haploid. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mendapatkan media yang sesuai untuk kultur antera lili oriental dan mengetahui tingkat 
ploidi dari regenerannya.  Varietas lili oriental yang digunakan yaitu: var. Sorbornne (OS), var. Oriental 
Chrystal Blanca (OCB), dan var. Pink Joop (PJ) dengan media inisiasi: MS + 2 mg/l picloram + 2 mg/l 
zeatin + 60 g/l sukrosa (L1); MS+ 0,05 mg/l NAA + 0,08 mg/l TDZ + 60 g/l sukrosa (L2); N6 + 2 mg/l 
2,4-D and 90 g/l sukrosa (L3); MS + 2 mg/l TDZ + 2 mg/l 2,4-D+ 60 g/l sukrosa (L4); dan 1/2MS + 
1 mg/l TDZ + 0,5 mg/l NAA + 60 g/l sukrosa (L5). Perbanyakan tunas dilakukan pada media MS + 1 
mg/l BAP dan 60 g/l sukrosa, dan perhitungan tingkat ploidi menggunakan metode perhitungan jumlah 
kloroplas. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa inisiasi kalus tercepat diperoleh pada OCB dengan 
media L1 [65 hari setelah inisiasi (HSI)] dan inisiasi tunas hanya pada media L4 dan L1 (155 dan 200 
HIS; 4 tunas/eksplan). Respon terbaik diperoleh pada OS dengan inisiasi kalus tercepat diperoleh pada 
media L3 (33 HSI) dan inisiasi tunas diperoleh pada semua media dengan inisiasi tunas tercepat pada 
media L1, L3 dan L5 (99 HSI) dengan jumlah tunas tertinggi pada media L1 (12 tunas/antera).  Pada PJ 
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inisiasi kalus tercepat diperoleh pada media L4 (26 HSI) dan inisiasi tunas hanya terjadi pada media L1 
dan L2 (120 dan 70 HSI; 0,25 dan 2 tunas/antera). Hingga 210 HSI, inisiasi akar hanya diperoleh pada 
regeneran OS di media L1 dan L2 (1,0 dan1,5 akar/planlet). Belum diperoleh regeneran haploid karena 
jumlah kloroplas berkisar antara 30-60. Namun demikian, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk 
mengetahui asal dari sel pada regeneran kultur antera demikian halnya dengan analisis lanjut tingkat 
ploidi menggunakan perhitungan jumlah kromosom ataupun dengan flowcytometer. 
Kata kunci:: Lili oriental, androgenesis, Inisiasi kalus, regenerasi tunas, dan tingkat ploidi

PENDAHULUAN
Kondisi tanaman hias yang pada umumnya diperbanyak secara vegetatif dengan konstitusi genetik 

heterosigot. Kondisi ini menyulitkan dalam memprediksi hasil persilangan yang dituju, terutama karakter 
warna, corak bunga dan karakter penting lain pada tanaman hias. Pada tanaman heterosigot apabila telah 
diperoleh generasi F1, tanaman kemudian diseleksi dan diperbanyak secara klonal, tanpa melihat lagi 
bagaimana pewarisan karakter-karakter penting pada tanaman tersebut. Akibatnya, sulit menentukan 
trend masa depan, karena akan bergantung pada hasil yang diperoleh pada saat itu. Perakitan tanaman 
hibrida pada tanaman hias dimungkinkan apabila diperoleh tanaman yang homosigot. 

Akhir-akhir ini permintaan varietas tanaman yang seragam menuntut pengembangan hibrida F1. 
Namun untuk memproduksi tanaman tetua homosigot sangat sulit dilakukan karena terjadi segregasi 
dan depresi inbreeding setelah generasi selfing. Untuk menghasilkan tanaman hibrida F1 lili memerlukan 
galur yang diperbanyak dengan biji. Tanaman lili memerlukan waktu yang panjang (3–5 tahun) karena 
pertumbuhan bulb sampai berbunga yang sangat lambat (Arzate-Fernandez et al. 1997).

Tanaman hibrida F1 dibentuk melalui persilangan antara dua tetua yang homosigot. Tanaman 
homosigot murni dihasilkan melalui pembentukan haploid yang kemudian digandakan kromosomnya. 
Proses untuk mendapatkan tanaman haploid yang biasanya berasal dari sel diploid (2n) dikenal dengan 
nama haploidisasi. Salah satu upaya untuk mendapatkan tanaman haploid adalah melalui androgenesis. 
Pada tanaman lili androgenesis telah dilakukan pada tanaman Lilium longiflorum (Sharp et al. 1971); 
Lilium davidii (Gu dan Cheng 1982) dengan kultur antera. Hasil peneltian Han dan Niimi (2005) 
tanaman haploid Lilium formosanum diperoleh pada medium MS dengan penambahan picloram dan 
zeatin. Sedang pada penelitian Fernandez et al. (1997) kalus terbentuk pada media N6, dan penelitian 
Jinping et al. (2011) pada kultur antera, kalus terbentuk pada media MS dengan penambahan BA, 
Kinetin dan 2.4D, namun tidak dilaporkan perkembangan hasil selanjutnya.

Banyak faktor mempengaruhi respon androgenik tanaman. Di antara faktor yang mempengaruhi 
embriogenesis, selain genotipe ialah media inisiasi embrio. Hasil penelitian menunjukkan untuk 
embryogenesis taman lili banyak dilakukan menggunakan media MS (van Tuyl et al. 1990; Chi. 2000; 
Pramanik dan Rachmawati, 2010; Kartikaningrum et al., 2014) maupun B5 ( Ikeda et al. 2003; Wang 
et al. 2009). Selanjutnya, hasil penelitian tahun 2014 di Balai Penelitian Tanaman Hias (Balithi) 
menghasilkan regeneran dari kultur antera dan ovarium/ovul lili dengan tanaman model yaitu Lilium 
longiflorum. Selain itu telah diperoleh informasi mengenai ukuran petal terbaik untuk meregenerasi 
antera yaitu lebih kecil dari 2,5 cm. Ukuran petal ini berkorelasi dengan pertumbuhan mikrospora 
pada antera yaitu pada fase late uni nukleat hingga fase binukleat (Kartikaningrum et al., 2014). Dan 
berdasarkan hasil observasi jumlah kloroplas pada sel penjaga stomata diperoleh 1 tanaman putative 
haploid yaitu nomor 500 dengan 14 kloroplas. Menurut Yuan et al. (2009), Winarto et al. (2010), dan 
Kartikaningrum et al. (2011) deteksi awal ploidi dilakukan dengan memeriksa jumlah klroroplast pada 
sel penjaga stomata, karena berkorelasi dengan jumlah kromosom. 

Selanjutnya, pengujian metode kultur antera untuk memperoleh tanaman haploid perlu dilakukan 
pada jenis lili komersial lainnya terutama lili oriental yang memiliki pangsa pasar besar. Sehingga tujuan 
penelitian adalah untuk mendapatkan media yang sesuai untuk kultur antera lili oriental dan mengetahui 
tingkat ploidi dari regenerannya.
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BAHAN DAN METODE
1. Kultur Antera Lili

Eksplan antera yang digunakan berasal dari kuncup bunga lili oriental dengan ukuran lebih kecil 
dari 2,5 cm yang mengandung mikrospora pada tahap late uninukleat hingga binukleat. Kuncup bunga 
dipanen dan disimpan pada suhu 4oC selama, 2 hari kemudian dipindahkan ke ruang gelap pada suhu 
25oC. Selanjutnya, kuncup disterilisasi dan antera diisolasi, ditanam pada media perlakuan yaitu: (1) 
L1: MS + 2 mg/lpicloram + 2 mg/l zeatin + 60 g/l sukrosa; (2) L2: MS+ 0,05 mg/l NAA + 0,08 mg/l 
Tidhiazuron (TDZ) + 60 g/l sukrosa; (3) L3: N6 + 2 mg/l 2,4-D and 90 g/l sukrosa;(4) L4: MS+ 2 
mg/l TDZ + 2 mg/l 2.4-D+ 60 g/l sukrosa; dan (5) L5: 1/2MS+ 1 mg/l TDZ + 0,5 mg/l NAA + 60 g/l 
sukrosa.

Percobaan disusun dengan 5 perlakuan media dan tiga varietas lili oriental [var. Sorbonne (OS), 
var. Oriental Crytal Blanca (OCB), dan Var. Pink Jop (PJ)] dengan 3 ulangan per perlakuan dan setiap 
ulangan terdapat 6 eksplan. Dengan demikian terdapat (5x3x3x6) 270 satuan percobaan. Respon 
awal eksplan diamati dengan beberapa parameter pengamatan antara lain: (1) persentase eksplan yang 
mengalami kontaminasi yang dihitung dengan membagi eksplan yang terkontaminasi dengan jumlah 
total eksplan dikali 100%; (2) jumlah eksplan yang mengalami pencoklatan (%) yang dihitung dengan 
membagi eksplan yang terkontaminasi dengan jumlah total eksplan dikali 100%; waktu respon awal 
eksplan/respon pembengkakkan yang dihitung dari eksplan inisiasi hingga eksplan memberikan respon 
pembegkakkan, Persentase inisiasi: dihitung dari jumlah eksplan yang respon, lama inisiasi kalus, 
persentase inisiasi kalus, tingkat pencoklatanan dan tingkat kontaminasi. Seluruh data hasil pengamatan 
pada percobaan kultur antera lili oriental dianalisis dengan metoda sederhana yaitu rata-rata dan standar 
eror.

2. Regenerasi Tunas dan Akar
Setelah diperoleh regenerasi kalus, kultur antera lili dipindahkan ke kondisi terang pada suhu 25oC 

dan dikultur pada media MS dengan penambahan 1 mg/l BAP dan 60 g/l sukrosa hingga diperoleh 
regenerasi tunas dan akar. Pengamatan pada regeneran dilakukan terhadap (1) persentase antera yang 
beregenerasi menjadi tunas yang dihitung dari antera yang beregenerasi dari total antera yang ditanam; 
(2) persentase antera yang dapat berakar, yang dihitung dari antera yang berakar dari total antera yang 
ditanam; 3) jumlah tunas yang dihitung per setiap unit percobaan dan kemudian dirata-rata; dan (4) 
jumlah akar yang dihitung per setiap unit percobaan dan kemudian dirata-rata. Pengamatan tersebut 
tetap mengacu pada media inisiasi antera lili. 

3. Analisis Tingkat Ploidi
Pengamatan tingkat ploidi dilakukan dengan pendekatan jumlah kloroplas yang dilakukan 

menggunakan daun muda planlet lili yang disayat pada bagian permukaan bawah, dan diamati dibawah 
mikroskop dengan pembesaran 60x. Jumlah kloroplas dihitung pada sel penjaga stomata dengan 
melakukan pengamatan persatuan percobaan sebanyak 5 bidang pandang dengan 5 sel penjaga stomata 
per bidang pandang. 

4. Analisis Data
Seluruh data hasil pengamatan pada percobaan kultur antera lili oriental dianalisis dengan metoda 

sederhana yaitu rata-rata dan standar eror.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kultur Antera Lili

Kultur antera lili oriental varietas OCB, varietas OS, dan varietas PJ ditanam pada lima media 
inisiasi. Inisiasi antera dilakulan pada 90 antera OCB, 90 antera OS, dan 90 antera PJ. Hasil pengamatan 
menunjukkan peluang terjadinya kontaminasi berkisar antara 47–90%, sedangkan persentase pecoklatan 
berkisar 5–20%. (Tabel 1).
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Tabel 1. Jumlah total inisiasi, persentase kontaminasi, dan persentase pencoklatan pada kultur anteraa 
lili oriental cv. Oriental Crystal Blanca, cv Sorbonne, dan cv. Pink Joop pada 0–240 hari 
setelah inisiasi (HSI)

Varietas Jumlah total inisiasi Kontaminasi (%) Pencoklatan (%)
Oriental Crystal Blanca 90 88.80±2,36 9.60±2,31
Sorbonne 90 52,00±4,56 10,00±1,23
Pink Joop 90 67,00±3,05 16,00±2,78

Respon awal kultur antera dimulai dengan pembengkakkan eksplan, dan 100% eksplan 
menunjukkan respon pembengkakkan pada 7–46 HSI. Sedangkan inisiasi kalus terjadi pada 7–97 HSI, 
dan regenerasi tunas terjadi pada 70–200 HSI. Respon tercepat inisiasi kalus pada lili OCB diperoleh 
pada 65 HSI di media L1 dan inisiasi tunas diperoleh pada 155 dan 200 HSI pada media L4 dan L1 
dengan jumlah tunas rata-rata 4 tunas. Sedangkan pada kultur antera lili OS, inisiasi kalus tercepat 
diperoleh pada media L3 (33 HSI) dan inisiasi tunas diperoleh pada semua media dengan inisiasi tunas 
tercepat pada media L1, L3 dan L5 pada 99 HSI dengan rata-rata jumlah tunas 1,5–12 tunas dan jumlah 
tunas tertinggi pada media L1. Hingga 240 HSI, inisiasi akar hanya diperoleh pada regeneran kultur 
antera di media L1 dan L2 dengan jumlah akar 1,0–1,5. Pada lili PJ inisiasi kalus tercepat diperoleh pada 
media L4 (26 HSI) dan inisiasi tunas hanya terjadi pada media L1 dan L2 pada 120 dan 70 HSI dengan 
jumlah tunas masing-masing 0,25 dan 2 tunas per antera, namun sampai 240 HSI belum diperoleh 
inisiasi akar dari regeneran tersebut. (Gambar 1 dan Tabel 2). 

Tabel 2. Respon awal dari inisiasi kalus dari antera lili oriental var. Oriental Crystal Blanca, var. 
Sorbonne, dan var. Pink Joop pada lima media yang berbeda selama 0–240 hari setelah 
inisiasi (HSI).

Varietas Media Respon Pembengkakkan 
(HSI)

Waktu inisiasi 
kalus (HSI)

Inisiasi Kalus 
(%)

Oriental Crystal 
Blanca

L1 20±0,00 65±10,83 58,33±2,78
L2 20±0,00 97±0,00 66,67±0,00
L3 20±0,00 80±5,83 41,67±2,78
L4 38±5,83 97±0,00 41,67±2,78
L5 20±0,00 97±0,00 33,33±0,00

Sorbonne L1 39±7,13 71±14,82 50,00±9,62
L2 27±7,13 46±14,82 77,78±8,49
L3 12±1,35 33± 3,85 50,00±5,56
L4 35±6,83 56±13,83 58,33±2,78
L5 32±6,00 59±12,83 33,33±5,56

Pink Joop L1 15±1,68 50± 3,33 91,67±2,78
L2 10±1,17 41± 3,38 83,88±5,56
L3 10±1,17 62± 3,56 66,67±0,00
L4 10±0,67 26± 1,76 66,67±5,56
L5 18±1,26 43± 5,09 41,67±2,78

Keterangan: L1: MS + 2 mg/l picloram + 2 mg/l zeatin + 60 mg/l sukrosa.; L2: MS+ 0,05 mg/l NAA + 0,08 mg/l 
TDZ + 60 g/l sukrosa; L3: N6 + 2 mg/l 2,4-D and 90 g/l sukrosa; L4: MS + 2 mg/l TDZ + 2 mg/l 
2.4-D+ 60 g/l sukrosa; dan L5: 1/2MS + 1 mg/l TDZ + 0,5 mg/l NAA + 60 g/l sukrosa.

Respon inisiasi pada kultur antera lili oriental sangat dipegaruhi oleh jenis/genotipe lili yang 
digunakan, hal tersebut terbukti dengan adanya variasi pada tingkat pencoklatan, kecepatan respon 
pembengkakkan, kecepatan inisiasi kalus dan persentase inisiasi kalus pada varietas lili yang berbeda. Hal 



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

862

Kultur Antera Lili Oriental

yang sama juga dilaporkan pada penelitia kultur antera pada komoditas oat (Kiviharju et al. 2008) dan 
gandum (Lu et al. 1991). 

Media L1 yang mengadung MS yang ditambahkan 2 mg/l picloram, 2 mg/l zeatin dan 60 g/l 
sukrosa terbukti memberikan respon yang baik pada kecepatan waktu inisiasi dan persentase kalus. 
Penggunaan picloram pada kultur antera lili asiatik ‘Connecticut King’ memberikan hasil terbaik untuk 
pembentukan kalus, begitu pula dengan penggunaan zeatin yang dapat menginisiasi embrio dan kalus 
pada lili yang sama (Han et al. 197l) dan pada kultur lili L. davidii (Gu and Cheng 1982). Selain 
media L1, media L2 yang mengandung media MS yang ditambahkan 0,05 mg/l NAA, 0,08 mg/l TDZ 
dan 60 g/l sukrosa memberikan pengaruh yag positif pada waktu inisiasi kalus dan presentasi inisiasi 
kalus. Penggunaan TDZ diduga dapat memodifikasi ZPT endogen baik secara langsung maupun tidak 
langsung dan memproduksi reaksi pada sel/jaringan, yang berarti untuk pertumbuhan dan regenerasi 
tanaman. Mekanisme yang terjadi dapat berupa modifikasi pada membrane sel, modifikasi tingkat energi, 
penyerapan nutrisi, transportasi dan asimilasi serta mekanisme lainnya (Guo et al. 2013). 

Selain ZPT, peggunaan sukrosa juga memegang peranan penting dalam kultur antera. Arzate-
Fernandez et al. (1997) melaporkan bahwa pada kultur antera Lilium longiflorum penggunaan sukrosa 
dengan konsentrasi 90% lebih baik dibandingkan dengan penggunaan sukrosa pada konsentrasi 40%. 
Canhoto et al. (1990) menyatakan bahwa pada konsentrasi yang tinggi yaitu 60% dan 90%, sukrosa 
dapat membantu menigkatkan respon antera karena sukrosa dapat menggantikan kondisi berair pada 
tepung sari sehingga tepung sari dapat memberikan respon positif pada proses androgenesis. 

2. Regenerasi Tunas dan Akar
Regenerasi kalus untuk menjadi tunas dan akar dilakukan dengan megkultur kalus pada media MS 

dengan penambahan 1 mg/l BAP dan 60 g/l sukrosa. Rata-rata respon regenerasi tunas berkisar antara 
0–30% dan terbentuknya akar berkisar antara 0–15% dengan waktu regenerasi tunas berkisar antara 
70–200 HSI. Waktu regenerasi tunas tercepat diperoleh pada kultur antera PJ yang dikultur pada media 
inisiasi L2. Sedangkan, persentase regenerasi tunas tertinggi diperoleh pada eksplan yaag beraasal dari 
antera OS dan dikultur pada media inisiasi L1 (12 tunas) dengan 1,5 akar per planlet. Hingga 240 HSI, 
hanya eksplan yang berasal dari varietas OS yang dapat meregenerasi akar yaitu dari anter yang dininisiasi 
pada media L1 dan L2. (Tabel 2, Gambar 1gh, dan Gambar 2).

Gambar  1.   Kultur antera pada (a) lili oriental var. Oriental Crystal Blanca (OCB), (b) var. Sorbonne 
(OS), dan (c) var. Pink Joop (PJ). Respon inisiasi antera: (d) respon awal eksplan 
(pembengkakkan explan) pada kultur antera PJ di media L1(MS + 2 mg/l picloram + 2 
mg/l zeatin + 60 g/l sukrosa); (e) inisiasi kalus pada kultur antera OCB pada media L3 (N6 
+ 2 mg/l 2,4-D and 90 g/l sukrosa);(f) inisiasi kalus pada kultur antera OS di media L1; (g) 
inisiasi tunas dari kalus OS pada media L5 (1/2MS+ 1 mg/l TDZ + 0,5 mg/l NAA + 60 g/l 
sukrosa); dan (h) planlet berakar hasil kultur antera OS pada media L2 (MS+ 0, 05 mg/l 
NAA + 0,08 mg/l TDZ) + 60 g/l sukrosa)
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Hasil pengamatan menunjukkan bahwa respon kalus untuk beregenerasi menjadi tunas sangat 
dipengaruhi oleh media asal atau media inisiasi kultur antera serta dipengaruhi oleh perbedaan genotipe 
yang digunakan. Arzate-Fernandes et al. (1997) melaporkan bahwa regenerasi kalus menjadi planlet 
dilakukan pada media dengan ZPT berkonsentrasi rendah. Konsentrasi ZPT yang tinggi hanya digunakan 
pada tahap inisiasi kultur antera. Namun tidak semua kalus dapat beregenerasi menjadi tunas ataupun 
akar. Menurut Sunderland (1984) kalus embriogenik tidak seluruhnya dapat beregenerasi, hal tersebut 
sangat dipengaruhi oleh manipulasi dan keseimbangan ZPT. Walaupun telah dilakukan modifikasi 
dalam keseimbangan ZPT, secara umum kalus embriogenik masih banyak yang mengalami kematian. 
Selanjutnya Henry et al. (1984) menyatakan bahwa kegagalan kalus untuk beregenerasi dapat disebabkan 
oleh gen letal ataupun karena persyaratan teknologi kultur antera belum sepenuhnya diketahui. 

Gambar 2. Regenerasi tunas dan akar hasil kultur antera lili oriental var. Oriental Crystal Blanca 
(OCB), var.Sorbonne (OS), dan var.Pink Joop (PJ) yang berasal dari media L1-L5 (L1: 
MS + 2 mg/l picloram + 2 mg/l zeatin + 60 mg/l sukrosa.; L2: MS+ 0,05 mg/l NAA + 0,08 
mg/l TDZ + 60 g/l sukrosa; L3: N6 + 2 mg/l 2.4-D and 90 g/l sukrosa; L4: MS + 2 mg/l 
TDZ + 2 mg/l 2.4-D+ 60 g/l sukrosa; dan L5: 1/2MS + 1 mg/l TDZ + 0,5 mg/l NAA + 60 
g/l sukrosa)

Tabel 2. Regenerasi tunas dan akar dari kultur antera lili oriental cv. Oriental Crystal Blanca, cv 
Sorbonne, dan cv. Pink Joop yang berasal dari lima media inisiasi yang berbeda selama 0–240 
hari setelah inisiasi (HSI)

Varietas Media Waktu inisiasi Tunas (HSI) Jumlah tunas Jumlah akar
Oriental Crystal 
Blanca

L1 200 4,00±0,80 -
L4 155 4,00±0,80 -

Sorbonne L1 99 12,00±3,34 1,50±0,75
L2 120 1,50±0,48 1,00±0,50
L3 99 2,50±1,25 -
L4 120 2,75±0,85 -
L5 99 1,50±0,43 -

Pink Joop L1 120 0,25±0,125 -
L2 70 2,00±1,00 -

Keterangan: Data yang ditampilkan hanya pada media yang meregenerasi tunas. 
 L1: MS + 2 mg/l picloram + 2 mg/l zeatin + 60 mg/l sukrosa.; L2: MS+ 0,05 mg/l NAA + 0,08 mg/l 

TDZ + 60 g/l sukrosa; L3: N6 + 2 mg/l 2,4-D and 90 g/l sukrosa; L4: MS + 2 mg/l TDZ + 2 mg/l 
2.4-D+ 60 g/l sukrosa; dan L5: 1/2MS + 1 mg/l TDZ + 0,5 mg/l NAA + 60 g/l sukrosa.
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3. Perhitungan Tingkat Ploidi
Hasil investigasi awal perhitungan tingkat ploidi dilakukan dengan menggunakan perhitungan 

kloroplas pada sel penjaga stomata. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah kloroplas jauh 
melebihi jumlah kromosom diploid pada lili yang berjumlah 24. Dengan demikian tidak belum 
ditemukan tanaman haploid karena rata-rata jumlah kloroplas berjumlah 30–60 buah kloroplas per 
stomata. Perhitungan jumlah kloroplas telah dilakukan pada tunas regeneran kultur antera dengan 
jumlah 9 tunas pada varietas OCB, 16 tunas pada varietas OS dan 3 tunas pada varietas JP. (Gambar 3 
dan Gambar 4).

Variasi jumlah kloroplas menunjukkan bahwa regeneran hasil kultur anter memilki variasi dalam 
tingkat ploidi atau dikenal dengan istilah mixoploid. Adanya regeneran dengan tingkat ploidi yang berbeda 
dikarenakan kalus yang tumbuh dapat berasal dari sel somatik pada dinding antera dan mikrospora yang 
tidak tereduksi yang disebabkan karena endopoliploidi diantara mikrospora (Morrison and Evans 1988). 
Walaupun demikian berdasarkan laporan Niimi et al. (2001), kalus yang berwarna kuning seperti yang 
diperoleh pada studi ini, menunjukkan bahwa kalus mengandung sel haploid dan diploid. Warna kalus 
tersebut membedakannya dari kalus yang berasal dari filament antera yang berwarna putih (Gambar 1ef). 
Dengan demikian adanya regeneran dengan jumlah kloroplas yang tinggi pada penelitian ini diduga 
berasal dari mikrospora yang tidak tereduksi. Penelitian lebih lanjut untuk mengetahui asal dari sel 
regeneran kultur antera perlu dilakukan. Kemudian, hasil perhitungan tingkat ploidi dengan metode 
perhitungan kloroplas pada regeneran hasil kultur antera lili oriental masih harus dikaji ulang dengan 
menggunakan perhitungan jumlah kromosom atau flowcytometer.

Gambar 3. Jumlah kloroplas dari regeneran hasil kultur antera lili oriental var. Oriental Chrystal 
Blanca, var. Sorbonne, dan Var. Pink Joop dengan kisaran jumlah kloroplas antara 30–60 

Gambar 4. Kloroplas pada sel penjaga stomata dengan jumlah berkisar antara 30–60 kloroplas. (a) 
kloroplas pada regeneran kultur antera var. Oriental Chrystal Blanca; (b) regeneran kultur 
antera var. Sorbonne; (c) regeneran kultur antera var. Pink Jop 
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KESIMPULAN
Respon inisiasi dan regenerasi pada kultur antera lili oriental sangat dipegaruhi oleh genotipe 

tanaman. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya variasi pada tingkat pencoklatan, kecepatan respon 
pembengkakkan, kecepatan inisiasi kalus, persentase inisiasi kalus, waktu inisiasi tunas, persentase 
dan jumlah tunas serta akar. Selain itu, perbedaan media juga memberikan hasil yang berbeda. Media 
dengan kandungan picloram, zeatin dan TDZ terbukti menghasilkan respon inisiasi yang lebih besar 
dibanding media lainnya. Selanjutnya penggunaan sukrosa dengan konsentrasi tinggi juga memiliki 
peranan penting dalam meningkatkan hasil kultur antera lili. Pada regenerasi tunas, hasil pengamatan 
menunjukkan bahwa respon kalus untuk beregenerasi menjadi tunas sangat dipengaruhi oleh media 
asal atau media inisiasi kultur antera walaupun demikian masih terjadi kegagalan kalus untuk tumbuh 
menjadi tunas dan meregenerasi akar. Hasil regeneran dari kultur lili ini belum menunjukkan tanaman 
haploid karena kloroplas berjumlah 30–60 buah kloroplas per stomata. Jumlah tersebut jauh melampaui 
jumlah kromosom diploid pada lili yaitu 24. Variasi jumlah kloroplas menunjukkan bahwa regeneran 
hasil kultur antera memilki variasi dalam tingkat ploidi. Oleh karena itu, penelitian untuk mengetahui 
sel asal dari regeneran kultur antera dan perhitungan ploidi dengan analisis yang lebih spesifik, dengan 
perhitungan jumlah kromosom atau flowcytometer perlu dilakukan. 
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ABSTRACT
Food is generally used as an indicator to measure the level of poverty. Indonesian food synonymous with 
rice. Government’s efforts to reach sulplus 10 million tonnes of rice in 2014, colored rice rocurement 
imbalance where the role of the domestic market is smaller than the international market. This condition, 
in turn hurt farmers as heroes availability of food and the main contributor of national food stocks. It 
is characterized by lack of security to the selling price and the high price of agricultural inputs. Among 
the problems faced by farmers farming, the availability of seed varieties both in quality and quantity to 
realize significant dilemma. Limited access to seeds and information, affect the sustainability of farming 
and production levels. UPBS as an official institution owned by the government, should be able to play a 
role in the effort to provide information and seed varieties, which in turn affects farmers’ income.
Keywords: UPBS, Seeds, Farmers’ Income

ABSTRAK
Pangan pada umumnya dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat. Pangan di 
Indonesia identik dengan beras. Upaya pemerintah untuk mencapai sulplus 10 juta ton beras pada tahun 
2014, diwarnai ketidakseimbangan pengadaan beras di mana peran pasar domestik lebih kecil dari pasar 
internasional. Kondisi ini, pada akhirnya merugikan petani sebagai pahlawan pangan dan kontributor 
utama tersedianya stok pangan nasional. Hal ini ditandai dengan lemahnya perlindungan terhadap harga 
jual dan tingginya harga sarana produksi pertanian. Diantara permasalahan budidaya yang dihadapi 
petani, ketersediaan benih varietas unggul baik dari sisi kualitas maupun kuantitas mewujudkan dilema 
yang cukup berarti. Keterbatasan akses terhadap benih dan informasinya, mempengaruhi keberlangsungan 
usaha tani dan tingkat produksi. UPBS sebagai lembaga resmi milik pemerintah, seyogyanya dapat 
berperan dalam upaya penyediaan informasi dan benih varietas unggul, yang pada akhirnya berpengaruh 
pada pendapatan petani.
Kata kunci : UPBS, Benih, Pendapatan Petani

PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Kebutuhan pangan 

pada umumnya dijadikan dasar untuk mengukur tingkat kemiskinan masyarakat. Dimana masayarakat 
yang mampu mencukupi kebutuhan pangan tersebut, dianggap berada di atas garis kemiskinan. 

Indonesia memiliki keragaman sumber pangan yang beraneka. Beras merupakan komoditas utama 
sumber pangan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah untuk mencapai 
target 10 juta ton beras pada tahun 2014 membutuhkan peran yang besar dari petani. Namun ironisnya, 
petani sebagai produsen beras dari negaranya sendiri, seolah termarginalkan oleh program-program 
pemerintah yang berkedok peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan ketidaktegasan 
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pemerintah terhadap impor beras, yang justru membuat petani kita lemah dikarenakan harga jual gabah 
mereka yang rendah dan tingginya harga kebutuhan pokok baik itu beras maupun kebutuhan yang 
lain. Hal ini diperparah lagi dengan tingginya harga input pertanian dan minimnya akses informasi 
pertanian.

 Terdapat pergeseran kontribusi peranan terbesar terhadap ketersediaan beras nasional dari produksi 
domestik (43%) sebelum krisis ke impor (45%) setelah krisis. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran 
perhatian kebijakan ketersediaan beras nasional dari ketersediaan produksi domestik ke arah ketersediaan 
berbasis impor. Pergeseran peranan produksi domestik ke arah impor tersebut terhadap ketersediaan 
beras nasional ternyata berdampak pada berkurangnya perhatian terhadap tingkat kesejahteraan rumah 
tangga petani seperti ditunjukkan dari berkurangnya kontribusi kesejahteraan rumah tangga petani dari 
13% dari peiode sebelum krisis menjadi 0,8 % setelah krisis (Darwanto, Dwijdjono H 2005).

Semakin meningkatnya kontribusi laju pertumbuhan impor beras pada kondisi lemahnya peran 
pemerintah untuk melindungi produksi sekaligus produsen dalam negeri dapat berakibat semakin 
lemahnya posisi tawar petani sebagai produsen beras di pasar domestik. Dengan demikian, upaya 
peningkatan ketersediaan beras domestik dan kesejahteraan petani, terutama petani padi yang sebagian 
besar berada di Jawa menjadi persoalan yang harus diperhatikan pula (Darwanto, Dwijdjono H 2005).

Petani Indonesia rata-rata adalah petani kecil, yang ditandai dengan luas lahan yang sempit. 
Kondisi ini juga menggambarkan tingkat pendapatan mereka yang relatif kecil. Pendapatan yang kecil 
dari usaha tani mereka tersebut disebabkan oleh berbagai hal diantaranya kurangnya modal usaha, 
kurangnya kemampuan petani dalam mengakses informasi yang semakin cepat, kurangnya akses untuk 
mendapatkan input pertanian yang berkualitas, sarana dan prasarana pertanian yang masih sederhana, 
cara budidaya yang masih konvensional, masalah pemasaran hasil, cekaman hama penyakit, dan 
ketidakpastian musim.

 Kementerian pertanian sebagai penggerak roda pembangunan pertanian di Indonesia memiliki 
andil dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan semakin berpihak pada pemberdayaan dan 
kesejahteraan petani. Makalah ini mengemukakan mengenai Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) 
yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam perannya sebagai media 
informasi dan upaya peningkatan pendapatan petani.

REALITA KEMISKINAN PETANI, SEBAGAI PRODUSEN PANGAN
Karakteristik penduduk miskin secara lebih spesifik, diantaranya dicirikan oleh beberapa hal 

(Pasaribu 2006) sebagai berikut : (a) masyarakat miskin sebagian besar tinggal di pedesaan dengan mata 
pencaharian dominan berusaha sendiri di sektor pertanian (60%), (b) sebagian besar (60%) penduduk 
berpenghasilan rendah mengkonsumsi kurang dari 2.11 kkal/hari, (c) berdasarkan indikator silang 
proporsi pengeluaran pangan (>60%) dan kecukupan gizi (ecergi <80%), diperoleh proporsi rumah 
tangga rawan pangan nasional mencapai 30% dan (d) penduduk miskin dengan tingkat SDM yang 
rendah, umumnya tinggal di wilayah dengan karakteristik marginal, dukungan infrastruktur terbatas, 
dan tingkat adopsi teknologi rendah. 

Dimensi kemiskinan, secara dinamis mengalami perubahan dengan mempertimbangkan aspek non 
ekonomi masyarakat miskin. Bicara kemiskinan di Indonesia hampir sama dengan bicara kemiskinan 
petani karena dari 28,60 juta penduduk miskin pada bulan September 2012, sebanyak 63,25 persen 
merupakan penduduk perdesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada pekerjaan 
sebagai petani atau buruh tani (Iswadi dan Suhari 2013). Kenyataan ini diperparah dengan semakin 
ditinggalkannya profesi petani yang dipandang sebagai profesi yang rendah baik dari sisi ekonomi 
maupun status sosial. 

Petani sebagai produsen beras, merupakan salah satu bagian terpenting dan pelaku utama dalam 
upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Namun ironisnya, petani justru berada 
pada posisi terlemah dalam kemampuan membeli bahan pangan pokok yang mereka hasilkan sendiri. 
Peningkatan harga pangan terjadi bukan akibat pasar yang berjalan dengan baik dan efisien tetapi justru 
terjadi akibat ulah curang sebagian pelaku pasar yang mencari keuntungan di tengah kesengsaraan 
masyarakat (Iswadi, dan Suhari 2013).
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Tidak dapat pungkiri, posisi petani semakin tercekik. Bukan hanya disebabkan situasi alam dengan 
musim yang tidak bisa diduga saja, namun penggunaan pupuk, bibit unggul, pestisida dan bahan 
pertanian lainnya kini tidak hanya melambung tinggi harganya namun juga menjadi langka jika musim 
tanam tiba (Machfoedz dan M Maksum 2010). Akses informasi yang terbatas, minimnya input dan 
sarana produksi pertanian serta pemasaran menjadi titik-titik vital bagi lemahnya posisi petani dalam 
pasar domestik. Hal ini diperparah dengan impor beras yang masih terus berjalan. Impor beras tersebut 
berpengaruh terhadap harga jual gabah yang rendah di tingkat petani. 

Darwanto (2000) dalam Darwanto (2004) melakukan analisis harga dengan menggunakan data 
bulanan pada periode 1997–1999 dapat menunjukkan terjadinya transmisi harga yang sangat nyata 
dari harga internasional ke harga tingkat pengecer domestik, diperparah dengan perlindungan petani 
terhadap fluktuasi harga domestik semakin melemah sehingga dapat mengakibatkan semakin lemahnya 
posisi tawar petani sebagai produsen. 

Dalam analisis tersebut disebutkan juga bahwa pengadaan beras dalam negeri yang digunakan 
sebagai indikator stok beras nasional untuk jangka panjang (dua dekade terakhir) ternyata berpengaruh 
negatif terhadap ketersediaan beras nasional walaupun dalam presentase yang sangat kecil yaitu 0,03–0,05 
persen, begitu pula tingkat kesejahteraan petani (ditunjukkan oleh indeks nilai tukar petani) terhadap 
ketersediaan beras nasional juga berpengaruh negatif secara signifikan. Ini berarti bahwa semakin tinggi 
kapasitas pengadaan beras dalam negeri melalui impor, berakibat pada turunnya ketersediaan beras 
nasional dan tingkat kesejahteraan petani.

UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI DAN HAMBATANNYA
Selama sepuluh tahun terakhir, produksi Gabah Kering Giling (GKG) mengalami peningkatan 

dengan laju penigkatan sebesar 1,12% per tahun. Kenaikan ini lebih disebabkan kenaikan produktivitas, 
yaitu dari 44,32 kuintal per hektar pada tahun 1997 menjadi 46,89 kuintal per hektar pada 2007. Di 
Jawa laju kenaikan produksi tidak sebesar kenaikan produksi nasional, yaitu 0,67% per tahun dengan 
kenaikan produktivitas dari 51,81 kuintal per hektar pada tahun 1997 menjadi 53,72 kuintal per hektar 
pada 2007. Namun peningkatan produktivitas tersebut tidak seimbang dengan peningkatan konsumsi 
akibat peningkatan jumlah penduduk.

Pada umumnya petani dihadapkan pada masalah dan kendala dalam peningkatan produksi padi 
yang disebabkan oleh penurunan produktivitas lahan, penyimpangan iklim dan serangan hama/penyakit 
(Las, 2004 dalam Haryati dan Nurawan, 2008). Upaya peningkatan produksi memperoleh kendala 
yang serius. Laju konservasi lahan ke non pertanian cukup besar, yaitu sebesar 110 ribu ha per tahun. 
Selama 10 tahun terakhir tidak terjadi peningkatan luas panen yang signifikan karena pencetakan sawah 
baru hanya sekitar 30-52 ribu ha/tahun. Mengembangkan areal sawah di luar jawa tidaklah mudah. 
Sementara sebagian luas areal sawah yang sudah ada mengalami kejenuhan dan keletihan (soil fatique) 
(Abubakar dan Mustafa 2008). Upaya untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut dapat dilakukan 
melalui berbagai cara diantaranya, pengunaan varietas unggul, pengendalian hama dan penyakit terpadu, 
serta penerapan pola tanam dan budidaya yang baik. Dengan cara-cara tersebut diharapkan produksi 
dapat meningkat secara bertahap.

Berdasarkan analisis kinerja peningkatan produksi oleh Swastika,dkk (2007) yang ditinjau dari sisi 
Biofisik dan Ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan produksi padi di Indonesia berada pada Kuadran 
I (antara garis peluang dan Kekuatan) ini berarti bahwa pada dasarnya potensi peningkatan produksi 
di Indonesia masih memiliki potensi ke depan yang cerah. Sementara itu, Pemanfaatan teknologi PHT 
dan pengembangan varietas toleran terhadap cekaman lingkungan sebagai strategi konsilidatif, serta 
pengembangan teknologi hemat biaya dan minimisasi input eksternal dan pelatihan PHT sebagai stategi 
defensif yang disarankan dan dimplementasikan dalam kebijakan pemerintah.

Disisi lain, peran impor beras dapat dikurangi dengan melakukan efisiensi baik dari proses produksi 
(on-farm ativities) maupun pada kegiatan pasca panen sehingga dapat mengurangi tingkat kehilangan 
hasil (waste). Hal tersebut dapat dimengerti mengingat jumlah nominal hasil yang terbuang relatif lebih 
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besar dari jumlah beras yang diimpor, bahkan dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi pula (1,99% 
per tahun). Dengan upaya mengurangi tingkat kehilangan hasil hingga 50% dapat mensubtitusi impor 
beras yang selama ini dilakukan pasar internasional. Kehilangan hasil pada kegiatan produksi dapat 
disebabkan oleh kondisi iklim dan hama/penyakit yang menyerang tanaman atau dapat pula karena 
rendahnya produktivitas yang diakibatkan oleh semakin berkurangnya air irigasi dan penggunaan input 
produksi (Darwanto, D.H, 2005)

BENIH DAN UPAYA PERLINDUNGAN TANAMAN 
Benih merupakan salah satu modal utama bagi petani untuk menjalankan usaha taninya. Benih 

merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan budidaya tanaman yang perannya tidak dapat 
digantikan oleh faktor lain. Hal ini cukup beralasan karena benih merupakan bahan tanaman dan 
sebagai faktor genetik terutama untuk varietas-varietas unggul. Keunggulan varietas dapat dinikmati 
oleh konsumen bila benih yang ditanam bermutu (asli, murni, vigor, bersih dan sehat) (Padminingsih 
2006 dalam Anonim, 2009).

Sifat umum yang dimiliki varietas unggul yaitu hasil tinggi dan tahan terhadap hama penyakit. 
Dewasa ini karena perubahan zaman, varietas unggul selain dituntut produksinya tinggi dan tahan 
terhadap hama/penyakit juga harus sesuai dengan preferensi konsumen, umumnya terkait dengan mutu 
dan rasa nasi (Puslitbangtan 2007 dalam Haryati dan Nurawan, 2008).

Hasil Evaluasi Bank Dunia menyebutkan kontribusi penggunaan varietas unggul terhadap laju 
kenaikan produksi padi sebesar 5% lebih tinggi daripada kontribusi pemupukan sebesar 4%. Produksi 
pada tahun 2003 menunjukkan penurunan sebesar 3,48% dengan luas panen turun sekitar 10,43% 
(Anonim 2009). Dengan data tersebut maka penggunaan varietas unggul dalam budidaya padi harus 
semakin diperhatikan secara intensif dan terus digalakkan.

Hal tersebut sejalan dengan Program Revolusi Hijau Lestari (Evergreen Revolution) bahwa dalam 
pengembangan varietas unggul harus mempunyai daya potensi hasil tinggi (peningkatan produktivitas), 
stabil hasil (tahan cekaman bio-abiotik) dan memberikan keuntungan (mutu sesuai preferensi konsumen). 
Penggunaan varietas unggul yang mempunyai ketahanan terhadap hama/penyakit berperan penting 
dalam menekan penggunaan pestisida untuk menjaga kelestarian lingkungan (Fagi 2004 dalam Haryati 
dan Nurawan 2008).

Di sisi lain, penggunaan varietas unggul yang diharapkan mampu menjadi pendongkrak produksi, 
ternyata menimbulkan masalah yang meresahkan di kalangan petani. Keterbatasan stok benih varietas 
unggul atau tingginya harga benih, membuat petani pada akhirnya memilih menggunakan benih dari 
panen sebelumnya yang tentunya kualitas dan daya hasilnya lebih rendah. 

Kurangnya penggunaan benih berlabel pada akhirnya akan menghambat upaya peningkatan 
produksi. Siswahyuni (2008) berhasil menganalisis bahwa Pendapatan petani yang menggunakan 
benih berlabel rata-rata sebesar Rp2.815.437 per hektar, atau lebih besar 49,45 persen dibandingkan 
pendapatan petani yang tidak menggunakan benih berlabel. 

Berkaitan dengan hal ini pemerintah perlu menentukan kebijakan yang lebih berpihak pada petani 
melalui pemberian subsidi benih, mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan 
efisiensi benih dalam luasan tertentu, serta mempermudah petani memperoleh benih berkualitas melalui 
berbagai jalur distribusi.

UPBS DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI
Teknologi dalam budidaya padi tidak saja bagaimana cara bercocok tanam yang baik, tapi 

penggunaan varietas baru juga merupakan suatu teknologi dalam rangka peningkatan produksi. Memang 
teknologi yang paling banyak dirasakan petani adalah varietas, oleh karena itu varietas harus terus 
diperbaiki seiring dengan perkembangan hama-penyakit serta cekaman lain (Ruskandar 2009)
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Dampak penggunaan varietas unggul pada padi terhadap peningkatan produksi dan kualitas produk 
akan terasa bila varietas padi tersebut tersedia di tingkat petani dan ditanam dalam skala luas. Sementara 
itu, penanam skala luas hanya dicapai bila didukung sistem pembenihan yang mampu menyaluran 
varietas unggul kepada konsumen secara efektif dan efisien (Nugraha dan Sayaka 2004).

Unit pengelola Benih Sumber adalah Unit pelaksana di lingkup Balai Penelitian Tanaman yang 
mendapat otoritas untuk memproduksi, mengolah, menyimpan dan memasarkan benih sumber sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan (Arsyad, Darman M, dkk, 2011). Hal ini selaras dengan Hidajat, J 
Rahman dkk (2011) yang menyebutkan Unit Pengelola Benih Sumber Tanaman (UPBS) merupakan 
kelembagaan internal lingkup Badan Litbang Pertanian yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan 
benih sumber (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman pakan 
ternak).

Saat ini memang Badan Litbang Pertanian telah giat-giatnya mengembangkan Unit Pengelola 
Benih Sumber (UPBS) di Balai-balai Penelitian (Balit). Keberadaan UPBS diharapkan dapat membantu 
mempercepat penyebaran varietas baru, terutama kelas benih Breeder Seed (Benih Penjenis) dan 
Foundation Seed (benih dasar) yang selanjutnya diperbanyak oleh penangkar lain menjadi kelas benih 
yang lebih rendah yaitu Stock Seed (Benih Pokok) dan Extention Seed (benih Sebar). 

Teknologi yang paling banyak dirasakan petani adalah varietas, oleh karena itu varietas harus 
terus diperbaiki seiring dengan perkembangan hama-penyakit serta cekaman lain. Sedangkan untuk 
mempercepat laju adopsi varietas unggul baru diperlukan efektivitas penyuluhan, ketersediaan benih 
dan daya adaptasi varietas di lingkungan tumbuh setempat. Di samping itu varietas unggul baru harus 
memenuhi beberapa persyaratan yaitu; potensi hasil tinggi, permintaan pasar/harga jual tinggi, rasa 
nasi enak, tahan terhadap hama dan penyakit, dan umur genjah (Wirajaswadi 2007 dalam Haryati dan 
Nurawan, 2008).

Ruang lingkup pedoman unit pengelola benih sumber tanaman meliputi : 1) kelembagaan 
yang bertugas untuk mengelola benih sumber tanaman meliputi perencanaa, produksi, pengolahan, 
pengemasan, penyimpanan, dan pemasaran, 2). Sistem pengelolaan benih sumber, 3). Sistem Sertifikasi, 
4). Sistem Informasi.

Uraian tugas pokok UPBS mencakup hal sebagai berikut : 1) Produksi benih sumber (benih dasar/
FS, dan benih pokok/SS) bagi VUB yang belum berkembang/komersial di masyarakat, 2) Produksi benih/
bibit non biji-bijian, benih/bibit yang masih dalam batas-batas kandungan IPTEK dan nilai tambah yang 
tinggi, 3) Menerapkan sertifikasi dan sekaligus melakukan pembinaan sistem mutu sebagai jaminan mutu 
(SMM), 4) Melaksanakan distribusi benih sumber yang telah diproduksi sesuai kebutuhan, persyaratan 
mutu, saat, tempat dengan volume yang tepat, 5) Menyediakan informasi kebutuhan, ketersediaan benih 
sumber, keberadaan VUB yang dihasilkan dan potensi wilayah pengembangannya, 6) Membangun 
kerjasama antar pelaku agribisnis perbenihan, 7) Mengelola administrasi, dokumentasi dan promosi 
kegiatan-kegiatan UPBS, 8) Membuat laporan kinerja UPBS per semester dan akhir tahun.

Dari paparan di atas, peran UPBS bagi petani yang paling menonjol dan implemetatif adalah 
sebagai penyedia informasi dan penyedia benih sumber yang dibutuhkan petani. Sebagai penyedia benih 
varietas unggul, UPBS dapat mempersingkat jalur pendistribusian benih, dimana kondisi ini dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan input pertanian.

UPBS sebagai lembaga terorganisasi yang terkelola dengan baik, pada akhirnya diharapkan dapat 
membantu petani dala akses benih varietas unggul, penyediaan informasi, dan upaya peningkatan 
produksi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Di samping 
itu UPBS merupakan ditributor resmi dari pemerintah yang diarahkan turut berperan dalam upaya 
mensukseskan peningkatan dominasi pasar domestik.
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KESIMPULAN
Penggunaan benih varietas unggul berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan mengurangi 

kehilangan hasil, sehingga dapat meningkatakan pendapatan petani. Upaya penyediaan benih varietas 
unggul bagi masyarakat khususnya dilakukan dengan menyediakan prasarana pengelolaan benih berupa 
UPBS, yang sekaligus menjadi media informasi bagi petani. Penyelenggara ketersediaan benih melalui 
UPBS memiliki fungsi ganda yaitu meningkatkan pendapatan petani melalui subsidi benih varietas unggul 
dan membantu program pemerintah dalam upaya mencapai surplus beras dan swasembada pangan.
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ABSTRAK
Bawang putih (allium sativun L.) merupakan salah satu bumbu utama,selain bawang merah. Permintaan 
masyarakat pada bawang putih yang tinggi menyebabkan banyak petani menanam sayuran ini, namun 
produksi bawang putih dalam negeri belum dapat menutupi permintaan tersebut, sehingga impor bawang 
putih masih menjadi pilihan. Peningkatan kesadaran dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan 
impor bawang putih membuat pengembangan bawang putih di Indonesia digalakkan. Dalam budidaya 
bawang putih, penyakit menjadi kendala yang penting. Busuk pangkal yang disebabkan F. oxysporum 
f. sp. cepae merupakan salah satu faktor penyebab kehilangan hasil bawang putih sejak 1973, selama di 
lahan maupun selama penyimpanan (Choiruddin 2010). Penyakit pasca panen atau dipenyimpanan 
bawang putih adalah menghitamnya kulit bawang putih yang disebabkan oleh patogen Aspergillus sp. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan patogen Fusarium sp dan Aspergillus sp pada 
8 varietas/calon varietas bawang putih sebagai perlakuan di laboratorium dengan empat kali pengulangan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Hasilnya perkembangan serangan patogen uji pada 
8 calon dan atau varietas bawang putih berbeda-beda. Bawang putih varietas no-5 merupakan calon 
varietas dengan perkembangan patogenFusarium terrendah sedangkan yang paling tinggi adalah no 7 
danuntuk perkembangan patogen Aspergillus, varietas no-8 perkembangan patogen Aspergillus terrendah 
sedangkan tertinggi calon varietas no-6.
Kata Kunci : Bawang Putih. Ketahanan, Fusarium sp, Aspergillus sp

PENDAHULUAN
Bawang putih (Allium sativum L.) merupakan nama yang tidak asing bagi masyarakat. Sayuran 

umbi ini menjadi salah satu bumbu dapur utama. Bawang putih yang bermarga Allium ini diduga 
merupakan keturunan bawang liar Allium longicurpis Regel, yang tumbuh di daerah Asia Tengah yang 
beriklim subtropik (Wibowo dalam Choiruddin 2010). Bawang putih (Allium sativum) adalah herba 
semusim berumpun yang mempunyai ketinggian sekitar 60 cm. Tanaman ini banyak ditanam di ladang-
ladang di daerah pegunungan yang cukup mendapat sinar matahari. Daunnya berupa helai-helai seperti 
pita yang memanjang ke atas, bentuk daun pipih rata, tidak berlubang, dan runcing di atasnya. Batangya 
merupakan batang semu, akarnya terletak di batang pokok atau di bagian dasar umbi ataupun pangkal 
umbi yang berbentuk cakram. Permintaan masyarakat pada bawang putih yang tinggi menyebabkan 
banyak petani menanam sayuran ini, namun produksi bawang putih dalam negeri belum dapat menutupi 
permintaan tersebut, sehingga impor bawang putih masih menjadi pilihan. Peningkatan kesadaran dalam 
negeri untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih membuat pengembangan bawang putih 
di Indonesia digalakkan.
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Secara umum bawang putih hanya cocok ditanam di dataran tinggi, meskipun sekarang ditemukan 
beberapa varietas toleran dataran rendah. Pengembangan bawang putih di suatu daerah secara intensif 
dan terus-menerus memberikan dampak positif yaitu adanya peningkatan pendapatan petani, namun 
juga memberikan dampak negatif dengan adanya peningkatan serangan penyakit bawang putih yang 
cukup signifikan. Dalam budidaya bawang putih, penyakit menjadi kendala yang penting. Busuk pangkal 
yang disebabkan F. oxysporum f. sp. cepae merupakan salah satu faktor penyebab kehilangan hasil bawang 
putih sejak 1973, selama di lahan maupun selama penyimpanan (Choiruddin 2010). Penyakit lain pada 
pasca panen atau masa penyimpanan bawang putih adalah menghitamnya kulit bawang putih yang 
disebabkan oleh patogenAspergillus sp. Penggunaan varietas bawang putih unggul tahan penyakit tersebut 
mutlak diperlukan untuk meningkatkan produksi bawang putih dan memenuhi permintaan pasar.F. 
oxysporum f.sp. cepae menyerang bawang putih yang luka pada waktu penyiangan, panen, pengangkutan, 
atau pada waktu pemotongan daun. Penyakit Fusarium dapat menyebabkan layu pada daun bawang 
putih, gejalanya dimulai dari pucuk daun (Choiruddin 2010). Menurut laporan petani penyakit ini telah 
menimbulkan kerusakan dan menurunkan hasil umbi lapis hingga 50% (Wiyatiningsih 2003 dalam 
Wiyatiningsih 2009). Fusarium merupakan patogen tanah, tanah yang sudah terinfestasi sukar dibebaskan 
dari patogen ini karena bersifat tular tanah. Apabila tidak ada tanaman inang di lapangan patogen 
ini dapat bertahan lebih 10 tahun dalam tanah (Choiruddin 2010). Penyakit-penyakit tanaman yang 
disebabkan oleh patogen terbawa tanah dan serangan patogennya melalui akar menimbulkan tantangan 
dalam pengelolaan penyakit yang efektif, karena inokulum awal sudah ada di dalam tanah sebelum awal 
pertumbuhan tanaman inang (Campbell dan Neher 1996). Temperatur optimum untuk pertumbuhan 
F.oxysporum f. sp. cepae berkisar antara 24oC sampai 27oC yang berpengaruh pada diameter koloni 
dan berat kering setelah 146 dan 177 jam. Suhu tanah dapat menjadi faktor utama yang memberikan 
respon untuk perkembangan busuk pangkal Fusarium bawang dalam kondisi lahan di pegunungan, yang 
umumnya dingin dalam sebagian stadium pertumbuhannya (Choiruddin 2010). 

Pada bawang putih, patogen ini menyebabkan gejala daun mati dari ujung dengan cepat atau 
layu. Apabila tanaman dicabut terjadi pembusukan pada perakaran dan atau umbi terutama mulai dari 
pangkal umbi sehingga sesuai dengan gejalanya disebut penyakit busuk pangkal. Pada umbi yang busuk 
sering dijumpai tanda penyakit berupa miselium patogen yang berwarna putih. Fusarium yang terbawa 
umbi akan berkembang di penyimpanan dan menular umbi lain sehingga menjadi sumber penyakit pada 
pertanaman berikutnya.

Aspergillusspp adalah jenis patogen udara, spesies  Aspergillus sangat aerobik dan ditemukan pada 
hampir semua lingkungan yang kaya oksigen, dimana mereka umumnya tumbuh sebagai patogen 
pada  permukaan substrat, sebagai akibat dari ketegangan oksigen tinggi. Aspergillus spp. membentuk 
badan spora yang disebut konidium dengan tangkainya konidiofor. Koloninya berwarna abu – abu, 
hitam, kuning atau cokelat. Spesies Aspergillus secara alamiah ada dimana-mana, terutama pada makanan, 
sayuran basi, pada sampah daun atau tumpukan kompos. Konidia biasanya terdapat di udara baik di 
dalam maupun di luar ruangan dan sepanjang tahun. 

Aspergillus merupakan patogen gudang/pasca panen, keberdaan patogen tersebut dapat terjadi akibat 
kontaminasi saat di lapangan atau di laboratorium. Patogen ini dapat membentuk struktur dormansi 
yang berupa miselia di dalam jaringan umbi atau pada kulit umbi. Kerugian yang ditimbulkan oleh 
patogen gudang antara lain pembusukan umbi sehingga umbi tidak mau bertunas serta adanya senyawa 
metabolit yang merugikan bagi manusia karena bersifat toksin. Aspergillus diduga menjadi penyebab 
utama kerusakan umbi di tempat penyimpanan, umbi menjadi tidak tumbuh bahkan membusuk. 
Aspergillus juga merupakan patogen yang menginfeksi bawang putih pada saat pasca panen. Aspergillus 
akan menyebabkan terjadinya bercak hitam pada lapisan kulit bawang putih dan lama kelamaan bercak 
hitam tersebut akan menyebar.

Ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit merupakan salah satu sifat unggul dari suatu 
varietas tanaman. Usaha untuk mencari varietas tanaman tahan ini merupakan usaha yang terus dilakukan 
karena merupakan solusi untuk pengendalian hama dan penyakit secara terpadu yang ramah lingkungan.
Alternatif pengendalian yang diharapkan dapat dikembangkan adalah penggunaan kultivar tahan (Korlina 
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dan Baswarsiati 1995). Pada produksi bawang merah dan hubungannya dengan ketahanan terhadap 
penyakit masih banyak petaniyang melakukan pemilihan varietas hanya berdasar tingginya produksi. Hal 
ini disebabkan karena kultivar yang tahan terhadap patogen dan menghasilkan umbi lapis yang relatif 
tinggi belum diketahui (Wiyatiningsih 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan 
patogen Fusarium sp dan Aspergillus sp pada 8 varietas/calon varietas bawang putih.

BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan di Laboratorium Mikologi, Kelti Ento-Fitopatologi Tumbuhan, Balai 

Penelitian Tanaman Sayuran Lembang. Percobaan dilakukan pada bulan Januari – Februari 2016.
Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK). 
Terdiri dari 8 varietas/calon varietas sebagai perlakuan yaitu calon varietas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan no- 7 dan 
8 adalah varietas yang telah beredar dimasyarakat dengan 4 kali ulangan.

Pengujian dilakukan dengan cara inokulasi patogenFusarium dan aspergillus. Inokulasi dilakukan 
dengan cara menginjeksikan inokulum patogen menggunakan suntikan Hamilton PB 100. Sebelum 
menginokulasikan patogen, terlebih dahulu suntikan dibersihkan alkohol 90%, hal ini dilakukan agar 
bagian dalam tabung suntikan benar-benar bersih dari adanya mikroorganisme lain. Inokulum patogen 
selanjutnya diambil dengan menggunakan suntikan lalu diinjeksikan pada umbi bawang putih, volume 
inokulum yang diberikan untuk setiap umbi bawang putih adalah satu kali tekan suntik(5µl). Setelah 
semua umbi bawang putih diinjeksikan oleh patogen, bawang putih disimpan di box tempat penyimpanan 
bersaring dan dibawahnya diberi air dengan volume 15 ml.

Gambar 1. Proses inokulasi patogen

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kemunculan awal lesiopatogen pada bawang putih 
dan diameter pertumbuhan patogen. Persentasewaktu munculnya lesiopatogen dilakukan dengan cara 
menghitung banyaknya patogen yang berhasil tumbuh pada umbi bawang putih, sedangkan pengamatan 
diameter patogen dilakukan dengan cara menghitung panjang dan lebar dari patogenyang tumbuh 
kemudian dirata-ratakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan patogen Fusarium sp pada umbi bawang putih
Berdasarkan hasil pengamatan, waktu muncul lesio patogen pada umbi bawang putih adalah pada 

5 HSI(Hari setelah inokulasi), patogen dapat hidup dan tumbuh pada kondisi lingkungan yang diberikan 
dan menginfeksi hampir pada semua umbi bawang putih, meskipun persentase pertumbuhan patogen 
berbeda-beda untuk setiap perlakuan.
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Tabel 1. Lesio pertumbuhan patogen Fusarium pada 5 HSI

Perlakuan
Ulangan

Persentase 1 2 3 4
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 + + + + + 25%

2 + + 10%

3 + + + + 20%

4 + + + 15%

5 0%

6 + + + + + + 30%

7 + + + + + + + + + + + + 60%

8 + + + + + + + + + 45%

Ket: + (munculnya lesio)

Dari tabel pengamatan di atas dapat diketahui lesio munculnya patogen Fusarium secara umum 
terjadi pada 5 HSI, dapat dilihat bahwa patogen Fusarium dapat hidup dan tumbuh pada hampir semua 
varietas bawang kecuali pada calon varietas no-5. Pada calon varietas no-5 ternyata tidak ada satu-pun 
sampel yang terinfeksi Fusarium atau kemunculannya 0% sedangkan persentase terbesar ditunjukkan 
oleh varietas no-7 dimana bawang putih yang terinfeksi Fusarium mencapai 60%.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bawang putih calon varietas no-5 merupakan varietas yang 
memiliki ketahanan terbesar diantara varietas lain karna tidak ada satupun bawang putih yang terinfeksi 
Fusarium dan varietas yang paling rentan terkena infeksi patogenFusarium adalah varietas no 7 dengan 
persentase infeksi sebesar 60%. Lingkungan yang mendukung merupakan salah satu faktor terjadinya 
interaksi antara patogen dan inang dalam hal ini bawang putih. Menurut Semangun (2001), temperatur 
optimum untuk pertumbuhan F.oxysporum f. sp. cepae berkisar antara 24oC–27oC, sesuai dengan kondisi 
lingkungan tempat percobaan yaitu laboratorium yang memiliki suhu ruang berkisar antara 23oC–26o 
C, sehingga faktor lingkungan bukan merupakan faktor penghambat untuk pertumbuhan patogen uji. 
Diameter diamati untuk mengetahui besarnya pertumbuhan patogen pada masing-masing varietas uji. 
Diameter pertumbuhan fusarium diamati pada 6, 7, dan 8 HSI (tabel 2).

Tabel 2. Rata – Rata diameter Fusarium (mm)

PERLAKUAN 6HSI 7HSI 8HSI
1 1.13a 1.20a 1.33a

2 2.88a 2.94a 3.25a

3 1.94a 2.13a 2.50a

4 2.50a 2.88a 3.19a

5 0.00a 0.00a 0.00a

6 3.34a 3.22a 3.84a

7 4.30a 4.90a 4.06a

8 4.56a 5.18a 5.68a

HSD 5% 6.48 6.93 8.03
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Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan 
Uji Tukey

Berdasakan tabel rata-rata diameter Fusarium, pada hari ke 6 HSI pertumbuhan patogen yang 
paling tinggi adalah pada perlakuan atau varietas no-8 dimana mencapai angka 4,56 mm, diikuti oleh 
perlakuan no-7 dengan diameter rata-rata 4,30 mm. Perlakuan no-6 diameternya berada pada angka 
3,34 mm, sedangkan perlakuan no- 2 dan 4 diameternya berkisar antara 2,50 – 3,00 mm dan perlakuan 
no-1 dan 3 diameter rata-ratanya sebesar 1,13 dan 1,94 mm. Perlakuan no-5 menunjukkan tidak ada 
Fusarium yang tumbuh pada umbi bawang putih. Pada hari ke 7 HSI pertumbuhan patogen yang paling 
tinggi tetap pada perlakuan no-8 dengan rata-rata diameter sebesar 5,18 mm dan pada perlakuan no-5 
tetap tidak ada patogen yang tumbuh.

Perkembangan patogen pada perlakuan no-6 mengalami penurunan dibandingkan dengan hari 
sebelumnya, ini dikarenakan pada perlakuan no-6 terdapat kontaminasi patogen lain yaitu Aspergillus 
pada beberapa sampel umbi bawang putih sehingga umbi yang terkontaminasi dibuang dan tidak 
dihitung diameternya, kontaminasi dapat terjadi karena Aspergillus merupakan jenis patogen udara dan 
konidianya ada di udara sehingga penempatan wadah yang terlalu dekat akan menyebabkan adanya 
Aspergillus yang masuk ke dalam wadah penyimpanan Fusarium dan menginfeksi umbi bawang putih 
yang ada. Pada 8 HSI diameter rata-rata tertinggi tetap ada pada perlakuan no-8 dan perlakuan no-5 
tetap tidak nampak adanya patogen Fusarium yang tumbuh. 

Perkembangan patogen Aspergillus sp pada umbi bawang putih
Berdasarkan hasil pengamatan, waktu muncul lesio patogenAspergillus pada umbi bawang putih 

adalah pada 5 HSI, patogen dapat hidup dan tumbuh pada kondisi lingkungan yang diberikan dan 
menginfeksi hampir semua umbi bawang putih, meskipun persentase patogen yang tumbuhnya berbeda-
beda untuk setiap perlakuan.

Tabel 2. Lesio pertumbuhan patogen Aspergillus pada 5 HSI

Perlakuan
Ulangan

Persentase 1 2 3 4
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 + + + + + + 30%

2 + + + + + 25%

3 + 5%

4 + + + + 20%

5 + + 10%

6 + + + + + + + + + + 50%

7 + + + + 20%

8 0%

Ket: + (munculnya lesio)
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Dari tabel pengamatan lesio munculnya patogenAspergillus pada 5 HSI, dapat dilihat bahwa 
patogenAspergillus dapat hidup dan tumbuh pada kondisi lingkungan yang diberikan dan pada semua 
umbi bawang putih kecuali pada varietas no-8. Pada varietas no-1, persentasepatogen yang tumbuh 
sebesar 30% dari total sampel perlakuan. Pada varietas no-2, patogen muncul dengan persentase 25%. 
Pada varietas no-3 Aspergillus yang muncul sangat sedikit yaitu hanya mengeinfeksi 1 sampel saja dari 
20 sampel perlakuan ( 5%). Aspergillus tumbuh sekitar 20% pada varietas no-4. Pada varietas no-5 
Aspergillus menginfeksi 2 sampel saja atau 10%. Pada varietas no-6 Aspergillus menginfeksi bawang putih 
dengan persentase 50% atau yang paling besar diantara lainnya. Pada varietas no-7 bawang putih yang 
terinfeksi Aspergillus mencapai 20% dari total jumlah sampel perlakuan. Pada varietas no-8 tidak ada 
infeksi yang disebabkan oleh Aspergillus pada bawang putih sehingga persentasenya 0%. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bawang putih varietas no-8 merupakan varietas yang 
memiliki ketahanan terbesar diantara varietas lain karena tidak ada satupun bawang putih yang terinfeksi 
patogenAspergillus dan varietas yang paling rentan terkena infeksi patogenAspergillus adalah varietas 
no-6 dengan persentase infeksi sebesar 50%. Hasil pengamatan periode inkubasimenunjukkan, bahwa 
semakin pendek periode inkubasi patogen, semakinmudah tanaman mengalami serangan jamur, maka 
kerusakan umbi semakin cepat. Agrios (1997) menyatakan, bahwapanjang pendeknya periode inkubasi 
suatupenyakit tanaman bervariasi terhadapkombinasi inang-patogen khusus, tahappertumbuhan inang, 
dan kondisi lingkungan. Selain waktu munculnya gejala patogen, diameter intensitas serangan/infeksi 
yang ditimbulkan pada bawang putih oleh patogenAspergillusdiamati pada 6, 7, dan 8 HSI. Hasil 
lengkapnya ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Rata – rata diameter Aspergillus

PERLAKUAN 6HSI 7HSI 8HSI
1 1.44a 0.91a 1.59ab

2 1.96a 1.22a 1.44ab

3 0.25a 1.38a 2.31ab

4 1.25a 2.00a 2.25ab

5 2.00a 3.69a 3.25ab

6 2.38a 4.13a 4.87a

7 1.92a 2.46a 3.40ab

8 0.00a 0.25a 0.19b

HSD 5% 4.32 5.48 3.92

Berdasakan tabel rata-rata diameter Aspergillus, pada hari ke-6 HSI pertumbuhan patogen yang 
paling tinggi adalah pada perlakuan atau varietas no-6 dimana mencapai angka 2,38 mm, diikuti oleh 
perlakuan no-5 dengan diameter rata-rata 2,00 mm. Perlakuan no- 1,2,4 dan 7 menunjukkan angka yang 
tidak berbeda jauh yaitu ada di kisaran rata-rata 1 -2 mm. Perlakuan no-3 menunjukan pertumbuhan 
Aspergillus yang kecil yaitu hanya 0,25 mm.

Pertumbuhan patogen terendah ada pada perlakuan no-8 dimana pada hari ke 6 setelah inokulasi 
belum ada patogen Aspergillus yang tumbuh. Pada hari ke-7 setelah inokulasi pertumbuhan infeksi 
Aspergillus tertinggi tetap ada pada perlakuan no- 6 dengan rata-rata diameter 4,13 mm dan pertumbuhan 
terendah ada pada perlakuan no- 8 yang sehari sebelumnya belum tumbuh tetapi pada hari ke 7 ini 
sudah mulai ada pertumbuhan patogen yaitu dengan rata-rata diameter 0,25 mm. Pada hari ke 7 ini ada 
penurunan diameter rata-rata patogen Aspergillus pada bawang putih yaitu pada perlakuan 1 dan 2, hal 
ini dikarenakan adanya kontaminasi patogen Fusarium pada wadah bawang Aspergillus. 

Nagaraj (1983) dalam Wiyatiningsih, dkk.,(2009) menyatakan, dalamhubungan antara tanaman 
inang dan patogen telah berkembang suatu pemikiran bahwa suatu penyakit tanaman dapat terjadi selain 
karena pengaruh lingkungan adalah karena adanya kecocokan gen tanaman inang dan gen pathogen, 
yang dikenal dengan konsep Hipotesis “Gene For Gene”.
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Pada hari ke-8 setelah inokulasi pertumbuhan patogen tertinggi ada pada perlakuan no- 6 dengan 
rata-rata diameter mencapai 4,87 mm dan terendah ada pada perlakuan no- 8 dengan rata-rata diameter 
0.19 mm. Setelah data dianalisa dengan menggunakan Uji Tukey dapat disimpulkan bahwa perlakuan 
no- 6 yang memiliki diameter tertinggi hasilnya berbeda nyatadengan perlakuan no-8 yang memiliki 
rata-rata diameter terendah, artinya perlakuan atau varietas no- 6 memiliki ketahanan terhadap patogen 
Aspergillus terendah dan perlakuan no-8 memiliki ketahanan tertinggi terhadap patogen Aspergillus jika 
dilihat dari diameter rata-rata patogen yang tumbuh pada umbi bawang putih sampel.

KESIMPULAN
Bawang putih varietas no-5 merupakan calon varietas dengan perkembangan patogen Fusarium 

terrendah sedangkan yang paling tinggi adalah no-7 dan untuk perkembangan patogen Aspergillus, 
varietas no- 8 perkembangan patogen Aspergillus terrendah sedangkan tertinggi calon varietas no-6.
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ABSTRACT
The caracter of good planting medium is fertile, provide a good and healthy environment for growth 
so results can be maximized. Selection of types of growing media should consider the optimal growth 
for plants, circumferen lily bulbs are large, healthy and good performance. Plant growth regulator as 
a complementary component for growth expected to encourage the maximized growth of lily bulbs. 
This research was conducted in KP Segunung, IOCRI in June and October 2015. The design used 
randomized block design two factors repeated 4 times. The results showed that the media humus bamboo 
and rice husk were able to increase seedling lily’s growth hightes (19 cm) and number of leaves (11.3). 
The interaction between the growing media and plant growth regulator soaking 15 minutes resulted in 
diameter bulbs and the largest tuber weight (13.6 mm and 2.1 grams ).
Keywords: Compotition growing media, soaking time plant growt regulator, lily bulb

ABSTRAK
Sifat media tanam yang baik adalah yang subur, mampu menyediakan lingkungan yang baik dan 
sehat untuk pertumbuhan tanaman untuk hasil yang maksimal. Pemilihan jenis media tanam harus 
mempertimbangkan syarat tumbuh optimal bagi tanaman lili, sehingga bisa menghasilkan umbi lili 
yang besar, sehat dan performa baik. Peran zat pengatur tumbuh sebagai komponen pelengkap pemacu 
pertumbuhan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan umbi lili secara maksimal. Penelitian ini 
dilaksanakan di Rumah Kaca Balithi Segunung pada bulan Juni sampai Oktober 2015. Rancangan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok 2 faktor yang diulang sebanyak 4 kali. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa campuran media humus bambu dan arang sekam mampu menghasilkan bibit lili 
tertinggi (19 cm) dan jumlah daun terbanyak (11.3 daun). Interaksi antara media tanam dan perendaman 
zat pengatur tumbuh selama 15 menit menghasilkan diameter umbi dan bobot umbi terbesar (13.6 mm 
dan 2.1 gram).
Kata kunci: Komposisi media tanam, perendaman zat pengatur tumbuh, umbi lili hasil aklimatisasi

PENDAHULUAN
Lili (Lilium longiflorum Thunb.) dikenal sebagai tanaman hias, terutama untuk bunga potong. Di 

Indonesia, varietas lili masih sedikit dan harganya cukup mahal tetapi permintaan bunga lily meningkat 
terus dan tetap diminati oleh masyarakat (Deswiniyanti et al. 2012). Secara ekonomi, harga bunga 
potong lili di pasaran antara Rp10.000 –Rp15.000 per tangkai. Lili biasanya dijadikan rangkaian bunga 
pesta perkawinan, pertemuan resmi dan upacara keagamaan (Marlina 2009).
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Salah satu teknik perbanyakan tanaman lili adalah dengan kultur jaringan. Menurut Hoesen (2009), 
teknik in vitro telah berhasil memperbanyak tanaman secara cepat dan massal untuk pembudidayaan 
dan pemuliaan lili. Dalam kultur jaringan, masalah yang sering di hadapi adalah teknik aklimatisasi yaitu 
memperlakukan umbi untuk beradaptasi dari kondisi laboratorium ke lapang. Saat aklimatisasi umbi lili 
menghendaki jenis media tertentu agar menghasilkan umbi dan tanaman lili yang maksimal. Menurut 
Izudin (2013), aklimatisasi adalah pengkondisian plantlet atau tunas mikro di lingkungan baru yang 
aseptik di luar botol dengan media tanah sehingga plantlet dapat bertahan dan terus tumbuh menjadi 
bibit yang siap ditanam di lapangan. Dalam hal penyiapan dan pemilihan media ada beberapa hal yang 
harus diperhatikan, yaitu antara lain: media cukup terjaga kebersihannya (terbebas dari mikroba), media 
cukup aerasi (porositas) dan media cukup mengandung makanan yang dibutuhkan.

Kendala penanaman lili yang berasal dari planlet adalah memerlukan waktu yang lama untuk 
berbunga karena lili memerlukan pertumbuhan yang lambat (rosette) yaitu pemendekan batang dengan 
terbentuknya sisik- sisik batang pada daun. Penelitian yang sudah dilaksanakan untuk mengatasi hal ini 
adalah dengan aplikasi GA3 dan paclobutrazol (Hoesen 2009). Sedangkan penelitian ini akan mencoba 
aplikasi zat pengatur tumbuh (ZPT) untuk merangsang pertumbuhan tanaman, agar tidak terjadi 
pemendekan tanaman.

Zat pengatur tumbuh yang digunakan adalah mengandung vitamin B-1 dan kelompok auksin. 
Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan keberadaannya oleh makhluk hidup dalam volume 
yang sedikit karena bekerja sebagai katalisator pada proses metabolisme (Salisbury and ross). Vitamin B 
mempunyai peranan di dalam metabolisme tanaman dalam hal mengkonversikan karbohidrat menjadi 
energi untuk menggerakkan aktifitas di dalam tanaman. Sedangkan auksin berfungsi untuk mendorong 
pertumbuhan sel dan pemanjangan tanaman agar dapat berpotensi secara maksimal, mempunyai akar 
yang kuat, mengurangi stress saat dipindahtanam dan menyegarkan tanaman. Hasil yang diharapkan 
dengan perendaman ZPT ini adalah dapat meningkatkan hasil panen.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2015, di rumah sere kebun percobaan 

Segunung. Bahan tanam menggunakan planlet lili Arumsari. Peralatan yang digunakan adalah wadah 
tanam yaitu polibag diameter 8 cm, wadah untuk merendam, wadah untuk aklimatisasi dan gunting. 
Media tanam: arang sekam, cocopeat, humus bambu dan limbah baglog jamur. Pengendalian hama 
penyakit dengan pestisida dan fungisida.

Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dua faktor dengan 4 kali ulangan. 
Faktor pertama adalah komposisi media tanam untuk aklimatisasi terdiri dari campuran arang 
sekam+humus bambu (M1), arang sekam+cocopeat (M2), arang sekam+limbah baglog jamur (M3) dan 
cocopeat+limbah baglog jamur (M4). Faktor kedua adalah pemberian ZPT yaitu direndam air biasa 
(D1), direndam larutan ZPT 15 menit sebelum di tanam (D2), direndam larutan ZPT 30 menit sebelum 
di tanam (D3).

Prosedur pelaksanaan:
1. Menyiapkan planlet lili Arumsari; mengeluarkan planlet dari dalam botol, memotong dan 

menyisakan sedikit daun dan akarnya dan membilas pada air bersih untuk menghilangkan 
media agar yang menempel (bahan tanam berupa umbi).

2. Menyiapkan media tanam aklimatisasi sesuai perlakuan.
3. Mencelupkan umbi ke dalam larutan fungisida.
4. Merendam umbi ke dalam larutan ZPT sebanyak 1,5 ml/5 liter air, sesuai dengan perlakuan 

(15 menit dan 30 menit).
5. Menanam umbi ke dalam media tanam sesuai perlakuan, satu polibag berisi satu umbi.
6. Menjaga kelembaban media
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Data dianalisis ragam pada taraf kepercayaan 5%. Apabila terdapat pengaruh nyata dilakukan uji 
lanjut DMRT. Pengamatan dilakukan tiga kali selama 4 bulan, untuk parameter:

1. Persentase tanaman hidup 
2. Tinggi tanaman; diukur dari permukaan media sampai ujung daun tertinggi
3. Jumlah daun yang tumbuh
4. Kandungan klorofil; diukur pada daun ke tiga
5. Diameter umbi saat panen

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanaman lili yang diaklimatisasi dari dalam botol mempunyai jumlah daun antar 3–4 daun. Seperti 

menurut Kurniati et al. (2012), umbi pada planlet biasanya menghasilkan maksimal tiga helai daun. 
Planlet yang dikeluarkan dari botol terlihat lebih hijau dan mempunyai sisik umbi yang sangat jelas 
(Gambar 1). Umbi dibersihkan dari media agar-agar yang menempel dan dipangkas daun dan akarnya. 

Setelah 4 bulan di tanam, umbi menjadi lebih putih karena sudah digunakan untuk pertumbuhan. 
Performa umbi yang ditanam pada media M1 dan M2 lebih besar daripada yang ditanam pada media 
M3 dan M4. Kecepatan pertumbuhan pada M1 dan M2 hampir sama cepat dibandingkan dengan umbi 
yang di tanam pada media M3 dan M4 (Gambar 2).

Gambar 1. Kondisi planlet lili (kiri) dan dicelup larutan fungisida (kanan)

 
Gambar 2.   Kondisi umbi hasil aklimatisasi sebelum mendapat perlakuan (kiri), bibit setelah 4 bulan 

(tengah) dan umbi setelah dibersihkan dari daun dan batang, setelah ditanam 4 bulan 
(kanan)

Tanaman yang ditumbuhkan pada campuran media arang sekam+humus bambu menghasilkan 
persentase hidup sebanyak 92%. Campuran media arang sekam+cocopeat = 83% hidup, campuran 
media arang sekam+limbah baglog jamur = 100% hidup dan campuran media cocopeat+limbah baglog 
jamur =75% hidup (data tidak ditampilkan). 

Tanaman yang tumbuh pada media arang sekam+humus bambu terlihat lebih subur dan tinggi 
serta daun yang hijau, mempunyai pertumbuhan yang hampir sama dengan media arang sekam+cocopeat, 
sedangkan pada media arang sekam dan limbah baglog jamur tanaman lebih pendek dengan daun yang 
kurang hijau. Warna daun yang lebih hijau menandakan kandungan klorofil yang lebih tinggi. Tanaman 
yang tumbuh pada media limbah baglog jamur+cocopeat paling pendek (Gambar 2). 

Humus daun bambu merupakan kompos yang berasal dari daun bambu. Sangat cocok bagi umbi 
lili untuk pertumbuhannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hoesen, (2009) bahwa aklimatisasi 
lili yang ditanam pada media pasir, tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1:2, sebanyak 85% hidup 
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dan berhasil tumbuh dengan baik. Setelah 10 minggu dari saat pemeliharaan secara ex vitro / di luar 
botol, planlets tersebut telah tumbuh dengan tinggi tanaman telah mencapai 19–22 cm, jumlah daun 
6–8 dan akar 15–17. 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa tanaman yang ditanam pada media arang 
sekam+humus bambu merupakan tanaman tertinggi (19 cm) dengan jumlah daun terbanyak (rata-rata 
11.3 helai). Sifat humus bambu yang tidak memadat walaupun setelah kondisinya hancur sehingga 
porositas terjaga dengan baik. Diduga pH humus bambu juga sesuai dengan pH yang dibutuhkan lili 
untuk pertumbuhannya sehingga hasilnya bisa maksimal dan humus bambu mengandung nutrisi yang 
langsung dapat digunakan oleh tanaman lili (Tabel 1).

Tabel 1. Umbi lili saat panen

perlakuan tinggi tanaman (cm) jumlah daun (helai)
Media:
arang sekam+humus bambu 19.0 a 11.3 a
arang sekam+ cocopeat 15.4 b 9.2 b
arang sekam+limbah baglog jamur 10.2 c 6.5 c
cocopeat+limbah baglog jamur 7.6 d 6.7 c
perendaman larutan ZPT:
Direndam air biasa 12.0 a 7.9 a
15 menit 13.8 a 8.8 a
30 menit 13.3 a 8.6 a
KK (%) 19.4 19.6

Keterangan : angka rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata

Semakin lama perendaman ZPT kecenderungan semakin besar kandungan klorofil daun, kecuali 
pada media arang sekam+humus bambu, umbi lili yang direndam selama 30 menit kandungan klorofilnya 
lebih rendah daripada umbi yang direndam selama 15 menit. Umbi yang direndam dalam air (kontrol) 
dan ditumbuhkan pada media arang sekam+humus bambu, mempunyai kandungan klorofil daun yang 
tertinggi (53.8), dengan daun yang terlihat lebih hijau daripada lainnya. Semakin hijau warna daun, 
kandungan klorofilnya semakin tinggi. Bibit lili yang ditanam pada media arang sekam dan humus 
bambu cenderung mempunyai kandungan klorofil yang lebih tinggi daripada yang ditanam pada media 
lainnya (Tabel 2). Hal ini diduga karena percampuran kedua media tersebut sudah terdapat nutrisi 
yang dapat segera digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Nutrisi tersebut berasal dari humus yang 
terdapat pada daun bambu. Kompos daun bambu mampu menyimpan air dan oksigen yang sangat baik 
untuk pertumbuhan akar tanaman serta humus bambu mengandung unsur P dan K (Wahyu Wiryanta 
2016) yang berperan penting bagi pertumbuhan tanaman. Phosphor antara lain berfungsi merangsang 
pertumbuhan akar pada awal-awal pertumbuhan dan unsur K antara lain berperan meningkatkan kadar 
karbohidrat dan enzym (Magnus 2016). Selain itu humus daun bambu mengandung mikroba penting 
bagi pertumbuhan tanaman, seperti penelitian Fajar Ferawati et al. (2014), bahwa pemberian berbagai 
dosis pupuk organik mikroba rumpun bambu dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 
pertumbuhan tanaman cabai. 

Tabel 2. Interaksi macam media dan lama perendaman larutan ZPT terhadap kandungan klorofil daun

Perlakuan Direndam air biasa Direndam 15 menit Direndam 30 menit
arang sekam+humus 
bambu

53.8 a
A

53.6 a
A

45.7 a
B

arang sekam+ cocopeat 43.4 b
B

45.6 b
AB

50.4 a
A
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Perlakuan Direndam air biasa Direndam 15 menit Direndam 30 menit
arang sekam+limbah 
baglog jamur

30.1 c
A

32.7 c
A

36.0 b
A

cocopeat+limbah 
baglog jamur

28.0 c
A

30.3 c
A

32.4 b
A

Keterangan: angka yang ditandai dengan huruf berbeda menyatakan berbeda nyata. huruf kapital dibaca arah 
horizontal. Huruf kecil dibaca arah vertikal.

Umbi yang ditumbuhkan pada media arang sekam+humus bambu yang sebelumnya direndam 
pada larutan ZPT selama 15 menit  menghasilkan bobot umbi (2.1 gram) dan diameter umbi terbesar 
(13.6 mm). Kecenderungan umbi yang ditanam pada media ini menghasilkan umbi yang lebih besar 
daripada media lainnya (Tabel 3 dan 4). Hal ini diduga karena pada media ini nutrisi lebih tersedia dan 
segera dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. Perendaman ZPT (mengandung auksin dan 
vitamin B) selama 15 menit merupakan lama perendaman yang optimal dalam merangsang metabolisme 
tanaman untuk dapat mengubah kandungan karbohidrat di dalam umbi menjadi energi yang dapat 
digunakan untuk pertumbuhan tanaman dan mempersiapkan umbi agar tidak stress saat ditanam ke 
dalam media baru, seperti pada penelitian biji anggrek, pemberian vitamin B berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan biji anggrek dengan persentase pertumbuhan tertinggi dibanding 
kontrol (Amalia et al. 2013). Penelitian oleh Kusumah et al. (2012), pada pemberian ZPT 1% auksin 
sintetis memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap daya tumbuh, pada tanaman D. cinereum dan 
H. rosasinensis L, dibandingkan dengan ZPT organik dan kontrol.

Tabel 3. Interaksi media dan lama perendaman larutan ZPT terhadap bobot umbi

Perlakuan Direndam air biasa Direndam 15 menit Direndam 30 menit
arang sekam+humus 
bambu

1.6 a
B

2.1 a
A

1.0 b
C

arang sekam+ cocopeat 0.6 b
C

1.2 b
B

1.7 a
A

arang sekam+limbah 
baglog jamur

0.3 b
A

0.4 c
A

0.3 c
A

cocopeat+limbah 
baglog jamur

0.3 b
A

0.4 c
A

0.4 c
A

Keterangan: angka yang ditandai dengan huruf berbeda menyatakan berbeda nyata. huruf kapital dibaca arah 
horizontal. Huruf kecil dibaca arah vertikal.

Tabel 4. Interaksi media dan lama perendaman larutan ZPT terhadap diameter  umbi (mm)

Perlakuan Direndam air biasa Direndam 15 menit Direndam 30 menit
arang sekam+humus 
bambu

12.5 a
A

13.6 a
A

10.7 b
B

arang sekam+ cocopeat 9.4 b
B

11.4 b
A

12.7 a
A

arang sekam+limbah 
baglog jamur

7.2 c
A

7.4 c
A

6.4 c
A

cocopeat+limbah 
baglog jamur

7.0 c
A

7.0 c
A

7.5 c
A

Keterangan: angka yang ditandai dengan huruf berbeda menyatakan berbeda nyata. huruf kapital dibaca arah 
horizontal. Huruf kecil dibaca arah vertikal.

Tabel  2.   Interaksi macam media dan lama perendaman larutan ZPT terhadap kandungan klorofil daun 
(lanjutan)
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KESIMPULAN
1. Campuran media arang sekam dan humus bambu menghasilkan tanaman tertinggi dan jumlah 

daun, terbanyak daripada media campuran lainnya.
2. Kandungan klorofil daun tertinggi pada umbi yang ditumbuhkan pada media arang sekam dan 

humus bambu yang sebelumnya direndam pada media air biasa.
3. Umbi yang direndam pada larutan ZPT selama 15 menit kemudian ditumbuhkan pada media 

arang sekam dan humus bambu menghasilkan rata-rata bobot umbi dan diameter umbi yang 
tertinggi.

4. Media terbaik untuk aklimatisasi umbi lili adalah campuran arang sekam+humus daun bambu.
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ABSTRACT
One of horticultural commodities is important enough to be developed in Indonesia, is a plant of 
onion (Allium ascalonicum). In 2013 the land area reaches 98 686 ha, with production reaching 
1,010,773 tons / ha. Whereas in 2014, the area has risen 119.966 hectares with a production of 1.22 
million tons. Kramat Jati Market is one of the largest markets in the area of   Jakarta, which is one of 
the distribution of a variety of different production of a variety of vegetables and fruits that come 
from outside Jakarta. Of the business activity, the average - average organic waste generated as much 
as 3778.97 tons / month or 124.24 tons / day. So that the organic waste from vegetables occupies 
25% of the 90% of the components of the total garbage. So that organic waste is then used and 
processed as organic compost. One of them is a waste of onion. Their substances and compounds on 
the skin of the onion is very useful for plant fertility and accelerate the growth of fruit and flowers, so 
it can be used as planting media as well as media mix for seedlings in vegetable crops, one of which 
is pakcoy
Assessment activities carried out in areas in Jakarta , from January to December 2015. The design used is 
RAK . There are two research activities , namely : Treatment 5 seedling media composition and treatment 
of the composition of the five growing media. The results of one study , showed that the composition 
of the mixture of 75% + 25% rice husk compost shallots , giving seedling growth and the number of 
plant seeds at an optimum, with the percentage growth of 71.80% pakcoy seed . While the results of 
two studies , namely the treatment of compost onion as planting media, showed that the weight pakcoy 
/ optimal plant obtained in 75% compost treatment of onion + 25% of the land , which amounted to 
829.4 gr . While weight pakcoy / lowest crop obtained on the media using the ground 100% , which 
amounted to 401 gr .
Keywords: Compost, waste onion, media seedlings, planting medium, pakcoy

ABSTRAK
Salah satu komoditas hortikultura yang cukup penting untuk dikembangkan di Indonesia adalah tanaman 
bawang merah (Allium ascalonicum). Pada tahun 2013 luas lahan mencapai 98.686 ha, dengan produksi 
mencapai 1.010.773 ton/ha. Sedangkan pada tahun 2014, luas lahan mengalami peningkatan yaitu 119,966 
Ha dengan produksi 1,22 juta ton. Pasar Kramat Jati adalah salah satu pasar terbesar di wilayah DKI Jakarta, 
yang merupakan salah satu tempat distribusi berbagai aneka produksi aneka sayuran dan buah-buahan 
yang berasal dari luar wilayah DKI Jakarta. Dari aktifitas bisnis tersebut, rata - rata sampah organik yang 
dihasilkan sebanyak 3.778,97 ton/bulan atau 124,24 ton/hari. Sehingga sampah organik dari sayuran 
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menempati 25% dari 90% dari komponen total sampah yang ada. Sehingga sampah organik tersebut 
kemudian dimanfaatkan dan diolah sebagai kompos organik. Salah satunya adalah limbah bawang merah. 
Adanya zat dan senyawa pada kulit bawang merah tentunya sangat bermanfaat bagi kesuburan tanaman 
dan mempercepat tumbuhnya buah dan bunga, sehingga dapat digunakan sebagai campuran media 
tanam maupun sebagai campuran media semai pada tanaman sayuran, salah satunya adalah pakcoy. 
Kegiatan kajian dilaksanakan di wilayah di DKI Jakarta, mulai bulan Januari sampai Desember 2015. 
Rancangan yang digunakan adalah RAK. Terdapat 2 kegiatan penelitan, yaitu: Perlakuan 5 komposisi 
media semai dan perlakuan 5 komposisi media tanam. Hasil penelitian 1, menunjukkan bahwa 
komposisi campuran 75% arang sekam + 25% kompos bawang merah, memberikan pertumbuhan bibit 
dan jumlah bibit tanaman yang paling optimal, dengan persentase pertumbuhan benih pakcoy sebesar 
71,80%. Sedangkan dari hasil penelitian 2, yaitu perlakuan kompos bawang merah sebagai campuran 
media tanam, menunjukkan bahwa berat pakcoy/tanaman yang optimal diperoleh pada perlakuan 75% 
kompos bawang merah + 25% tanah, yaitu sebesar 829,4 gr. Sedangkan berat pakcoy/tanaman terendah 
diperoleh pada media dengan menggunakan tanah 100%, yaitu sebesar 401 gr. 
Kata kunci: Kompos, Limbah bawang merah, media semai, media tanam, pakcoy 

PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium ascalonicum L.) termasuk pada famili Liliaceae. Tanaman ini berasal dari 

daerah Asia Tengah dan Asia Tenggara, tanaman ini adalah sejenis tanaman yang menjadi bumbu pada 
berbagai masakan di Asia Tenggara dan dunia. Bagian yang paling banyak dimanfaatkan adalah bagian 
dari umbi. Tanaman ini cocok untuk dibudidayakan di dataran rendah sampai tinggi (0–100 m dpl), 
dan membutuhkan penyinaran cahaya matahari minimal 70%. Waktu tanam yang terbaik adalah musim 
kemarau dengan ketersediaan pengairan yang cukup, yaitu pada bulan April/Mei dan Juli/Agustus 
(Petunjuk teknis budidaya aneka sayuran 2011).

Tanaman bawang merah ini juga merupakan komoditas hortikultura yang cukup penting untuk 
dikembangkan di Indonesia. Kebutuhan bawang merah setiap tahunnya terus meningkat, sehingga 
potensi serapan pasar di dalam negri juga terus meningkat. Produksi bawang merah pada tahun 2008 
sebesar 853.615 ton. Tanaman bawang merah tahun 2006 telah mencapai luasan 89.188 Ha, sedangkan 
tahun 2008 menjadi 91.339 Ha. (Statistik Pertanian 2009). 

Distribusi dari produksi dari umbi bawang merah tersebut, salah satunya adalah distribusi ke 
pasar Kramatajati – Jakarta Timur. Menurut informasi dari salah satu pengelola pasar Kramat Jati (H. 
Suminto 2013), menyampaikan bahwa produksi rata-rata bawang merah per minggu yang masuk di 
pasar Kramat Jati mencapai 87 ton. Dari volume produksi bawang merah tersebut, limbahnya mencapai 
35% dari produksi yaitu 30,45 ton/minggu. Limbah - limbah tersebut berasal dari pengupasan bawang 
merah kemudian dikumpulkan dan selanjutnya diolah menjadi kompos organik. Kompos organik 
tersebut kemudian digunakan sebagai campuran media tanam maupun sebagai media semai. Diduga 
dengan adanya zat dan senyawa yang terdapat pada kulit bawang merah sangat bermanfaat memberikan 
kesuburan bagi tanaman sehingga dapat mempercepat tumbuhnya buah dan bunga pada tumbuhan, 
yang cukup tinggi. 

 Kegiatan pengelolaan limbah organik ini penting dilakukan, karena jika tidak dilakukan 
pengelolaan limbah organik ini, berakibat terjadinya penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. 
Pengelolaan sampah tidak akan pernah selesai, jika tidak ada koordinasi dan kerjasama antara pemerintah 
dan masyarakat. Pengolahan limbah pertanian menjadi kompos organik dapat menjadi salah satu pilihan 
yang dapat dilakukan oleh petani atau kelompok tani sebagai kegiatan usaha produktif untuk mendukung 
usaha tani lain dengan tujuan akhir adalah untuk meningkatkan pendapatan petani . 

 Menurut Rizal 2008, zat dan senyawa khususnya pada kulit bawang merah sangat bermanfaat, 
untuk: a) memberikan kesuburan bagi tanaman sehingga dapat mempercepat tumbuhnya buah dan bunga 
pada tanaman, b) mengandung efek antiseptik dan senyawa alliin, sebagai anti mikroba yang bersifat 
bakterisida, maupun c) sebagai pupuk organik, karena dapat memberikan kesuburan bagi tanaman.
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Bawang merah juga mengandung vitamin C, kalium, serat dan asam folat. Selain itu, bawang 
merah juga mengandung kalsium dan zat besi, zat pengatur tumbuh alami berupa hormon auksin dan 
giberelin. Auksin merupakan salah satu hormon tanaman yang dapat meregulasi banyak proses fisiologi, 
seperti pertumbuhan, pembelahan dan diferensiasi sel serta sintesa protein. Sedangkan Giberelin (GA) 
merupakan hormon yang mempengaruhi perkecambahan biji, batang perpanjangan, induksi bunga, 
pengembangan anter, perkembangan biji dan pertumbuhan pericarp. Auksin yang di kombinasikan 
dengan Giberelin dapat memacu pertumbuhan jaringan pembuluh dan mendorong pembelahan sel pada 
kambium pembuluh sehingga mendukung pertumbuhan diameter batang (http://www.plant-hormones.
info/auxins.htm, 2013). 

 Selain dapat memberikan kesuburan bagi tanaman, limbah bawang merah sebagai pupuk organik 
berperan dalam menyediakan nitrogen, fosfor, kalium, magnesium dan sulfur bagi tanaman. Sumbangan 
bahan organik ini akan memberikan pengaruh fisik dan kimia serta biologi tanah. Dengan kondisi 
tersebut, tentunya limbah dari bawang merah ini sangat sesuai digunakan sebagai campuran pada media 
semai. 

Hasil pengomposan limbah bawang merah, selain digunakan campuran media semai, juga 
digunakan sebagai campuran media tanam, karena sangat berpengaruh terhadap terhadap pertumbuhan 
dan produksi tanaman. Jenis-jenis media tanam sangat banyak dan beragam, karena setiap jenis tanaman 
membutuhkan sifat dan karakteristik media tanam yang berbeda. Pada tanaman buah membutuhkan 
struktur media tanam yang berbeda dengan struktur media tanam untuk tanaman sayuran. Dengan 
kandungan unsur hara mikro dan makro yang berfungsi sebagai pembenah tanah dapat memperbaiki 
sifat kimia dan fisika tanah yang dapat diaplikasikan melalui tanah maupun pada tanaman. Dengan 
kandungan zat kimia tersebut, tentunya sangat baik dan cocok jika digunakan sebagai campuran media 
semai maupun sebagai media tanam. (E.Hayati et al. 2004). 

Dengan latar belakang tersebut diatas, untuk pengembangan pertanian di perkotaan, khususnya di 
wilayah DKI Jakarta, diperlukan adanya kegiatan kajian teknologi pengelolaan limbah bawang merah, 
baik sebagai media tanam dan media semai pada beberapa komoditas tanaman hortikultura di DKI 
Jakarta. Tujuan kegiatan penelitian, adalah untuk mengkaji tehknologi penggunaan limbah bawang 
merah sebagai campuran media semai dan campuran media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil 
pada tanaman Pakcoy.

BAHAN DAN METODE
Kegiatan kajian dilaksanakan di wilayah di DKI Jakarta, mulai bulan Januari sampai Desember 

2015.
Kegiatan kajian dilakukan pada beberapa unit percobaan, dengan menggunakan bahan penelitian 

antara lain: benih tanaman pakcoy, kompos limbah bawang merah, tanah, sekam. Pupuk NPK, Urea, 
ZA dan TSP. Sedangkan bahan penelitian lain yang dibutuhkan antara lain: ember, cangkul, cetok, 
penggaris, meteran, timbangan, polibag/pot, alat tulis, alat dokumentasi, dan lain-lain.

Metode Penelitian

Percobaan 1
Penggunaan kompos bawang merah sebagai campuran media semai pada tanaman Pakcoy.
Kegiatan pengkajian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), 

dengan 5 komposisi media semai, yaitu: 
1. 100% Kompos B.M 
2. 75 % Kompos B.M + Sekam bakar 25%
3. 50% kompos B.M + Sekam bakar 50%
4. 25% kompos B.M + Sekam bakar 75%
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5. Sekam bakar 100% 
Terdapat 5 kombinasi perlakuan, pelaksaanaan kegiatan ini diulang sebanyak 5 kali, masing - 

masing perlakuan menggunakan 25 sampel benih tanaman. Parameter yang diamati yaitu persentase 
pertumbuhan benih, sebagai tambahan data dukung diamati juga tinggi bibit tanaman dan jumlah daun 
bibit tanaman. 

Percobaan 2.
Penggunaan kompos bawang merah sebagai campuran media tanam pada tanaman Pakcoy.
Kegiatan pengkajian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), 

dengan 5 komposisi media tanam, yaitu: 
1. 100% Kompos B.M + tanah 0%
2. 75% Kompos B.M + tanah 25%
3. 50% Kompos B.M + tanah 50% 
4. 25% Kompos B.M + tanah 25%
5. 0% Kompos B.M + tanah 100%

Tanaman yang digunakan adalah tanaman Pakcoy. Kegiatan pengkajian ini di ulang sebanyak 6 
kali. Kegiatan kajian dilakukan dengan menggunakan polibag, masing - masing menggunakan 5 sampel 
tanaman. Parameter yang diamati pada tanaman Pakcoy, antara lain adalah: tinggi tanaman, jumlah 
daun, berat/tanaman. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Percobaan 1. Kajian penggunaan kompos bawang merah sebagai campuran media 
semai pada tanaman pakcoy. 

Kegiatan persemaian benih pakcoy dilakukan pada trey - trey persemaian tanaman. Hasil dari 
persemaian benih tanaman pakcoy disajikan pada Tabel 1. Terlihat bahwa pada perlakuan media semai 
no 5 (100 % sekam bakar), menghasilkan pertumbuhan benih Pakcoy tumbuh lebih cepat. Hal ini 
ditunjukkan pada hari ke 3 benih pakcoy telah tumbuh sebesar 95,2 % dan pada hari ke enam telah 
mencapai 100% (Grafik 1). Sebaliknya pertumbuhan benih pakcoy pada perlakuan 1 (100% pupuk 
bawang merah), sangat lambat pertumbuhannya. Hal ini ditunjukkan dari hasil persemaian tanaman, 
rata- rata benih pakcoy yang tumbuh pada hari ke 6, masih 0,25%, sampai pada hari ke 14, rata - rata 
benih pakcoy yang tumbuh hanya 24%. 

Grafik 1. Persentase pertumbuhan benih tanaman pakcoy
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Selanjutnya perlakuan komposisi media semai pada perlakuan 2, 3, dan 4, rata - rata pada hari ke 
lima benih tanaman pakcoy mulai tumbuh, sebanyak 4.8%, 6.4% dan 0,8% (Tabel 2). Pada perlakuan 
2, sampai pada hari ke 12, rata - rata benih yang tumbuh hanya 56%, sedangkan pada perlakuan 3 pada 
hari ke 11, benih pakcoy yang tumbuh sejumlah 53,6%. Sedangkan pada perlakuan 4, sampai pada 
minggu ke 14, jumlah benih pakcoy rata - rata yang tumbuh sejumlah 80,8%.

Dari hasil pengamatan, menunjukkan bahwa pada perlakuan 5 (100% arang sekam), pada hari 
ke 6 telah mencapai pertumbuhan 100%. Walaupun secara serempak, benih pakcoy telah tumbuh, 
tampaknya tidak dimbangi terhadap pertambahan tinggi tanaman maupun terhadap jumlah daun. Saat 
bibit tanaman pakcoy telah berumur 14 hari, jumlah daun rata – rata masih berjumlah 2 helai daun 
dengan tinggi tanaman berkisar 20–40 mm. Sedangkan pada perlakuan 4 (25% kompos B.M + Sekam 
bakar 75%), walaupun pertumbuhan bibit tanaman pakcoy tidak secepat dan seserempak pada perlakuan 
5, tetapi komposisi media benih menjadi sangat cepat dan pada hari ke 14 pertumbuhannya menjadi 
terhenti, tidak terjadi peningkatan jumlah daun maupun peningkatan tinggi bibit tanaman, sehingga 
daun menjadi menguning dan mati.

Adanya kandungan ZPT dari kompos bawang merah, yaitu hormon auksin alami diduga 
mempercepat proses fisiologi pada tanaman yang memungkinkan tersedianya bahan pembentuk organ-
organ vegetatif, sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan zat hara yang tersedia (Wareing 1976), 
sehingga pertumbuhan pada persemaian bibit tanaman pakcoy sangat didukung oleh tersedianya makanan 
dalam media tanam dan proses fotosintesis daun pada bibit tanaman (Lukitariati dkk. 1996). Terdapat 
perbedaan yang mencolok antar perlakuan media semai yang berbeda, karena media semai yang terbaik 
adalah media dengan persentase pertumbuhan tertinggi, yang dimbangi dengan pertumbuhan tinggi 
dan jumlah daun yang terus meningkat, sampai saat bibit tanaman tersebut siap untuk dipindahkan. 
Setelah diperoleh hasil persemaian terbaik pada percobaan 1, maka dilakukan kegiatan penelitian 2, yaitu 
kegiatan penelitian pada 5 komposisi media tanam. Kegiatan penanaman dilaksanakan pada polybag. 

Tabel 2. Persentase (%) pertumbuhan bibit tanaman pakcoy pada 5 perlakuan komposisi media semai

Pengamatan
(hari ke )

 5 Komposisi Media Semai
1 (100 % 
kompos) 

2 (75% 
kompos)

3(50% 
kompos)

4 (25% 
kompos)

5(0% 
Kompos)

1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 95,2
4 0 19,2 6,4 25,6 4,0
5 1,6 13,6 20,8 10,2 0,8
6 4 12,8 7,2 8,8 0
7 6,40 15,20 11,20 16,80 0
8 2,4 5,6 4,8 1,6 0
9 0,8 0,6 0,8 2,4 0
10 1,6 2,4 2,4 2,4 0
11 3,3 1,6 0 1,6 0
12 2,4 0 0 3,2 0
13 1,6 0 0 2,4 0
14 0 0 0 0 0

Total 24,00 44,00 75,30 71,80 100
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Percobaan 2. Kajian teknologi penggunaan kompos bawang merah sebagai 
campuran media tanam pada tanaman pakcoy

1. Tinggi Tanaman
Pengamatan terhadap tinggi tanaman Pakcoy dilakukan 1 minggu setelah bibit tanaman pakcoy 

dipindah dari persemaian. Pada saat pengamatan 1, bibit tanaman telah berumur 2 minggu. Sedangkan 
untuk pengamatan selanjutnya dilakukan setiap 2 kali dalam 1 minggu. Secara umum pertumbuhan 
tinggi tanaman pakcoy, meningkat seiring dengan bertambahnya waktu pengamatan. Pengamatan dan 
pengambilan data tinggi tanaman pakcoy, mulai minggu pertama sampai minggu ketujuh pengamatan, 
secara kontinyu menunjukkan bahwa perlakuan 2 (75% kompos), menunjukkan pertumbuhan yang 
terus meningkat. Pada perlakuan 2, minggu ke 7 menghasilkan tinggi tanaman (22,51 cm) tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan 1 (22,14 cm). Tinggi tanaman terendah diperoleh pada perlakuan 4 (25% 
kompos) adalah 18,38 cm. Tinggi tanaman pakcoy, disajikan pada Grafik 2. 

2. Jumlah Daun
Secara umum pertambahan jumlah daun tanaman pakcoy adalah sama dengan pertambahan 

tinggi tanaman. Jumlah daun pakcoy, meningkat seiring dengan bertambahnya waktu pengamatan. 
Jumlah daun tanaman pakcoy, mulai pengamatan pertama sampai pengamatan ketujuh, secara konsisten 
perlakuan 2 (75% kompos) memberikan jumlah daun (12,80), tidak berbeda nyata dengan perlakuan 1 
(100% kompos) yaitu 11,36. Jumlah daun terendah diperoleh pada perlakuan ke 5 (0% kompos) yaitu 
9,4 daun dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan 3 (50% kompos) dan 4(25% kompos), masing-
masing 9,6 dan 9,86 daun. Rata - rata jumlah daun pakcoy disajikan pada Grafik 3.

 Grafik 2. Tinggi tanaman pakcoy

Grafik 3. Rata - rata jumlah daun pakcoy
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3. Berat Pakcoy/tanaman (gr)
Dari hasil pengamatan pertumbuhan tanaman pakcoy, secara umum menunjukkan bahwa pada 

perlakuan 2 (75% kompos), secara konsisten memberikan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan perlakuan yang lain. Tanaman pakcoy dipanen pada umur 35 hari. Jenis tanaman pakcoy ini 
bisa dipanen sampai tanaman berumur 43 hari setelah tanam. Dari pengamatan menunjukkan bahwa 
berat pakcoy/polybag, pada perlakuaan 2(75% kompos) menghasilkan pakcoy 829,4 gr/tanaman, lebih 
tinggi dibanding dengan perlakuan 1 (100% kompos) yaitu 670,9 gr. Sedangkan berat pakcoy/polybag 
terendah diperoleh pada perlakuan 5 (0%) kompos yaitu 401 gr. Berat pakcoy/polybag disajikan pada 
grafik 4. 

Grafik 4. Berat pakcoy/tanaman

Dari data pertumbuhan maupun dari data hasil, menunjukkan bahwa penambahan bahan organik, 
selain sebagai penambahan unsur hara, penambahan bahan organik ternyata dapat memperbaiki sifat fisik 
tanah, yaitu dengan melalui penurunan volume tanah (Dharmawati 2003). Hal ini disebabkan dengan 
media tanam yang terlalu padat, tidak memberi kesempatan pada akar tanaman pakcoy leluasa untuk 
mendapatkan air maupun hara yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Selain itu, menurut Suprianto 
et al. (1986), media yang baik adalah media yang harus mempunyai sifat fisik yang baik dan kelembaban 
terus tetap terjaga dan drainase juga harus baik. Hal ini disebabkan karena diperlukan keseimbangan 
antara udara dan kelembaban berpengaruh penting terhadap pertumbuhan akar. Kelembapan udara 
berpengaruh terhadap absorbsi air dan unsur hara pada pertumbuhan tanaman pakcoy, karena suhu 
yang baik dan sesuai membantu proses pembelahan sel disekitar perakaran (Susanto 1994). Sedangkan 
pada media tanam yang hanya menggunakan media tanah saja, tidak memberikan pertumbuhan yang 
baik. Selain itu terlihat bahwa dengan komposisi media tanam dengan kompos 50%, 25% maupun 
0%, kurang memberikan pertumbuhan yang baik terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy. Wijana et 
al. (1995) untuk pembuatan media tanam yang baik, disarankan untuk menggunakan bahan organik, 
untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik bagi tanaman. 

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komposisi media semai pada perlakuan 5 (100% 

sekam), mempercepat terhadap perkecambahan dan pertumbuhan pada benih Pakcoy tetapi tidak 
meningkatkan tinggi dan jumlah daun bibit tanaman pakcoy. Perlakuan media semai pada tanaman 
Pakcoy yang menghasilkan pertumbuhan bibit dan jumlah bibit tanaman yang paling optimal adalah 
pada perlakuan persemaian 4 (25% kompos bawang merah), dengan persentase pertumbuhan benih 
pakcoy sebesar 71,80%. 
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Pada perlakuan media tanam 2 (75% kompos), secara konsisten memberikan tinggi tanaman 
dan jumlah daun yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Begtu jiga dengan berat 
pakcoy/tanaman, pada perlakuan 2(75% kompos) menghasilkan pakcoy 829,4 gr/tanaman, lebih tinggi 
dibanding dengan perlakuan 1 (100% kompos) yaitu 670,9 gr. Sedangkan berat pakcoy/polybag terendah 
diperoleh pada perlakuan 5 (0%) kompos yaitu 401 gr. 
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ABSTRACT
Black soybeans have economic value quite well because it is useful as a raw material of soybean sauce 
and other processed food. Increased production of black soy can be supplemented by an extensivication 
of planting areas up to marginal lands, including ultisol suboptimal land. The research aims to obtain 
organic fertilizer from compost of coffee fruits skin enriched with different and the best decomposers 
to specificy on black soybean ultisol suboptimal cultivation application. The research was conducted 
from February to June 2015 at the Agriculture Experimental Farm Queen Samban North Bengkulu. 
Research using randomized complete block design with two factors. The first factor is the source of 
decomposers (D) consisting of: D0: control, D1: decomposers Burkholderia cenocepacia and Pseudomonas 
fluorescent, D2: decomposers of Trichoderma pseudokoningii and Cytophaga sp, D3: Local microorganisms 
decomposers (MOL) banana knot, D4: MOL fruits decomposers. The second factor is the dose ratio of 
skin coffee mixing with decomposers (K) consisting of: K1 (compost of coffee fruit skin : decomposers) 
= 5: 1, K2 = 10: 1, and K3 = 20: 1. The results showed that the treatment of decomposers on all 
variables had no significant effect. Dosage of mixing between coffee fruit skin and decomposers showed 
no real effect on all variables. There is no significant interaction between the type and dosage of mixing 
decomposers is tested.
Key word : Coffee fruit skin, decomposer, soybeans, ultisol land 

ABSTRAK
Kedelai hitam mempunyai nilai ekonomi cukup baik karena bermanfaat sebagai bahan baku kecap dan 
olahan pangan lainnya. Peningkatan produksi kedelai hitam dapat ditunjang dengan peningkatan luas 
areal tanam sampai lahan marginal, diantaranya tanah suboptimal ultisol. Penelitian bertujuan untuk 
mendapatkan pupuk organik dari limbah kulit kopi yang diperkaya dekomposer yang berbeda dan 
terbaik pada kedelai hitam spesifik lahan suboptimal ultisol. Penelitian dilaksanakan Februari sampai 
Juni 2015 di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara. Penelitian 
menggunakan rancangan acak kelompok dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu sumber dekomposer 
(D) terdiri atas : D0: kontrol, D1 : dekomposer Burkholderia cenocepacia dan Pseudomonas fluorescent, 
D2 : dekomposer Trichoderma pseudokoningii dan Cytophaga sp, D3: dekomposer mikroorganisme lokal 
(MOL) bonggol pisang, D4 : dekomposer MOL buah-buahan. Faktor kedua yaitu perbandingan dosis 
pencampuran kulit kopi dengan dekomposer (K) terdiri atas : K1 = limbah kulit kopi : dekomposer = 
5 : 1, K2 = 10 : 1, dan K3 = 20 : 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dekomposer tidak 
berpengaruh nyata pada semua variabel. Perlakuan dosis pencampuran antara kulit kopi dan dekomposer 
menunjukkan tidak berpengaruh nyata pada semua variabel. Tidak terdapat interaksi yang nyata antara 
jenis dekomposer dan dosis pencampuran yang dicobakan.
Kata kunci : Kulit kopi, dekomposer, kedelai, ultisol.
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PENDAHULUAN
Nilai ekonomi kedelai hitam cukup tinggi karena sebagai bahan baku kecap dan olahan pangan 

lainnya. Penggunaan kedelai hitam untuk bahan baku kecap tidak hanya meningkatkan kualitas warna 
kecap menjadi coklat hitam, juga meningkatkan nilai gizi terutama protein. Kedelai hitam juga prospektif 
perannya sebagai kesehatan manusia karena kandungan antioksidannya. Teridentifikasi enam senyawa 
antioksidan yaitu flavonol, isoflavon, anthosianin, proanthosianidin, tokoferol, dan asam polikarbosilik, 
yang berfungsi sebagai agen antitumor dan senyawa pencegah penyakit kardiovaskular (Adie et al. 
2012). 

Penelitian untuk pengembangan kedelai hitam tergolong rendah. Rendahnya pengembangan 
kedelai hitam mengakibatkan rendahnya produktivitas kedelai hitam di dalam negeri. Peningkatan 
produksi kedelai hitam dapat ditunjang dari peningkatan luas areal tanam hingga ke lahan marginal 
(ekstensifikasi). Lahan ultisol merupakan lahan marginal yang mempunyai sifat fisik dan kimia yang 
kurang baik. Salah satu cara peningkatan produktivitas kedelai pada lahan ultisol dapat dilakukan melalui 
teknologi pemupukan. 

Pemupukan pada umumnya petani menggunakan pupuk anorganik namun harga pupuk tersebut 
tergolong mahal (Astuti dan Robert 2011). Hal ini diperkuat dengan penghapusan subsidi pupuk 
tahun 1998 yang berdampak pada kelangkaan pupuk, harga semakin meningkat dan distribusi pupuk 
tidak merata. Disamping itu, peningkatan pemakaian pupuk anorganik diduga berdampak kurang 
menguntungkan terhadap kondisi tanah pertanian. Menurut Cahyono (2008) pupuk anorganik dapat 
memberi dampak buruk bagi lingkungan yang berimbas pada rusaknya ekosistem yang dapat dilihat 
dari pencemaran air dan tanah. Sehingga hal tersebut, semakin disadari pentingnya pemanfaatan bahan 
organik dan pupuk hayati dalam pengelolaan hara tanah (Munandar et al. 2009). 

Limbah kulit kopi merupakan salah satu sumber bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai 
pupuk organik. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Menurut data 
statistik (BPS  2012), produksi biji kopi di Indonesia mencapai 611.100 ton dan menghasilkan kulit kopi 
sebesar 1.000.000 ton. Besarnya produksi biji kopi akan menghasilkan limbah kulit kopi yang semakin 
besar pula. Keterbatasan informasi dan sosialisasi masyarakat dalam pemanfaatan limbah kulit kopi ini 
membawa pengaruh pada lingkungan, yaitu menumpuknya limbah tersebut di sekitar pemukiman dan 
tempat pengilingan kopi yang berpotensi menimbulkan pencemaraan lingkungan. Salah satu upaya 
pemanfaatan limbah kulit kopi yaitu dengan cara mengolah limbah kulit kopi menjadi pupuk organik. 
Pusat penelitian kopi kakao (2004), menyatakan bahwa kadar C-organik kulit buah kopi adalah 45,3%, 
kadar Nitogen 2,98%, Fosfor 0,18% dan Kalium 2,26%. Selain itu kulit kopi juga mengandung unsur 
Ca, Mg, Mn, Fe, Cu dan Zn. Namun pemanfaatan limbah kulit kopi sebagai pupuk organik dinilai 
belum cukup kandungan haranya. 

Salah satu alternatif untuk meningkatkan kandungan hara dan meningkatkan kualitas pupuk 
organik yang dihasilkan yaitu dengan penambahan dekomposer dari sumber daya lokal, misalnya agen 
hayati atau mikroorganisme lokal. Pupuk hayati dengan konsorsium mikroba merupakan produk biologi 
aktif yang terdiri atas berbagai macam mikroba yang berfungsi meningkatkan efisiensi pemupukan dan 
kesuburan media tanam (Saraswati dan Sumarno 2008). MOL adalah cairan yang berbahan dari berbagai 
sumber daya alam yang tersedia setempat. MOL mengandung unsur hara makro dan mikro dan juga 
mengandung mikrob yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan 
sebagai agen pengendali hama penyakit tanaman. Pembuatan bokhasi dengan menggunakan agen hayati 
maupun MOL pada limbah kulit kopi belum banyak dilakukan sehingga perlu dilakukan penelitian 
untuk bahan tersebut yang diaplikasikan pada tanaman kedelai hitam.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan formulasi 
dekomposer agen hayati dan dekomposer MOL dengan bahan organik dari limbah kulit kopi yang 
memberikan respon terbaik terhadap kedelai hitam di lahan suboptimal ultisol. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan teknologi budidaya kedelai 
hitam di lahan suboptimal ultisol yang murah dan berkelanjutan yang dapat mengurangi penggunaan 
pupuk anorganik serta secara ekonomi menguntungkan untuk diterapkan di lingkungan petani secara 
luas.
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Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pupuk organik dari limbah kulit kopi yang diperkaya 
dekomposer yang berbeda dan terbaik pada kedelai hitam spesifik lahan suboptimal ultisol. Luaran hasil 
penelitian yang diharapkan yaitu membantu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat terutama 
mahalnya pupuk anorganik dengan disubtitusi dengan pupuk organik terbaik dari limbah kopi yang 
diperkaya dengan dekomposer yang berbeda.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan bulan Februari sampai Juni 2015 di kebun percobaan Fakultas Pertanian 

Universitas Ratu Samban Arga Makmur Bengkulu Utara. Bahan penelitian yang digunakan adalah 
limbah kulit kopi, gula merah, benih kedelai hitam, topsoil ultisol, dekomposer lokal MOL, dekomposer 
agen hayati, dan pupuk kandang sapi. Peralatan yang digunakan adalah cangkul, timbangan, meteran, 
tali rafia, ajir, ember, kantong, papan nama, parang, pisau, polybag, jerigen plastik, selang, wadah plastik, 
termometer, pH meter digital, lakban, kertas label, pengaduk, ember, plastik, dan alat tulis.

 Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan dua faktor. Faktor pertama 
yaitu Sumber Dekomposer (D) yang terdiri atas : D0: Tanpa dekomposer (kontrol), D1 : Dekomposer 
agen hayati dengan bahan aktif Burkholderia cenocepacia dan Pseudomonas fluorescent, D2 : Dekomposer 
agen hayati dengan bahan aktif Trichoderma pseudokoningii dan Cytophaga sp, D3: Dekomposer 
MOL bonggol pisang, D4 : Dekomposer MOL buah-buahan. Faktor kedua yaitu perbandingan dosis 
pencampuran bahan kulit kopi dengan dekomposer (K) yang terdiri atas : K1 : Limbah kulit kopi : 
dekomposer = 5 : 1, K2 : Limbah kulit kopi : dekomposer = 10 : 1, K3 : Limbah kulit kopi : dekomposer 
= 20 : 1.

Kegiatan awal yang dilakukan adalah pengumpulan bahan limbah kulit kopi dari penggilingan 
kopi. Kegiatan lain berupa pembuatan formulasi agen hayati dan MOL dilakukan di laboratorium. 
Pembuatan bokhasi limbah kulit kopi dengan dekomposer diawali dengan disiapkan bahan limbah kulit 
kopi 100 kg, dekomposer sesuai perlakuan, gula sebanyak dua puluh sendok makan dan air secukupnya. 
Bokhasi limbah kulit kopi sebanyak sesuai perlakuan diaduk sampai homogen, kemudian ditambahkan 
dekomposer agen hayati maupun MOL sesuai perlakuan baik bahan aktif maupun perbandingannya. 
Adonan dengan kadar air 30% dengan tinggi 20 cm, selanjutnya ditutup dengan karung goni. Selama 
dalam proses, suhu bahan dipertahankan antara 40–50oC. Jika suhu bahan melebihi 50oC, maka karung 
penutup dibuka dan bahan adonan dibolak - balik dan selanjutnya gundukan ditutup kembali.

Pematangan dan pengadukan pupuk organik dilakukan dengan cara menutup campuran tersebut 
dengan goni dan dihindarkan dari cahaya matahari langsung dan hujan. Setiap hari diukur suhu dan 
kelembaban, apabila suhu terlalu panas dilakukan pembalikan bahan bokhasi limbah kulit kopi yang 
telah dicampur agen hayati tersebut. Pengomposan atau inkubasi ini dilakukan 2 minggu sampai bokhasi 
limbah kulit kopi menjadi pupuk organik yang matang. Media topsoil ultisol disiapkan sebanyak 675 kg. 
Media ini dibagi ke dalam 135 polybag. Masing-masing bagian dengan berat 5 kg ini dicampur dengan 
pupuk organik limbah kulit kopi sebanyak 100 g. Topsoil ultisol dan pupuk organik tersebut dicampur 
secara komposit dan dimasukkan ke polybag. Media ini didiamkan selama seminggu untuk mendapatkan 
media yang baik. Benih kedelai hitam ditanam ke media sebanyak 3 benih per polybag. Caranya adalah 
media tanah di polybag dibuat lubang tanam sebanyak 3 lubang sedalam 3 cm, benih dimasukkan ke 
lubang tanam 1 benih per lubang tanam dan ditutup dengan topsoil. Dilakukan penyiraman untuk 
mendapatkan media yang basah dan menghasilkan pertumbuhan yang normal. Pada umur 10 hari 
setelah tanam disisakan 2 tanaman per polybag.

Pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan anorganik setengah dosis anjuran, pengendalian hama 
penyakit dan gulma. Pemupukan dilakukan dengan cara tugal 5 cm dari lubang tanam. Setengah dari 
dosis urea (100 kg/ha) diberikan pada saat tanam dan selebihnya pada 4 minggu setelah tanam (MST). 
Sedangkan SP-36 (75 kg/ha) dan KCl (50 kg/ha) seluruhnya diberikan pada saat tanam. Pengendalian 
hama dan penyakit dilakukan secara berkala setiap 10 hari sekali dimulai pada 2 MST menggunakan 
pestisida dengan dosis sesuai anjuran untuk tanaman kedelai. Pengendalian gulma dilakukan secara 
manual dicabut pada 2, 5, dan 8 MST. Panen kedelai dilakukan bila daun telah berwarna kuning dan 
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rontok serta 90% polong berwarna coklat. Pemanenan kedelai dilakukan dengan mencabut batangnya 
kemudian berangkasan dimasukkan dalam kantong dan diberi label sesuai dengan kode perlakuan. Hasil 
panen dijemur sampai kering (polong mulai pecah) dan dilakukan perontokan bijinya. Selanjutnya biji 
dikeringkan dengan terik matahari sampai mencapai kadar air kurang lebih 14%.

Data dikumpulkan dari semua tanaman sampel yang diukur. Data yang terkumpul selanjutnya 
dianalisis secara statistik. Pengukuran kedelai meliputi: tinggi tanaman, bobot kering berangkasan, bobot 
bintil akar, jumlah cabang per tanaman, jumlah daun per tanaman, jumlah polong bernas dan hampa 
per tanaman, bobot 100 biji dan bobot biji per tanaman. Data hasil pengamatan dianalisis dengan 
sidik ragam untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang dicobakan. Apabila dari hasil analisis tersebut 
berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji wilayah berganda Duncan (DMRT) pada taraf kepercayaan 
95% (Mattjik dan Sumertajaya 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Pertumbuhan Kedelai Hitam Terhadap Pupuk Organik Kulit Kopi dengan 

Dekomposer yang Berbeda

Tabel 1. Hasil uji F terhadap variabel yang diamati

No Variabel 
Perlakuan

Interaksi
D x P KKDekomposer

(D)
Dosis 

(P)
1 Tinggi tanaman 2 MST 0,38 tn 0,25 tn 0,58 tn 19,19
2 Tinggi tanaman 4 MST 1,12 tn 0,14 tn 0,68 tn 20,49
3 Tinggi tanaman 5 MST 0,26 tn 0,28 tn 0,83 tn 11,78
4 Tinggi tanaman 6 MST 0,33 tn 0,21 tn 0,81 tn 11,81
5 Jumlah daun 2 MST 1,11 tn 0,42 tn 0,82 tn 23,32
6 Jumlah daun 4 MST 0,82 tn 2,33 tn 0,86 tn 26,11
7 Jumlah daun 5 MST 0,82 tn 0,94 tn 0,85 tn 16,31
8 Jumlah daun 6 MST 0,57 tn 1,15 tn 0,90 tn 16,17
9 Jumlah cabang 0,35 tn 0,69 tn 0,50 tn 22,28
10 Panjang akar 0,09 tn 0,07 tn 0,52 tn 26,36
11 Polong total 0,28 tn 0,61 tn 0,33 tn 31,79
12 Polong hampa 1,99 tn 0,21 tn 0,75 tn 129,17
13 Polong bernas 0,16 tn 0,61 tn 0,32 tn 30,53
14 Bobot biji per tanaman 1,49 tn 0,40 tn 0,52 tn 34,68

Keterangan: * = berpengaruh nyata 
 ** = berpengaruh sangat nyata 
 tn = tidak berpengaruh nyata 

Pertumbuhan awal tanaman kedelai hitam di media polybag menunjukkan pertumbuhan yang 
relatif baik. Pertumbuhan normal dengan sedikit serangan hama dan penyakitnya. Pertumbuhan 
awal cukup seragam antar media polybag. Pertumbuhan lanjutan sampai fase generatif menunjukkan 
bahwa tanaman cukup baik meskipun ada beberapa hama ulat yang menyerangnya namun hal itu bisa 
dikendalikan. Pemeliharaan yang meliputi penyiraman, pengendalian gulma serta pemantauan HPT 
selalu dilakukan dengan baik. Lokasi penelitian yang berdekatan saluran irigasi hal ini menunjang dan 
mempermudah dalam pemeliharaan tanaman pada penelitian ini. 

Pengamatan terhadap peubah pertumbuhan tanaman kedelai hitam meliputi tinggi tanaman, 
jumlah daun, jumlah cabang, panjang akar, jumlah polong total, jumlah polong hampa, jumlah polong 
bernas, bobot 100 butir dan bobot biji per tanaman. Berdasarkan sidik ragam menunjukkan bahwa 
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perlakuan jenis dekomposer, dosis pencampuran dan interaksinya tidak menunjukkan pengaruh yang 
nyata pada semua variabel ditunjukkan Tabel 1.

Tabel 2. Rataan tinggi tanaman kedelai hitam

Perlakuan
Tinggi (cm)

2 MST 4 MST 5 MST 6 MST
Dekomposer :
Tanpa (D0) 9,11 a 24,50 a 60,39 a 65,06 a
Burkholderia + Pseudomonas (D1) 9,27 a 24,83 a 60,50 a 64,22 a
Trichoderma + Cytophaga sp (D2) 9,26 a 25,00 a 60,28 a 64,50 a
MOL bonggol pisang (D3) 9,61 a 26,17 a 59,11 a 61,83 a
MOL buah-buahan (D5) 8,61 a 21,44 a 57,72 a 62,22 a
Dosis pencampuran :
Kulit kopi : dekomposer = 5 : 1 (K1) 9,43 a 24,20 a 58,83 a 62,80 a
Kulit kopi : dekomposer = 10 : 1 (K2) 9,02 a 24,93 a 59,30 a 63,37 a
Kulit kopi : dekomposer = 20 : 1 (K3) 9,07 a 24,03 a 60,67 a 64,53 a

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

Tinggi tanaman kedelai hitam tidak menunjukkan pengaruh yang nyata baik pada perlakuan 
tunggal jenis dekomposer, dosis pencampuran maupun interaksinya pada semua umur pengamatan 
ditunjukkan Tabel 2. Respon tanaman yang ditunjukkan pada variabel tinggi tanaman kedelai hitam ini 
mempunyai kesamaan antar perlakuan yang dicobakan baik kontrol maupun perlakuan jenis dekomposer 
serta dosis pencampurannya.

Tabel 3. Rataan jumlah daun tanaman kedelai hitam

Perlakuan
Jumlah daun (helai)

2 MST 4 MST 5 MST 6 MST
Dekomposer :
Tanpa (D0) 1,67 a 5,39 a 12,98 a 13,66 a
Burkholderia + Pseudomonas (D1) 1,67 a 5,78 a 11,91 a 12,26 a
Trichoderma + Cytophaga sp (D2) 1,61 a 5,67 a 12,33 a 13,31 a
MOL bonggol pisang (D3) 1,94 a 5,94 a 13,53 a 13,26 a
MOL buah-buahan (D5) 1,61 a 4,83 a 12,52 a 12,90 a
Dosis pencampuran :
Kulit kopi : dekomposer = 5 : 1 (K1) 1,63 a 5,83 a 12,07 a 12,47 a
Kulit kopi : dekomposer = 10 : 1 (K2) 1,77 a 5,87 a 13,03 a 13,63 a
Kulit kopi : dekomposer = 20 : 1 (K3) 1,70 a 4,87 a 12,87 a 13,13 a

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

Jumlah daun kedelai hitam tidak menunjukkan pengaruh yang nyata baik pada perlakuan tunggal 
jenis dekomposer, dosis pencampuran maupun interaksinya pada semua umur pengamatan ditunjukkan 
Tabel 3. Respon tanaman yang ditunjukkan pada variabel jumlah daun kedelai hitam ini mempunyai 
kesamaan antar perlakuan yang dicobakan baik kontrol maupun perlakuan jenis dekomposer serta dosis 
pencampurannya. Namun terdapat kecenderungan bahwa perlakuan MOL bonggol pisang mampu 
menghasilkan jumlah daun relatif lebih banyak jika dibandingkan perlakuan yang lainnya, hal ini terjadi 
terutama pada umur 2, 4 dan 5 MST. Sedangkan pada perlakuan dosis pencampuran antara agen 
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hayati dengan kulit kopi mempunyai respon yang sama. Artinya hal ini bisa dijadikan referensi bahwa 
penggunaan dosis yang ekonomis terjadi pada pencampuran 20 : 1 (K3) karena dengan memakai agen 
hayati yang sedikit telah mempunyai dampak yang sama dengan perbandingan yang lebih kecil baik 10: 
1 (K2) atau 5 : 1 (K1).

Tabel 4. Rataan jumlah cabang, panjang akar, dan jumlah polong total kedelai hitam

Perlakuan Jumlah cabang
(buah)

Panjang akar
(cm)

Polong total
(buah)

Dekomposer :
Tanpa (D0) 5,22 a 31,39 a 64,39 a
Burkholderia + Pseudomonas (D1) 4,94 a 31,06 a 58,44 a
Trichoderma + Cytophaga sp (D2) 5,50 a 33,00 a 57,67 a
MOL bonggol pisang (D3) 5,11 a 32,39 a 57,28 a
MOL buah-buahan (D5) 5,44 a 32,78 a 55,78 a
Dosis pencampuran :
Kulit kopi : dekomposer = 5 : 1 (K1) 5,00 a 32,27 a 55,57 a
Kulit kopi : dekomposer = 10 : 1 (K2) 5,50 a 31,43 a 62,90 a
Kulit kopi : dekomposer = 20 : 1 (K3) 5,23 a 32,53 a 57,67 a

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

Jumlah cabang kedelai hitam tidak menunjukkan pengaruh yang nyata baik pada perlakuan tunggal 
jenis dekomposer, dosis pencampuran maupun interaksinya ditunjukkan Tabel 4. Respon tanaman yang 
ditunjukkan pada variabel jumlah cabang tanaman kedelai hitam ini mempunyai kesamaan antar perlakuan 
yang dicobakan baik kontrol maupun perlakuan jenis dekomposer serta dosis pencampurannya.

Panjang akar kedelai hitam tidak menunjukkan pengaruh yang nyata baik pada perlakuan tunggal 
jenis dekomposer, dosis pencampuran maupun interaksinya ditunjukkan Tabel 4. Respon tanaman yang 
ditunjukkan pada variabel panjang akar tanaman kedelai hitam ini mempunyai kesamaan antar perlakuan 
yang dicobakan baik kontrol maupun perlakuan jenis dekomposer serta dosis pencampurannya. Namun 
terdapat kecenderungan bahwa pada perlakuan dekomposer agen hayati Trichoderma + Cytophaga sp dan 
MOL mampu menghasilkan panjang akar lebih panjang jika dibandingkan kontrol.

Tabel  5. Rataan jumlah polong hampa, polong bernas dan bobot biji per tanaman kedelai hitam

Perlakuan Polong hampa
(buah)

Polong bernas 
(buah)

Bobot biji 
per tanaman (g)

Dekomposer :
Tanpa (D0) 4,33 a 60,06 a 10,44 a
Burkholderia + Pseudomonas (D1) 1,33 a 57,11 a 10,18 a
Trichoderma + Cytophaga sp (D2) 1,06 a 56,61 a 13,38 a
MOL bonggol pisang (D3) 2,11 a 55,17 a 12,53 a
MOL buah-buahan (D5) 1,83 a 53,94 a 9,79 a
Dosis pencampuran :
Kulit kopi : dekomposer = 5 : 1 (K1) 1,77 a 53,80 a 11,74 a
Kulit kopi : dekomposer = 10 : 1 (K2) 2,40 a 60,50 a 11,52 a
Kulit kopi : dekomposer = 20 : 1 (K3) 2,23 a 55,43 a 10,54 a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji 
DMRT taraf 5%.
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Polong total, polong hampa dan polong bernas tanaman kedelai hitam tidak menunjukkan 
pengaruh yang nyata baik pada perlakuan tunggal jenis dekomposer, dosis pencampuran maupun 
interaksinya ditunjukkan Tabel 4 dan 5. Respon tanaman yang ditunjukkan pada variabel jumlah polong 
total, polong hampa dan polong bernas tanaman kedelai hitam ini mempunyai kesamaan antar perlakuan 
yang dicobakan baik kontrol maupun perlakuan jenis dekomposer serta dosis pencampurannya.

Bobot biji per tanaman kedelai hitam tidak menunjukkan pengaruh yang nyata baik pada 
perlakuan tunggal jenis dekomposer, dosis pencampuran maupun interaksinya ditunjukkan Tabel 5. 
Respon tanaman yang ditunjukkan pada variabel bobot biji per tanaman kedelai hitam ini mempunyai 
kesamaan antar perlakuan yang dicobakan baik kontrol maupun perlakuan jenis dekomposer serta dosis 
pencampurannya. Namun terdapat kecenderungan bahwa pada perlakuan dekomposer agen hayati 
Trichoderma + Cytophaga sp dan MOL bonggol pisang mampu menghasilkan bobot biji per tanaman lebih 
tinggi jika dibandingkan kontrol, agen hayati Burkholderia + Pseudomonas maupun MOL buah-buahan. 
Hal ini menunjukkan bahwa potensi pemanfaatan mikroorganisme lokal terutama MOL bonggol pisang 
ini membuka peluang yang besar untuk perbaikan dalam pembuatan kompos kulit kopi ini. Demikian 
juga hal ini terjadi pada agen hayati Trichoderma + Cytophaga sp yang juga mampu memperbaiki hasil 
kedelai hitam melalui pemanfaatan kompos kulit kopi ini.

Dari uraian hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan tunggal jenis 
dekomposer, dosis pencampuran maupun interaksinya tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap 
semua variabel pengamatan kedelai hitam. Hal ini menunjukkan bahwa kompos limbah kulit kopi yang 
diaplikasikan terhadap tanaman kedelai hitam tidak terdapat pengaruh yang nyata antar perlakuan 
meskipun dengan menggunakan beberapa jenis dekomposer maupun dengan berbagai kombinasi 
pencampuran yang berbeda-beda. Hasil yang tidak berbeda antar berbagai perlakuan ini diduga bahan 
kompos limbah kulit kopi ini telah mengalami dekomposisi lanjut atau telah terdekomposisi sebelum 
dilakukan perlakuan pada penelitian ini. Bahan limbah kulit kopi yang telah lama menumpuk di lokasi 
penampungan pada penggilingan kopi merupakan bahan limbah yang telah menjadi kompos secara 
alami. Dengan demikian tidak perlu dilakukan perlakuan apapun bila bahan kompos kulit kopi tersebut 
telah lama di lokasi penggilingan kopi atau telah matang dengan terdekomposisi. Artinya limbah kulit 
kopi telah siap diaplikasikan untuk perbaikan media tanam apabila bahan limbah kulit kopi tersebut 
sudah terdekomposisi secara alami di lokasi penggilingan kopi. Sehingga tidak perlu ada perlakuan yang 
menyangkut bahan limbah kulit kopi tersebut. Secara ekonomi lebih efisien dan praktis menggunakan 
limbah kulit kopi langsung tanpa diperlakukan, namun dengan syarat bahan limbah tersebut telah 
terdekomposisi dengan baik.

KESIMPULAN
Perlakuan jenis dekomposer menunjukkan tidak berpengaruh nyata pada semua variabel kedelai. 

Perlakuan dosis pencampuran antara kulit kopi dan dekomposer menunjukkan tidak berpengaruh nyata 
pada semua variabel. Tidak terdapat interaksi yang nyata antara jenis dekomposer dan dosis pencampuran 
yang dicobakan.
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ABSTRACT
Dendrobium is one of the genus in orchidaceae family. This plant is cultivated both as potted plants and 
cut flowers. The Orchid that were resulted from crosses have a great diversity. This gives an opportunity 
to choose the best progeny and then mass propagated by in vitro clonally propagated technique. The 
aim of research was to study the response of three clones of potted Dendrobium that cultured on in 
vitro. The study was conducted in July-December 2014, in KP . Cipanas - Cianjur (West Java ). The 
adventive shoots from mother plant of three clones of potted Dendrobium were used as source of explant. 
The medium composition was ½MS + BAP 0.5 mg L-1 + TDZ 1 mg L-1. The results showed that the 
response of three clones Dendrobium were varied. D.061.9A clone produced highest number of shoots 
(1.91 shoots) and the highest shoot height (3.03 cm) with the fastest shoots initiation at 28 days after 
initiation..
Keywords: Potted Dendrobium, clone, in vitro

ABSTRAK
Anggrek Dendrobium merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan, baik sebagai tanaman pot 
maupun bunga potong. Anggrek hasil persilangan memiliki keanekaragaman sifat yang besar. Hal 
tersebut memberikan peluang untuk memilih turunan yang terbaik kemudian diperbanyak massal secara 
klonal dengan teknik kultur in vitro. Tujuan penelitian untuk mengetahui respon tiga klon anggrek 
Dendrobium pot terseleksi pada media tanam in vitro. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli – 
Desember 2014, di KP. Cipanas - Cianjur (Jawa Barat). Tunas adventif yang berasal dari tanaman induk 
dari tiga klon anggrek Dendrobium pot terseleksi yaitu D.050.6, D.061.9A dan D.061.52, digunakan 
sebagai sumber eksplan pada percobaan ini. Komposisi media inisiasi yang digunakan adalah ½MS + 
BAP 0.5 mg L-1 + TDZ 1 mg L-1. Hasil penelitian menunjukkan respon tiga klon anggrek Dendrobium 
bervariasi. Klon D.061.9A menghasilkan rata-rata jumlah tunas terbanyak (1,91 tunas) dan tinggi tunas 
tertinggi 3,03 dengan waktu inisiasi tercepat 28 hari.
Kata kunci : Dendrobium pot, klon, in vitro

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan pusat keanekaragaman genetik beberapa jenis anggrek yang berpotensi sebagai 

tetua untuk menghasilkan varietas baru. Anggrek hasil persilangan memiliki keanekaragaman sifat yang 
besar, yang memberi peluang untuk memilih turunan yang terbaik untuk kemudian diperbanyak secara 
massal dengan teknik kultur in vitro atau kultur jaringan. Perkembangan teknologi kultur jaringan sangat 



903

Perbanyakan Tiga Klon Dendrobium Pot Terseleksi Secara In Vitro

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

membantu perbanyakan klonal anggrek hibrida baru. Produksi bibit klonal anggrek hibrida unggul ini 
dapat menghasilkan tanaman regeneran dengan sifat-sifat yang sama dengan tanaman induk sebagai 
sumber eksplan (true to type).

Untuk memenuhi permintaan pasar yang cenderung meningkat maka diperlukan ketersediaan 
bibit dalam jumlah besar. Pengembangan anggrek pada masa yang akan datang untuk menghadapi 
persaingan global dilakukan seleksi hasil persilangan dengan rekombinan unggul yang memiliki karakter 
unik. Karakter-karakter unik diperoleh melalui skema persilangan yang melibatkan spesies dan genera 
lain yang diketahui dapat mewariskan karakter yang diinginkan (Chang et al. 2006). Selera konsumen 
terhadap mutu anggrek terus berkembang, terutama dalam hal warna, susunan, bentuk dan daya tahan 
bunga. Perkembangan selera pasar ini sangat dipengaruhi oleh grower dan trend pasar di luar negeri, 
umumnya selera pasar dipengaruhi oleh warna bunga

Pembentukan kultivar unggul anggrek Dendrobium dapat ditempuh dengan melakukan manipulasi 
variabilitas genetik melalui kegiatan seleksi tetua, hibridisasi dan seleksi tanaman F1. Seleksi adalah salah 
satu kegiatan yang sangat penting dalam suatu program pemuliaan tanaman (Sleper & Phoelman 2006). 
Hee et al. (2009) menyatakan bahwa proses pemuliaan melalui beberapa tahap, yaitu: 1) penyerbukan 
dan pematangan biji, 2) penyebaran biji secara in vitro, pengembangan protokorm dan penumbuhan 
plantlet, 3) penumbuhan tanaman muda menjadi dewasa secara in vivo, dan 4) penilaian karakter dan 
kualitas bunga. Sifat-sifat yang diturunkan oleh induk dari hasil persilangan F1 (keturunan pertama) 
dapat bersifat dominan, resesif ataupun dominan tidak sempurna yaitu mempunyai sifat antara kedua 
induk (parental). Seleksi turunan F1 merupakan metode yang sering dilakukan oleh pemulia untuk 
mendapatkan turunan yang memiliki gabungan karakter-karakter unggul kedua tetuanya. Parameter yang 
diukur dalam karakterisasi hasil persilangan adalah variasi warna bunga, diameter bunga, pertambahan 
jumlah anakan, panjang tangkai bunga dan jumlah kuntum tiap tangkai. Kriteria seleksi Dendrobium 
pot yaitu tekstur bunga tebal, tangkai bunga tegak dan seimbang dengan ukuran bunga, ukuran bunga 
kecil – sedang (<5 cm) dan tanaman vigor (Nurmalinda et al. 2011).

Anggrek hasil persilangan memiliki keanekaragaman sifat yang besar, yang memberi peluang untuk 
memilih turunan yang terbaik untuk kemudian diperbanyak secara massal dengan teknik kultur in vitro 
atau kultur jaringan. Beberapa hasil penelitian tentang anggrek pada media in vitro dengan menggunakan 
berbagai macam sumber eksplan telah banyak dilaporkan seperti daun (Rianawati et al. 2009), tangkai 
bunga (Winarto et al. 2013). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui respon tiga klon anggrek 
Dendrobium pot terseleksi pada media tanam in vitro.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di KP. Cipanas Balai Penelitian Tanaman Hias Segunung - Cianjur 

(Jawa Barat), dengan ketinggian tempat 1100 m dari permukaan laut, yang berlangsung dari bulan 
Juli sampai dengan Desember 2014. Sumber eksplan yang digunakan adalah tunas muda anggrek 
Dendrobium tiga klon anggrek Dendrobium pot terseleksi yaitu D.050.6, D.061.9A dan D.061.52 
yang berukuran ±14 cm.

Tunas dipanen dari pohon induk dan dibersihkan dengan deterjen cair di bawah air mengalir 
kemudian eksplan direndam dalam larutan fungisida/bakterisida selama ± 45 menit. Selanjutnya dibilas 
dengan aquadestilata steril lalu di rendam dalam larutan klorok yang berbahan aktif Natrium klorida 
(NaOCl) selama 5 menit dan dibilas dengan aquadestilata steril. Proses sterilisasi dilanjutkan dengan 
merendam eksplan pada larutan alkohol 70% selama 5 menit dan dibilas dengan aquadestilata sebanyak 
tiga kali masing 5 menit. Setelah proses sterilisasi, eksplan di tanam pada media in vitro dengan komposisi 
½MS + BAP 0.5 mg L-1 + TDZ 1 mg L-1. Parameter yang diamati adalah waktu inisiasi (hari), jumlah 
tunas, tinggi tunas (cm) dan penampilan visual eksplan/planlet. Kemudian data yang diperoleh dianalisis 
sederhana dengan nilai rataan.
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Gambar 1. Bahan tanaman tiga klon anggrek Dendrobium pot. (A) D-061.52; (B) D-061.9A; (C).D-
050.6; (D). sumber eksplan anggrek Dendrobium

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tiap jenis tanaman memiliki tingkat kritikal pada pertumbuhannya. Tak terkecuali pada 

perbanyakan tanaman secara in vitro, dimana dibutuhkan kesesuaian yang maksimal antara jenis eksplan/
genotipe dan media kultur. Hal tersebut terbukti pada hasil pengamatan penelitian ini yang menunjukkan 
bahwa waktu inisiasi dipengaruhi oleh jenis klon yang berbeda. Waktu inisiasi paling cepat (28 hari) 
dihasilkan dari klon D.60.9A. Hal ini mengindikasikan bahwa klon D.60.9A mempunyai kemampuan 
regenerasi lebih cepat dibandingkan dua klon anggrek Dendrobium yang lainnya (Tabel 1).

Eksplan yang berasal dari genotipe yang berbeda mempunyai kemampuan regenerasi yang berbeda 
pula, walaupun eksplan tersebut berasal dari tanaman yang mempunyai hubungan kekerabatan yang 
dekat. Faktor genetik tanaman sangat berpengaruh terhadap inisiasi dan pembentukan tunas dalam kultur 
anggrek Dendrobium. Menurut Tokuhara dan Mii (2003), perbedaan genotipe menyebabkan adanya 
variasi respon kemampuan regenerasi pada enam kultivar anggrek Phalaenopsis dalam menghasilkan 
regeneran. Hasil penelitian Winarto (2012) menunjukkan bahwa tiap klon/genotipe tanaman memiliki 
respon dan perilaku yang spesifik dalan kultur in vitro. Penelitian-penelitian lain mengenai variasi respon 
spesifik beberapa tanaman dalam kultur in vitro telah banyak dilaporkan pada Phalaenopsis (Park et al. 
2002; Liu et al. 2006; Gow et al. 2009). Phalaenopsis Tinny Sunshine ‘Annie’ memiliki kemampuan 
menghasilkan regeneran lebih tinggi di bandingkan P. ‘Taisuko Hatarot’, P. ‘Teipei Gold ‘Golden Star’ 
dan P. Tinny Galaxy ‘Annie (Park et al. 2002); P. ‘Hwa Feng Red Jewel’ di banding Doritaenopsis 
‘Mount Beauty” dan Dtp. ‘Su’s Red Lip’ (Liu et al. 2006). Kemampuan membentuk embrio P. Amabilis 
lebih tinggi di bandingkan P. Nebula (Gow et al. 2009). 

Selain perbedaan respon genetik, respon pertumbuhan juga ditentukan oleh faktor fisiologis pada 
eksplan. Sebagai contoh kandungan auksin endogen pada eksplan, meskipun eksplan yang digunakan 
secara morfologi seragam namun tidak dapat diukur secara pasti. Menurut Yu dan Omelko (2008), secara 
in vitro tanaman memiliki potensi yang luas karena regenerasi bisa terjadi dari jaringan vaskuler tanaman. 
Walaupun demikian morfogenesis tersebut di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal lainnya.

Tabel 1. Hasil pengamatan waktu inisiasi, jumlah tunas dan tinggi tunas tiga klon anggrek Dendrobium 
minggu setelah tanam (MST)

Klon Inisiasi tunas 
(hari)

Parameter pengamatan (MST)
Rataan jumlah tunas Rataan tinggi tunas (cm)

6 8 10 12 6 8 10 12
D.60.9A 28 1,32 1,52 1,77 1,91 2,38 2,62 2,83 3,03
D.061.52 37 1,09 1,22 1,33 1,42 2,14 2,23 2,47 2,71
D.50.6 43 1,06 1,21 1,32 1,38 2,11 2,18 2,23 2,32

Pada parameter rataan jumlah tunas, klon D.60.9A memberikan respon pertumbuhan tunas 
terbanyak yaitu 1,32; 1,52; dan 1,77 tunas pada 6, 8 dan 10 minggu setelah tanam (MST). Dan pada 
parameter pengamatan tinggi tanaman, planlet dari klon D.60.9A memiliki tinggi tanaman tertinggi 
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pada setiap minggu pengamatan (2,38 c,m pada 6 MST; 2,62 pada 8 MST; 2,83 pada 10 MST; dan 
3,03 pada 12 MST) dengan penambahan 0,20 cm setiap 2 minggu. Hasil tersebut jauh lebih besar 
dibandingkan respon klon lainnya. (Tabel 1, Gambar 2 def).

Pembentukan tunas in vitro sangat menentukan keberhasilan produksi bibit yang cepat dan 
banyak. Semakin banyak tunas yang terbentuk akan berkorelasi positif dengan banyaknya bibit yang 
dapat dihasilkan melalui kultur jaringan (Chen dan Chang 2006). Seperti dilaporkan oleh Gow et al. 
(2009) kemampuan regenerasi tidak hanya dipengaruhi oleh asal eksplan, tetapi juga dipengaruhi oleh 
umur tanaman donor, kondisi fisiologis eksplan, ukuran eksplan dan genotipe tanaman. 

Gambar 2. Eksplan menjadi planlet anggrek Dendrobium klon D.060.9A dari awal penanaman sampai 
12 minggu setelah tanam (MST); (a) eksplan Dendrobium klon D.060.9A pada 2 MST; (b) 
eksplan Dendrobium klon D.060.9A pada 4 MST; (c) eksplan Dendrobium klon D.060.9A 
pada 6 MST; (d.) Inisiasi tunas dari eksplan Dendrobium klon D.060.9A pada 8 MST; (e) 
pertumbuhan planlet Dendrobium klon D.060.9A pada 10 MST; dan (f) pertumbuhan 
planlet Dendrobium klon D.060.9A pada 12 MST

KESIMPULAN
Respon tiga klon/genotipe anggrek Dendrobium sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh perbedaan 

genotipe yang diuji. Klon D.060.9A mempunyai kemampuan regenerasi yang lebih cepat dalam 
menghasilkan regeneran dengan rata-rata jumlah tunas terbanyak (1,91) dan rata-rata tinggi tunas 
tertinggi (3,03) dengan waktu inisiasi tercepat 28 hari setelah tanam (HST).
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ABSTRACT
The application of specific technologies is one way to increase food security. South-Central Lombok is 
one of the barns province, with most types of ground Vertisol. This research was conducted in order 
to obtain optimal specific location technology especialy for the variety to produce rice production. 
The research method was worked out where the farm record keeping technology package preference of 
farmers combined with the technology recommendation piloted in some rice fields owned by farmers with 
farmers as cooperators. Four varieties that have been tryed are Cigeulis, Ciliwung, Ciherang, and Tukad 
Balian. Four varieties were selected based on the preference of farmers. The results showed the highest 
yield obtained from Ciherang of 7.63 t / ha, significantly different from the three other varieties where 
Tukad Balian, Ciliwung, and Cigeulis respectively by 3.93 t / ha, 5.23 t / ha, and 4 , 53 t / ha. Weights 
stover, tile weights, plant height in the first and second month Ciherang significantly different from 
the three other varieties. But from 1000 grain weight parameter varieties Tukad Balian gives the lowest 
value that is equal to 25.96 grams, significantly different from the other three varieties, namely: 29.47 
grams, 29.26 grams and 28.23 grams. In terms of the number of filled grain per panicle four varieties 
provide results that are not significantly different, but the number of empty grain varieties Ciliwung and 
Ciherang significantly different from Tukad Balian and Cigeulis respectively 15 and 17.53 to 8.07 and 
7.33. In unfavorable environmental conditions (occurring pests and diseases) ciherang varieties tend to 
be more resilient compared with the three other varieties. Necessary to display new varieties more to earn 
more adaptive varieties in research location and preferred by farmers.
Keywords: rice, varieties, farmers, production

ABSTRAK
Penerapan teknologi spesifik lokasi merupakan salah satu upaya peningkatan ketahanan pangan.Lombok 
Tengah bagian selatan merupakan salah satu lumbung pangan Provinsi NTB, dengan sebagian besar jenis 
tanah vertisol. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh teknologi spesifik lokasi khususnya 
varietas yang optimal untuk menghasilkan produksi padi. Metode penelitian yang dilaksanakan adalah 
farm record keeping di mana paket teknologi preferensi petani yang dikombinasikan dengan teknologi 
rekomendasi diujicobakan di beberapa petak sawah milik petani dengan melibatkan petani sebagai 
kooperator. Empat varietas unggul yang diujicobakan adalah Cigeulis, Ciliwung, Ciherang, dan Tukad 
Balian. Keempat varietas tersebut dipilih berdasarkan preferensi petani. Hasil penelitian menunjukkan 
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hasil tertinggi diperoleh dari varietas Ciherang 7,63 t/ha, berbeda nyata dengan tiga varietas lainnya 
dimana Tukad Balian, Ciliwung, dan Cigeulis masing-masing sebesar 3,93 t/ha, 5,23 t/ha, dan 4,53 t/
ha. Bobot brangkasan, bobot ubinan, tinggi tanaman bulan pertama dan bulan kedua varietas Ciherang 
berbeda nyata dengan ketiga varietas lainnya. Namun dari parameter bobot 1000 butir varietas Tukad 
Balian memberikan nilai terendah yaitu sebesar 25,96 gr, berbeda nyata dengan 3 varietas lainnya yaitu: 
29,47 gr, 29,26 gr, dan 28,23 gr. Dari segi jumlah gabah isi per malai keempat varietas memberikan 
hasil yang tidak berbeda nyata, namun jumlah gabah hampa varietas Ciliwung dan Ciherang berbeda 
nyata dengan Tukad Balian dan Cigeulis yaitu masing-masing 15 dan 17,53 dengan 8,07 dan 7,33.  
Pada kondisi lingkungan yang kurang kondusif (terjadi serangan hama dan penyakit) varietas ciherang 
cenderung lebih tahan dibandingkan dengan ketiga varietas lainnya. Perlu dilakukan display varietas 
unggul baru lainnya untuk memperoleh varietas yang lebih adaptif di lokasi penelitian dan disukai 
petani.
Kata kunci: padi, varietas, petani, produksi

PENDAHULUAN
Kedaulatan pangan masih menjadi salah satu isu yang paling menarik untuk dikaji hingga saat 

ini, karena angka kebutuhan pangan baik pada skala regional maupun nasional masih belum terpenuhi. 
Disisi lain jika dilihat dari ketersediaan sumber daya lahan yang ada di Indonesia masih menyisakan 
potensi yang perlu dikembangkan lebih optimal. Salah satu upayah peningkatan ketahanan pangan 
adalah dengan melakukan penerapan teknologi spesifik lokasi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas padi 
sawah, diantaranya dengan melakukan perbaikan teknologi budidaya (Azwir dan Ridwan 2009).
Penggunaan varietas yang berbeda pada suatu lahan dilaporkan mempengaruhi komponen pertumbuhan 
dan hasil padi seperti yang telah dilakukan di Batimurung (Maintang et al. 2012), Banyusari Kabupaten 
Karawang (Mahmud dan Purnomo 2014), Wawotobi Sulawesi Tenggara (Manrapi dan Ratule 2010), 
Blendangan,Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta (Sutaryo dan Kusumaputri 2015), Padang Jaya, 
Kabupaten Bengkulu Utara, Povinsi Bengkulu (Farmanta dan Yartiwi, 2014), Kabupaten Seluma 
Bengkulu (Yahumri et al. 2015), Kabupaten Padeglang Banten (Yuniarti dan Kurniawati 2015), 
Kecamatan Kuantan Tengah, Gunung Toar, Kuantan Mudik, Benai, Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan 
Singingi (Ritonga dan Zona 2014).

Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah lumbung padi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Berbagai upaya telah dilakukan petani setempat dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas 
padi yang disesuaikan dengan kondisi biofisik, kultur, dan sosial ekonomi existing. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh teknologi spesifik lokasi khususnya varietas yang optimal 
untuk menghasilkan produksi padi.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Desa Tanaq Rarang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah 

NTB dari bulan April hingga Agustus 2014. Metode penelitian yang dilaksanakan adalah farm record 
keeping di mana paket teknologi preferensi petani yang dikombinasikan dengan teknologi rekomendasi 
diujicobakan di beberapa petak sawah milik petani dengan melibatkan petani sebagai kooperator. Percobaan 
disusun menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAK) dengan empat perlakuan (jenis varietas) dan 
masing-masing ulangan sebanyak 5.Empat varietas unggul yang diujicobakan adalah Cigeulis, Ciliwung, 
Ciherang, dan Tukad Balian. Keempat varietas tersebut dipilih berdasarkan preferensi petani.

Paket teknologi yang digunakan pada penelitian ini adalah paket teknologi anjuran yang telah 
dimodifikasi oleh petani menyesuaikan dengan kondisi setempat yaitu: penggunaan vaietas unggul 
yang dirasakan sudah adaptif di lokasi pengkajian diantaranya keempat varietas yang digunakan sebagai 
perlakuan pada penelitian ini; pengolahan tanah sempurna; umur bibit pindah tanam 20–25 hari; 
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penggunaan bibit 2–3 perlubang; sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan jarak 20 cm; menggunakan 
pupuk Phonska dengan dosis 150 kg/ha yang diberikan 7–15 Hari Setelah Tanam (HST) dan 45 HST, 
pupuk urea dengan dosis 200 kg/ha, pupuk SP-36 dengan dosis 100 kg/ha yang diaplikasikan saat 
tanam, dan pupuk ZA dengan dosis 50 kg/ha yang diaplikasikan saat 45–50 HST.

Variabel-variabel yang diamati adalah tinggi tanaman umur 30 HST, 60 HST, dan saat panen; 
jumlah anakan umur 30 HST, 60 HST, dan saat panen; panjang malai; bobot ubinan; bobot brangkasan; 
jumlah gabah per malai; jumlah gabah hampa per malai; umlah gabah total; bobot 1000 butir; dan 
produktivitas. Selain variable tersebut juga dilakukan analisis usahatani terhadap nilai input dan output 
dari masing-masing komponen teknologi yang dilakukan petani setempat pada keempat varietas untuk 
melihat keefektifan teknologi yang diterapkan. Sifat fisik dan kimia tanah untuk beberapa parameter 
dianalisis di laboratorium tanah BPTP NTB. Pengambilan contoh tanah dilakukan secara purposive 
sampling pada setiap petakan petani yang digunakan untuk masing-masing varietas. Secara keseluruhan 
sifat kimia dan fisika tanah di lokasi penelitian hampir sama, namun untuk beberapa parameter terdapat 
sedikit perbedaan. Hasil analisis kimia fisika tanah pada lokasi percobaan disajikan pada Tabel 1.

Tabel  1. Hasil analisis kimia tanah pada masing-masing petak percobaan masing-masing varietas di 
lokasi penelitian

Parameter Metode/Satuan A B C D
pH H2O/- 6.24 6.13 6.09 6.06
N Kjeldahl/% 0,21 0.28 0.19 0.28
C Kurmis/% 1.18 1.43 0.95 1.79
C/N 5.7 5.09 5 6.46
Tekstur
Pasir Hydrometer/% 43 35 41 27
Debu Hydrometer/% 21 21 33 25
Liat Hydrometer/% 36 44 26 48
P2O5 Olsen/ppmr 75.37 56.93 97.96 118
K NH4 1 N pH7/cmol(+)/kg 0.11 0.38 0.38 0.65
Na NH4 1 N pH7/cmol(+)/kg 1.68 1.40 2.52 3.08
Ca NH4 1 N pH7/cmol(+)/kg 1.11 5.57 3.90 7.80
Mg NH4 1 N pH7/cmol(+)/kg 1.92 1.48 2.97 6.11
KTK NaCl 10%/ cmol(+)/kg 28 27.6 28.4 7

Keterangan: A: lokasi penanaman varietas Cigeulis, B: lokasi penanaman varietas Ciliwung, C: lokasi penanaman 
varietas Ciherang, dan D: lokasi penanaman varietas Tukad Balian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi penelitian terletak di daerah Lombok Tengah bagian selatan yang memiliki jenis tanah 

vertisol dengan sub ordo Typic Endoaquerts. Jenis tanah vertisol relatif sulit diolah karena memiliki 
konsistensi yang sangat kuat karena memiliki kandungan lempung yang tinggi. Ciri khas yang terlihat 
adalah keras dan cenderung pecah saat kering dan mengembang serta lengket saat basah. Bentuk lahan 
di lokasi penelitian masuk kedalam dataran volkan tua dengan relief berombak,bahan induk breksi 
gampingan, lava, dan endapan liat (Nazam et al. 2014). Luas panen padi di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat terluas di Kabupaten Lombok Tengah yaitu 84.968 ha dari total luas 382.840 ha, dan Praya Barat 
merupakan salah satu Kecamatan terluas yang memiliki angka realisasi tanam dan realisasi panen terluas 
yaitu masing-masing 9.734 ha dan 9.470 ha (BPS 2015).Kaitannya dengan hal tersebut, lokasi penelitian 
merupakan salah satu wilayah lumbung pangan, dengan usahatani padi existing yang sudah berkelanjutan.
Nazam dan Zulhaedar (2014) melaporkan bahwa lahan di lokasi penelitian masuk ke dalam kelas cukup 
sesuai dengan faktor pembatas retensi hara (S2-rc) yang digambarkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Peta kesesuaian lahan untuk padi sawah Kabupaten Lombok Tengah 

Dari hasil analisis tanah di lokasi penelitian menunjukkan nilai yang beragam pada parameter-
parameter terukur. Nilai pH rata-rata pada masing-masing lokasi penelitian berada pada harkat agak 
masam. Nilai N total dan kandungan C untuk lahan yang ditanami Ciherang berada pada harkat rendah, 
sedangkan lahan yang ditanamni varietas Cigeulis, Ciliwung, dan Tukad Balian berada pada harkat 
sedang. Parameter K dengan metode analisis NH4 1 N pH7 menunjukkan nilai sangat rendah untuk 
lahan yang ditanami cigeulis, rendah pada lahan yang ditanami ciliwung dan ciherang, tinggi pada lahan 
yang ditanami tukad balian. Berbeda dengan hasil analsis untuk parameter K, nilai P yang dianalisis 
dengan metode Olsen menunjukkan harkat sangat tinggi untuk semua lahan.

Hal ini dapat dijadikan acuan untuk rekomendasi pemberian pupuk P di lokasi penelitian. Namun 
pada penelitian yang sudah dilakukan tidak dilakukan evaluasi terhadap dosis pemupukan karena fokus 
terhadap daya hasil varietas yang digunakan. Nilai kapasitas tukar kation (KTK) yang diketahui dari hasil 
analisis kimia tanah tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa kandungan unsur hara yang ada di lokasi 
penelitian mudah dijerap oleh akar tanaman.Pertumbuhan tanaman padi sawah dilokasi penelitian pada 
parameter tinggi tanaman dan jumlah anakan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil pengamatan tinggi tanaman dan jumalh pada usia 30 HST, 60 HST, dan saat panen di 
lokasi penelitian

Parameter Waktu Pengamatan
Varietas

Tukad Balian Ciliwung Ciherang Cigeulis

Tinggi 
Tanaman 

(cm)

30 HST 51.2a 53.92a 67b 51.56a
60 HST 78.9a 78a 93.5b 82a
Panen 84.24a 86.56a 93.8b 82.96a

Jumlah 
Anakan

30 HST 16.84ab 15.04a 18.56b 10.96c

60 HST 14.72 15 16.24 15.96
Panen 13.76 14.4 15.72 11.76

Keterangan: Angka dalam baris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf LSD 5%
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Dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa terdapat keragaman pertumbuhan baik pada parameter tinggi 
tanaman maupun jumlah anakan masing-masing varietas padi pada masing-masing waktu pengamatan.
Secara keseluruhan tinggi tanaman varietas ciherang paling tinggi dan berbeda nyata dibandingkan ketiga 
varietas lainnya baik pada pengamatan 30 Hari Setelah Tanam (HST), 60 HST, maupun saat panen.
Terlihat bahwa penambahan tinggi tanaman mencapai nilai maksimal pada umur 60 HST, penambahan 
tinggi tanaman pada varietas tukad balian, ciliwung, ciherang, dan cigeulis pada saat panen berkisar 
antara 0,3 cm hingga 8 cm. Hal ini merupaka salah satu alasan petani setempat menyukai keempat 
varietas tersebut, karena dari segi tinggi tanaman keempat varietas tersebut tidak terlalu tinggi. 

Seperti halnya pada parameter tinggi tanaman, pada parameter jumlah anakan juga memperlihatkan 
varietas ciherang lebih unggul dibandingkan ketiga varietas lainnya, namun tidak berbeda nyata dengan 
varietas tukad balian pada 30 HST. Varietas Tukad Balian tidak berbeda nyata dibandingkan varietas 
ciliwung, sedangkan cigeulis paling rendah dan berbeda nyata dengan ketiga varietas lainnya. Pada fase 
pertumbuhan 60 HST dan saat panen tidak terlihat perbedaan nyata antara keempat varietas. Terlihat 
bahwa angka jumlah anakan mengalami penurunan pada fase 60 HST dan saat panen.

Selaras dengan parameter pertumbuhan, varietas Ciherang juga memperlihatkan nilai paling tinggi 
dan berbeda nyata dibandingkan dengan ketiga varietas lainnya untuk parameter bobot brangkasan.Hasil 
pengamatan komponen hasil padi sawah di lokasi penelitian terlihat pada Tabel 3. Dapat dikatakan bahwa 
varietas Ciherang lebih unggul dibandingkan dengan ketiga varietas lainnya jika dimanfaatkan sebagai 
pakan ternak (Martawidjaya, 2003) baik secara konvensional maupun melalui fermentasi, sumber hara 
tanaman melalui pengomposan, sumber organik dan pembenah tanah sekaligus sebagai upaya konservasi 
lahan, sebagai media jamur merang, retar dan dan promoter jasad renik, bahan bakar dan biogas, untuk 
pemeliharaan ikan/udang, bahan baku industri (Makarim et al. 2007). Pada parameter jumlah malai, 
jumlah gabah isi per malai, dan jumlah gabah total per malai tidak menunjukkan perbedaan nyata antara 
keempat varietas.

Tabel 3. Hasil pengamatan komponen hasil padi sawah di lokasi penelitian

Parameter
Varietas

Tukad Balian Ciliwung Ciherang Cigeulis
Bobot brangkasan (kg) 8.22a 8.18a 10.96b 6.96a

Panjang malai (cm) 22.15 21.23 22.4 21.8

Jml gabah hampa/malai (butir) 8.07a 15b 17.53b 7.33a

Jml gabah isi/malai (butir) 110.67 92.8 99.53 92.8

Jml gabah total/malai (butir) 118.73 107.8 117.07 100.13

Bobot 1000 butir (gr) 25.96a 29.47b 29.26b 28.23b

Prov (t/ha) 3.93a 5.23a 7.63b 4.53a

Keterangan: Angka dalam baris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf LSD 5%

Panjang malai rata-rata tertinggi diperoleh dari varietas Ciherang, diikuti varietas Tukad Balian, 
Cigeulis, dan Ciliwung masing-masing, 22,40 cm, 22,15 cm, 21,80 cm dan 21,23 cm. Jumlah gabah total 
permalai dan jumlah gabah isi permalai tertinggi dihasilkan oleh varietas Tukad Balian, diikuti Ciherang, 
Ciliwung, dan terendah Cigeulis. Sedangkan untuk parameter jumlah gabah hampa permalai terbanyak 
ditemui pada varietas Ciherang yang berbeda nyata dengan ketiga varietas lainnya. Pada parameter bobot 
1000 butir memperlihatkan bahwa varietas Ciherang tidak berbeda nyata dengan varietas Ciliwung 
dan Cigeulis, namun berbeda nyata dengan varietas Tukad Balian. Hal ini tidak mempengaruhi bobot 
ubinan dan produktivitas dimana varietas Ciherang tetap lebih unggul dan berbeda nyata dibandingkan 
ketiga varietas lainnya (Tabel 3).
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Produktivitas padi yang dihasilkan dari penelitian ini tidak seoptimal hasil yang biasa diperoleh 
petani pada musim tanam sebelumnya karena terjadi serangan penggerek batang dan tikus secara besar-
besaran di seluruh Wilayah Kabupaten tempat penelitian dilakukan. Pengobatan yang diberikan hanya 
mampu mengatasi sebagian besar lahan di lokasi penelitian. Walaupun demikian, kelayakan teknologi 
spesifik lokasi, khususnya penggunaan varietas ini masih dapat dipertimbangkan. Pertimbangan kelayakan 
tersebut dilihat dari analisis revenue cost ratio(R/C) untuk usahataninya. Hasil analisis ekonomi (R/C) 
terhadap keempat varietas yang diuji cobakan ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil analisis ekonomi (R/C) terhadap keempat varietas

No Input/Biaya Vol Harga 
(Rp)

Tukad 
Balian Ciliwung Ciherang Cigeulis

1 Input/Biaya
a Sarana produksi: 3,064,500 3,064,500 3,064,500 3,064,500

- Benih padi label 
ungu (SS)

30 9,000 270,000 270,000 270,000 270,000

- Urea (kg) 200 2,300 460,000 460,000 460,000 460,000
- Za (kg) 25 2,120 53,000 53,000 53,000 53,000
- SP-36 (kg) 50 2,790 139,500 139,500 139,500 139,500
- NPK (kg) 100 2,620 262,000 262,000 262,000 262,000
- Ppk Organik (kg) 2,000 500 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- Obat padat (kg) 16 40,000 640,000 640,000 640,000 640,000
- Obat Cair (liter) 2 120,000 240,000 240,000 240,000 240,000

b Tenaga kerja: 9,140,000 9,140,000 9,140,000 9,140,000
- Pengolahan tanah 

(ha)
1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- Tanam (HOK) 30 40,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
- Penyiangan 

(HOK)
20 40,000 800,000 800,000 800,000 800,000

- Pemupukan 
(HOK)

2 40,000 80,000 80,000 80,000 80,000

- Pemeliharaan 
(HOK)

2 40,000 80,000 80,000 80,000 80,000

- Upah Panen (kg) 1,300 4,600 5,980,000 5,980,000 5,980,000 5,980,000
Jumlah 1 (a+b) 12,204,500 12,204,500 12,204,500 12,204,500

2 Produksi/Nilai 
Produksi

*** 4,600 18,078,000 24,058,000 35,098,000 20,838,000

3 Gross margin (2-1) 5,873,500 11,853,500 22,893,500 8,633,500
4 R/C 1.48 1.97 2.88 1.71

Keterangan: ***: Tukad Balian: 3.930 kg; Ciliwung: 5.230 kg; Ciherang: 7.630 kg; Cigeulis: 4.530 kg

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian pada masing-masing varietas terlihat nilai revenue 
cost ratio (R/C) yang beragam. Ciherang dengan nilai produksi tertinggi menghasilkan nilai RC 2,88, 
yang menandakan bahwa usahatani yang dilakukan menguntungkan. Sedangkan ketiga varietas lainnya 
memiliki nilai R/C yang lebih rendah dibandingkan Ciherang, namun nilainya masih berada diatas 1 
yang artinya usahatani ketiga varietas tersebut masih layak untuk dilaksanakan.
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KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas Ciherang memiliki nilai paling tinggi dibandingkan 

dengan ketiga varietas lainnya baik pada parameter pertumbuhan maupun hasil. Sedangkan dari hasil 
analisis ekonomi (R/C) menunjukkan bahwa penggunaan varietas Tukad Balian, Ciliwung dan Cigeulis 
masih layak untuk dilakukan meskipun nilainya tidak setinggi varietas Ciherang.
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ABSTRACT
Generative propagation for purple passion constrained by the low seed viability due to the presence 
of arylus on its testa. This study aims to find a proper method for arylus removal and optimum media 
for germination and seedling nursery of purple passion. Two experiments were conducted at Seed 
Technology Laboratory and Screenhouse at Leuwikopo, from July 2015 to October 2015. The research 
experiment was the effect of arylus removal methods and germination media on seed viability. Purple 
passion seeds with arylus as control and those treated with different materials for aryl removal including 
ash, HCl 10%, and CaO were germinated on different media, sand, husk, and the combination of soil 
and sand (1:1). Variables measured were seed germination rate, maximum growth potential, speed of 
seed growth, and vigor index. The results of the first experiment showed that the best treatment for the 
arylus removal of purple passion seeds was CaO and germination media of husk. The treatment produced 
60.83% germination rate, 4.127% etmal -1 speed of seed growth, and 53.67% vigor index.
Keywords: passifloraceae, seed treatment, seed viability

ABSTRAK
Perbanyakan secara generatif markisa ungu memiliki hambatan karena rendahnya viabilitas benih akibat 
adanya aril pada testa benih. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode yang tepat untuk 
menghilangkan aril dan media yang optimum untuk perkecambahan serta media pembibitan markisa 
ungu. Dua percobaan tersebut dilakukan di Laboratorium Teknologi Benih dan rumah kasa Leuwikopo, 
dari bulan Juli sampai Oktober 2015. Percobaan penelitian adalah pengaruh metode ekstraksi dan media 
perkecambahan terhadap viabilitas benih. Benih markisa ungu dengan aril diberi perlakuan dengan bahan 
yang berbeda untuk menghilangkan aril diantaranya kontrol, abu gosok, HCl 10%, dan CaO yang 
dikecambahkan pada media perkecambahan yang berbeda terdiri atas pasir, arang sekam, dan kombinasi 
tanah:pasir (1:1). Variabel yang diamati yaitu daya berkecambah, potensi tumbuh maksimum, kecepatan 
tumbuh, dan indeks vigor. Percobaan penelitian menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak 
(RKLT). Hasil percobaan menunjukkan bahwa perlakuan terbaik untuk menghilangkan aril benih 
markisa ungu adalah dengan menggunakan CaO dengan media perkecambahan arang sekam. Perlakuan 
tersebut menghasilkan daya berkecambah 60.83%, kecepatan tumbuh 4.127% etmal-1, dan indeks vigor 
53.67%.
Kata kunci:passifloraceae, perlakuan benih, viabilitas benih
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PENDAHULUAN
Markisa ungu (Passiflora edulis Sim.) merupakan tanaman tahunan, merambat, berkayu, dan 

termasuk kedalam famili Passifloraceae (Karsinah et al. 2010).Markisa ungu merupakan salah satu jenis 
markisa yang paling banyak dibudidayakan untuk diambil sari buahnya dan diolah menjadi jus. Kandungan 
gizi markisa ungu dalam 100 g buah segar menurut USDA(2013)adalahenergi 51 kkal,karbohidrat 13.60 
g,protein 0.39 g, lemak total 0.05 g,gula 13.4 g, kalium 278mg,kalsium 4 mg,besi 0.24 mg, magnesium 
17 mg, fosfor 13 mg, vitamin C 29.8 mg, riboflavin 0.13 mg, vitamin B-6 0.05 g, vitamin E 0.01 mg, 
vitamin K 0.4 µg.

Markisa dapat diperoleh dengan menanam langsung menggunakan biji (generatif)atau vegetatif 
menggunakan stek, sambung, dan kultur jaringan. Dibandingkan dengan perbanyakan vegetatif, 
perbanyakan generatif memiliki beberapa kendala diantaranya yaitu rendahnya persentase daya 
berkecambah, hasil panen yang rendah dan keragaman yang besar dalam karakteristik fisik dari buah 
tersebut (Carlesso et al. 2008).

Menurut Martin et al. (2010), faktor genetik yang menghambat perkecambahan benih markisa 
kuning ialah adanya kandungan steroid dikloro dan triterpenoid serta metanol pada aril markisa kuning 
yang dapat mengurangi cadangan makanan dan menghambat proses imbisisipada benih. Adanya 
hambatan perkecambahan akibat menempelnya aril pada benih markisa ini menyebabkan viabilitas dan 
vigor benih menjadi rendah. Salah satu metode yang dapat meningkatkan viabilitas dan vigor benih 
markisa ialah dengan menggunakan metode ekstraksi. Metode ekstraksi digunakan untuk menghilangkan 
aril yang menempel pada benih markisa. Dari beberapa penelitian dilaporkan bahwa metode ektraksi 
yang digunakan untuk pemisahan aril pada famili Passiloraceae diantaranya yaitu menggunakan wire 
mesh untuk meningkatkan persentase perkecambahan pada markisa manis (Passiflora alata) (Osipi et 
al. 2011). Teknik fermentasi digunakan untuk meningkatkan vigor benih pada Passiflora edulis var. 
flavicarpa (Cardoso et al. 2001).

Viabilitas dan vigor benih selain dengan menggunakan metode ekstraksi juga dapat ditingkatkan 
dengan penggunaan media perkecambahan yang sesuai. Jenis media perkecambahan yang sesuai untuk 
markisa ungu belum di pelajari, namun telah dipelajari pada markisa kuning.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode ekstraksi yang tepat dan mengetahui media 
perkecambahan yang memberikan pengaruh terbaik pada benih markisa ungu.

BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat

Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini adalah benih markisa ungu (Passiflora edulis 
Sim.) dari buah yang diperoleh dari kebun petani markisa Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 
Bahan yang digunakan pada uji ekstraksi yaitu air, abu gosok, kapur tohor (CaO), dan HCl 10%. Bahan 
percobaan media perkecambahan yaitu pasir, arang sekam, dan pasir : tanah (v/v).

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu oven kadar air, grinder, cawan kadar air, pinset, 
timbangan digital, pisau, wadah, saringan, desikator, gelas ukur, spatula, kain, penggaris, jangka sorong, 
spidol, gunting, dan alat pertanian.

Rancangan Percobaan
Rancangan yang digunakan adalah rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dua faktor. 

Faktor pertama metode ekstraksi, terdiri atas 4 taraf yaitu kontrol, abu gosok, HCl 10%, dan kapur 
tohor. Faktor kedua adalah media perkecambahan, terdiri atas 3 taraf jenis media perkecambahan yaitu 
pasir, arang sekam , dan tanah : pasir (v/v). Percobaan terdiri atas 12 kombinasi dan diulang sebanyak 6 
ulangan, sehingga menghasilkan 72 satuan percobaan. Tiap satu ulangan perkecambahan terdiri atas 100 
butir benih dan total benih yang dibutuhkan sebanyak 7 200 butir benih. 
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Model aditif linier yang digunakan pada percobaan adalah:

Keterangan
= respon perlakuan faktor I taraf ke-i, faktor II taraf ke-j dan ulangan ke-k

= rataan umum percobaan

= faktor I taraf ke-i (i= 1, 2, dan 3)

= faktor II taraf ke-j (j= 1, 2, 3, dan 4)

= pengaruh interaksi antara faktor I taraf ke-i dan faktor II taraf ke-j

= pengaruh pengelompokan ke-k (k= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8)

= Pengaruh galat dari faktor I taraf ke-i, faktor II taraf ke-j, dan ulangan ke-k

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis ragam (uji F), uji nilai tengah yang 
digunakan adalah Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada selang kepercayaan 5%. Analisis data 
menggunakan software SAS.

Pelaksanaan Penelitian
Buah dibelah pada permukaan kulit untuk menghindari biji terpotong. Biji marksia ungu dikeluarkan 

dari buah, sebelum diekstraksi sari buah dipisahkan terlebih dahulu. Biji yang masih diselimuti aril 
dibersihkan dengan perlakuan air (kontrol), abu gosok, HCl 10%, dan kapur tohor. Perlakuan dengan 
air, biji dibersihkan sampai aril bersih dari permukaan biji. Perlakuan dengan abu gosok, biji digosok-
gosok permukaannya sampai aril terlepas dan permukaan biji hingga bersih. Perlakuan dengan kapur 
tohor, biji direndam selama 30 menit dengan kapur tohor yang telah dilarutkan sebanyak 20 g L-1. Lalu 
larutan kapur tohor dibuang, benih mulai digosok-gosok agar benih lebih bersih dari aril. Perlakuan 
dengan HCl 10%, biji direndam selama 20 menit dan diaduk. Setelah biji direndam dengan HCl 10% 
lalu biji dibersihkan kembali dari aril yang belum terlepas dan dibilas sampai bersih menggunakan air.

Biji yang sudah diekstraksi berdasarkan perlakuan dijemur selama 4 jam di bawah sinar matahari 
dan dikeringkan selama 6 jam agar kadar air benih turun hingga 9–12%. Benih diukur kadar airnya 
menggunakan metode secara langsung dengan suhu rendah konstan yaitu 103±20C selama 17±1 jam. 
Jumlah benih yang digunakan untuk mengukur kadar air sebanyak 5 g. Pengamatan kadar air dilakukan 
sebanyak 3 ulangan tiap perlakuan ekstraksi.

Gambar 1  Pelaksanaan percobaan metode ekstraksi dan media perkecambahan (a) sari buah markisa sebelum 
diekstraksi, (b) proses ekstraksi, (c) pembersihan sisa aril, (d) hasil ekstraksi, dan (e) benih 
dikecambahkan pada media.
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Benih markisa ungu yang akan dikecambahkan direndam terlebih dahulu selama 15 jam untuk 
membantu mempercepat proses imbibisi. Benih dikecambahkan di wadah perkecambahan yang sudah 
diberi perlakuan media perkecambahan. Pengamatan dan pemeliharaan dilakukan setiap hari agar kondisi 
perkecambahan tetap lembab.

Pengamatan

1. Daya Berkecambah (DB)
Daya berkecambah berdasarkan persentase kecambah normal pada hitungan pertama dan kedua. 

Pengamatan pertama dilakukan pada hari ke-22 setelah semai dan pengamatan kedua dilakukan pada 
hari ke-44 setelah semai. Menurut Copeland dan McDonald (2001) kriteria kecambah normal adalah: 
(1) akar primer tumbuh sehat, lurus dan panjang (> 3 cm), (2) adanya akar sekunder bila tidak ada 
maka akar primer harus kuat, (3) plumula sehat, (4) hipokotil tumbuh baik, (5) kotiledon sehat, (6) 
pertumbuhan akar dan hipokotil lurus. Sedangkan kriteria kecambah abnormal adalah: (1) akar primer 
lemah, (2) akar sekunder tidak ada, (3) plumula lemah, (4) hipokotil lemah, (5) kotiledon rusak. Benih 
yang tidak tumbuh hingga akhir pengamatan dianggap mati.

2. Kecepatan Tumbuh (KCT)
Pengamatan dilakukan setiap hari dari hari ke-1 hingga hari ke-44. Perhitungan nilai kecepatan 

tumbuh dilakukan berdasarkan persentase kecambah normal setiap hari dibagi etmalnya. Rumus yang 
digunakan:

Keterangan:
KCT = Kecepatan tumbuh
N = Persentase kecambah normal setiap waktu pengamatan hari ke-i
T = Waktu pengamatan ke-i (etmal)
I = Lama waktu pengamatan

3. Potensi Tumbuh Maksimum (PTM)
Potensi tumbuh maksimum mengidentifikasi viabilitas total benih, dihitung berdasarkan persentase 

benih yang mampu tumbuh menjadi benih normal maupun abnormal pada pengamatan hari ke-44.

4. Indeks Vigor (IV)
Perhitungan indeks vigor dilakukan berdasarkan persentase kecambah normal pada hitungan 

pertama yaitu hari ke-22.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil rekapitulasi sidik ragam menunjukkan bahwa interaksi antara metode ekstraksi dan media 

perkecambahan berpengaruh sangat nyata pada peubah indeks vigor dan kecepatan tumbuh, berpengaruh 
nyata pada peubah daya berkecambah, dan tidak nyata pada peubah potensi tumbuh maksimum (Tabel 
2). 
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Tabel  2. Hasil rekapitulasi sidik ragam pengaruh metode ekstraksi dan media perkecambahan terhadap 
viabilitas dan vigor benih markisa ungu

Peubah
ME MP Interaksi

KK (%)
KT F hit KT F hit KT F hit

DB (%) 0.16 0.11tn 23.49 15.50** 3.46 2.29* 19.46t (39.47)
PTM (%) 0.02 0.28tn 1.02 14.26** 0.01 1.39tn  8.86t (40.00)
IV (%) 0.36 4.47* 3.30 41.37** 0.48 8.95** 11.35t (51.10)
KCT(% etmal-1) 0.15 2.13tn 2.44 35.06** 0.37 5.26** 15.05t (40.75)

Keterangan: * = berpengaruh nyata pada α = 5%; ** = berpengaruh sangat nyata pada α =1%; tn = tidak berpengaruh 
nyata; t = transformasi ; ME= Metode Ekstraksi; MP= Media Perkecambahan; KK= Koefisien 
Keragaman; DB = Daya Berkecambah; PTM = Potensi Tumbuh Maksimum; IV = Indeks Vigor; KCT 
= Kecepatan Tumbuh.

Perlakuan metode ekstraksi berpengaruh nyata pada peubah indeks vigor dan tidak nyata 
pada peubah daya berkecambah, kecepatan tumbuh, dan potensi tumbuh maksimum. Faktor media 
perkecambahan berpengaruh sangat nyata terhadap semua peubah.

Perlakuan media pasir memiliki nilai daya berkecambah tidak berbeda nyata pada tiap metode 
ekstraksi 

(Tabel 3).Perlakuanmedia perkecambahan arang sekam memiliki nilai daya berkecambah terbaik 
dibandingkan perlakuan media perkecambahan lainnya. Nilai daya berkecambah terbaik yaitu 60.83% 
dan 56.50% pada metode ekstraksi kapur tohor dan HCl 10%. Perlakuan media perkecambahan 
kombinasi tanah dan pasir memiliki nilai daya berkecambah tidak berbeda nyata pada tiap perlakuan 
metode ekstraksi, namun metode ekstraksi abu gosok merupakan perlakuan terbaik dengan nilai daya 
berkecambah 37.50%.

Tabel  3. Nilai tengah perlakuan media perkecambahan dan metode ekstraksi terhadap daya 
berkecambah

Ekstraksi
Media Perkecambahan

Pasir Arang sekam Tanah: Pasir
Kontrol 30.83de 46.00bc 32.83de
Abu Gosok 30.83de 32.50de 37.50d
HCl 10% 23.00de 56.50b 33.33de
Kapur Tohor 20.67e 60.83a 29.00de

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak berbeda nyata 
pada DMRT 5%

Nilai tengah potensi tumbuh maksimum pada metode ekstraksi dan media perkecambahan 
terdapat pada Tabel 4. Perlakuan media perkecambahan arang sekam memiliki nilai potensi tumbuh 
maksimum berbeda nyata dengan media kombinasi tanah : pasir dan media pasir. Media perkecambahan 
arang sekam merupakan media yang memiliki nilai potensi tumbuh maksimum tertinggi 50.83%.

Tabel 4. Nilai tengah potensi tumbuh maksimum pada media perkecambahan

Media Perkecambahan Potensi Tumbuh Maksimum (%)
Arang sekam 50.83a
Pasir 27.21b
Tanah : Pasir (1:1) 35.38b

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak berbeda nyata 
pada DMRT 5%



919

Metode Ekstraksi dan Media Perkecambahan pada Markisa Ungu (Passiflora edulis Sim.)

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Nilai tengah perlakuan media perkecambahan dan metode ekstraksi terhadap indeks vigor terdapat 
pada Tabel 5. Perlakuan media perkecambahan pasir pada semua jenis ekstraksi menghasilkan nilai 
indeks vigor tidak berbeda nyata, namun ekstraksi kontrol memiliki nilai indeks vigor tertinggi yaitu 
13.00%. Media perkecambahan kombinasi tanah : pasir memiliki nilai indeks vigor tidak berbeda nyata 
tiap perlakuan metode ekstraksi, kombinasi dengan metode ekstraksi kapur tohor memiliki nilai indeks 
vigor tertinggi sebesar 15.50%. Perlakuan media perkecambahan arang sekam nilai indeks vigor pada 
berbagai metode ekstraksi berbeda nyata. Kombinasi media arang sekam dengan ekstraksi kapur tohor 
memiliki nilai indeks vigor terbaik sebesar 53.67%.

Tabel   5. Nilai tengah perlakuan media perkecambahan dan metode ekstraksi terhadap indeks vigor

Ekstraksi
Media Perkecambahan

Pasir Arang sekam Tanah: Pasir
Kontrol 13.00de 20.17c 4.50e
Abu Gosok 5.83e 15.83d 10.17de
HCl 10% 11.50de 42.50b 5.83e
Kapur Tohor 5.83e 53.67a 15.50de

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak berbeda nyata 
pada DMRT 5%

Tabel 6 menunjukkan nilai tengah perlakuan metode ekstraksi dan media perkecambahan terhadap 
kecepatan tumbuh. Perlakuan metode ekstraksi dengan media arang sekam memiliki nilai kecepatan 
tumbuh tertinggi diantara media lain dan berbeda nyata pada tiap metode ekstraksi. Nilai kecepatan 
tumbuh paling tinggi sebesar 4.127% etmal-1 pada perlakuan media arang sekam dengan ekstraksi kapur 
tohor. Nilai kecepatan tumbuh perlakuan kombinasi media arang sekam dengan ekstraksi HCl dan 
kontrol pada media arang sekam berbeda nyata dengan perlakuan ekstraksi kapur tohor secara berturut-
turut 3.357% etmal-1 dan 2.039% etmal-1.

Tabel   6. Nilai tengah perlakuan metode ekstraksi dan media perkecambahan terhadap kecepatan 
tumbuh

Ekstraksi
Media Perkecambahan

Pasir Arang sekam Tanah: Pasir
Kontrol 1.306de 2.039c 1.194de
Abu Gosok 1.147de 1.499de 1.579d
HCl 10% 1.104de 3.357b 1.225de
Kapur Tohor 0.832de 4.127a 1.370de

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom dan baris yang sama tidak berbeda nyata 
pada DMRT 5%

Hasil penelitian yang terdapat pada Tabel 3, Tabel 5, dan Tabel 6 menunjukkan perlakuan 
kombinasi metode ekstraksi kapur tohor dengan media arang sekam adalah perlakuan yang tepat untuk 
perkecambahan benih markisa ungu. Daya berkecambah tertinggi pada penelitian ini tergolong rendah 
yaitu sebesar 60.83%. Hal ini disebabkan karena benih memiliki testa yang keras. Testa benih yang keras 
menyebabkan proses imbibisi terhambat, sehingga proses pertumbuhan benih menjadi lambat. 

Perlakuan media arang sekam merupakan media yang tepat untuk perkecambahan benih markisa 
ungu. Hal tersebut diduga karena media arang sekam memberikan kelembaban yang cukup, memiliki 
banyak pori sehingga sirkulasi udara tinggi, dapat mengabsorbsi sinar matahari dengan efektif, serta dapat 
mengurangi pengaruh penyakit khususnya bakteri (Wuryaningsih dan Darliah dalam Priono 2013).
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Metode ekstraksi menggunakan kapur tohor merupakan perlakuan terbaik untuk menghilangkan 
aril markisa ungu. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Murniati dan Rostiati (1999) bahwa 
penggunaan kapur tohor pada benih manggis menghasilkan nilai daya berkecambah 62.7% lebih baik 
jika dibandingkan menggunakan air saja (29.0%). Benih markisa yang diekstraksi menggunakan kapur 
tohor mudah digunakan, karena aril benih menjadi kesat setelah perendaman sehingga proses ekstraksi 
cepat selesai dan kalsium tidak memberi pengaruh negatif pada proses imbibisi (Klein dan Hebbe dalam 
Murniati dan Rostiati 1999).

KESIMPULAN
Benih markisa ungu (Passifora edulis Sim.) yang diekstraksi dengan kapur tohor dan dikecambahkan 

pada media arang sekam menghasilkan viabilitas dan vigor tertinggi. Daya berkecambah benih yang 
dihasilkan 60.83%, kecepatan tumbuh 4.127% etmal-1, dan indeks vigor 53.67% .
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ABSTRACT
Effect of auxin on seed germination the wheat. Higa Afza. The research aimed to determine the effect 
of growth regulators that is auxin to the wheat (Triticum aestivum. L) during the germination phase. 
Research using the factorial laid out in Completely Randomized Design. The materials used is auxin, 
which C10H9NO2 / indole-3-acetic acid with M (molarity) = 175.18 g/mol. Treatment watering with 
some degree of concentration of auxin, which is 0.1 ppm -0,5ppm-1ppm-2ppm and 3 ppm. Observations 
were made to the the germination percentage (%), the length of radicle, the length of hypocotyl, wet 
weight of seed and dry weight of seed. The results showed that increase in auxin concentration be inhibit 
the growth of shoots directly. Radicle length optimum occurs when of watering the seeds of wheat by 
using the control solution, that is pure water without auxin. 
Keywords : Auxin, germination, wheat, Gene Bank Icabiograd

ABSTRAK
Penelitian yang bertujuan untuk melihat efek pemberian zat pengatur tumbuh yaitu auksin terhadap 
benih gandum (Triticum aestivum. L) yang dilakukan pada saat fase perkecambahan. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan metode rancangan kelompok lengkap teracak faktorial (Faktorial 
RKLT). Pengamatan dilakukan terhadap persentase (%) perkecambahan, panjang radikula, panjang 
hipokotil, berat basah benih dan berat kering benih. Bahan yang digunakan adalah auksin , yaitu 
C10H9NO2 / indole-3-acetic acid dengan M (Molaritas)=175,18 g/mol. Perlakuan penyiraman dengan 
beberapa tingkat konsentrasi auksin, yaitu 0,1 ppm- 0,5ppm- 1ppm- 2ppm dan 3 ppm. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi auksin akan menghambat pertumbuhan tunas secara 
langsung. Panjang radikula/akar paling optimum diperoleh pada penyiraman dengan larutan kontrol 
yang berisi air murni. 
Kata kunci : Auksin, perkecambahan, gandum, Bank Gen BB Biogen

PENDAHULUAN
Auksin adalah nama umum untuk sekelompok hormon yang terlibat dengan tanggapan 

pertumbuhan yaitu, pemanjangan sel, merangsang pembelahan sel dalam kalus. Istilah “auksin” berasal 
dari kata Yunani yang artinya “untuk menambah atau tumbuh” (E. F. George et al,2008).  Auksin paling 
penting yang ditemukan pada tanaman adalah indole-3-acetic acid (IAA). IAA terdiri dari cincin indol 
terkait dengan asam asetat.
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Gambar 1. Struktur IAA dengan M(Molaritas)=175,18 g/mol. 
Sumber: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/indole-3-acetic_acid#section=2D-Structure

Auksin lain yang telah diisolasi dari tanaman termasuk indol etanol, indol asetaldehida, indol 
asetonitril, asam phenylacetic (PAA), dan asam 4-chloro-indoleacetic. (Stephen 2003).

Ahli fisiologi yang telah meneliti berbagai pengaruh auksin dalam proses pembentukan akar 
lazim, yang membantu mengimbangkan pertumbuhan sistem akar dan sistem tajuk. Terdapat bukti 
kuat yang menunjukkan bahwa auksin dari batang sangat berpengaruh pada awal pertumbuhan akar. 
Bila daun muda dan kuncup, yang mengandung banyak auksin, dipangkas maka jumlah pembentukan 
akar sampling akan berkurang. Bila hilangnya organ tersebut diganti dengan auksin, maka kemampan 
membentuk akar sering terjadi kembali (Salisbury dan Ross 1995).

Informasi tentang efek dari zat pengatur tumbuh auksin terhadap perkecambahan benih masih 
terbatas, tapi diketahui bahwa pemberian auksin pada benih untuk beberapa tanaman yang berbeda dapat 
mempengaruhi perkembangan akar (Reed et. al 1998, Belestri and Bertini 2003).  Beberapa penelitian 
yang menunjukkan bahwa pemberian beberapa zat pengatur tumbuh seperti auksin dapat meningkatkan 
daya kecambah benih, dan vigor benih pada sebagian besar tanaman (Kim et al. 1997). Auksin terlihat 
memainkan peran utama dalam embriogenesis, memberikan informasi posisi untuk koordinasi pola 
seluler dari yang benar dari Tahap globular dan seterusnya (Teale et al. 2005).

Gandum merupakan salah satu sumber karbohidrat utama dan pemanfaatannya telah tersebar luas 
di seluruh belahan dunia. Di Indonesia masih jarang ditemui petani yang membudidayakan gandum 
karena gandum merupakan tumbuhan spesifik dataran tinggi, disamping itu pasar domestik gandum 
belum begitu stabil sehingga negara kita masih mengandalkan impor gandum. Pertanaman gandum 
diawali dengan perkecambahan benih gandum, yang merupakan tahap paling penting dalam siklus hidup 
gandum.  Benih gandum merupakan benih yang mudah berkecambah jika berada pada kelembaban dan 
suhu yang sesuai. Penyebaran cadangan pati benih terjadi pada saat awal perkecambahan benih, hal 
ini berperan dalam penyediaan substrat untuk berfungsinya proses metabolisme berbeda yang penting 
untuk pertumbuhan poros embrio (Mayer dan Poljakoff-Mayer 1975). 

Perkecambahan benih adalah salah satu faktor yang paling penting dan fase yang menentukan 
dalam siklus pertumbuhan spesies tanaman karena ini menentukan pembentukan tanaman dan hasil 
akhir tanaman (Bahrani A and J.Pourreza 2012). Benih pada beberapa tanaman dapat viabel untuk 
beberapa tahun  (Akhter FN et al. 1992). Pada fase awal perkecambahan dibutuhkan banyak energi yang 
diperoleh melalui oksidasi cadangan benih, oleh karena itu benih harus memiliki makanan yang cukup 
untuk  tumbuh (A Moshatati and MH Gharineh 2012).

Air merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan dalam proses imbibisi perkecambahan 
benih gandum. Benih akan menyerap air secara imbibisi sehingga menyebabkan benih mengembang 
dan terjadi proses metabolisme sehingga benih berkecambah mengeluarkan radikula dan hipokotil. 
Istilah hipokotil diartikan sebagai bagian tanaman yang pada saat perkecambahan yang akan mengalami 
pertumbuhan dan perkembangan ke atas dan akan menjadi batang dan daun. Radikula adalah bagian 
tanaman yang akan berkembang menjadi akar tanaman. 
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Menurut definisi, perkecambahan mencakup peristiwa-peristiwa yang dimulai dengan penyerapan 
air oleh  benih yang kering diam dan berakhir dengan pemanjangan sumbu embrio (J. Derek Bewleyl 
1997). Persentase perkecambahan merupakan perkiraan kelangsungan hidup populasi benih. Persamaan 
untuk menghitung persentase perkecambahan adalah: 

Persentase perkecambahan = Biji berkecambah  × 100
Total biji

Kualitas benih juga sangat penting untuk pertumbuhan optimal dan hasil produksi. Kualitas benih 
ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti karakteristik genetik, viabilitas benih, persen perkecambahan, 
vigor, kadar air, kondisi penyimpanan, kemampuan bertahan hidup dan kesehatan benih, tetapi yang 
paling penting adalah persen perkecambahan dan vigor. (Akbari et al. 2004). 

Meskipun data genetik molekular terakhir mendukung peran penting untuk auksin dalam 
pembentukan pola apikal-basal selama embriogenesis, namun masih sangat sedikit yang diketahui pada 
tingkat molekuler tentang peran auksin selama perkecambahan biji (Kucera, et al, 2005). Pada tanaman 
Arabidopsis juga masih belum diketahui apakah auksin memiliki peranan dalam perkecambahan. 
Namun, telah ditemukan informasi bahwa GA/Asam Giberelin meregulasi ekspresi awal beberapa auksin 
terkaitgen (Ogawa et al. 2003).

Persentase perkecambahan dengan perlakuan IAA di bawah 10 ppm tercatat maksimum pada 
tanaman Vigna mungo/kacang dan Macrotyloma uniflorum. Terdapat perbedaan signifikan yang diamati 
antara 10 ppm dan dua perlakuan lainnya (50ppm dan 100ppm). Konsentrasi tertinggi IAA (100 ppm) 
menunjukkan persentase  perkecambahan sebesar (38,75%) di Vigna mungo/Black gram dan (46,25%) 
dalam Macrotyloma uniflorum /Horse gram (Chauhan 2009).

Hubungan antara IAA, dormansi dan tunas gandum telah dilaporkan (Ramaih et al. 2003), yaitu 
adanya implikasi IAA pada dormansi bulir gandum dan menunjukkan bahwa auksin mungkin melengkapi 
peran asam absisat dalam perkecambahan. Beberapa benih sereal lain seperti padi, pada perkecambahan 
dibawah cekaman salinitas, auksin/IAA diketahui memiliki efek positif pada pertumbuhan akar (S. K. 
Kim et al. 2006). Pada tanaman kacang, auksin dari asam indol asetat (IAA) dapat mengurangi aktivitas 
amilase pada kotiledon benih kacang dan juga meningkatkan aktifitas pembentukan sukrosa dan synthase 
fosfat sukrosa (SPS) di bawah stres garam (Kaur et al. 2003). Asam indoleacetic (IAA) diketahui menurun 
selama imbibisi pada benih Sorghum. (Dewar et al. 1998).

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di laboratorium mutu benih Bank Gen BB Biogen. Mulai tabur pada tanggal 

9 September 2013 jam 9.00 WIB. Bahan yang digunakan adalah auksin , yaitu C10H9NO2 / indole-3-
acetic acid dengan M(Molaritas)=175,18 g/mol. Perlakuan penyiraman dengan larutan air murni sebagai 
kontol  dan perlakuan penyiraman dengan beberapa tingkat konsentrasi auksin, yaitu 0,1 ppm-0,5-1-2 
dan 3 ppm.  Jenis gandum yang digunakan adalah kultivar Dewata dan Pasadena yang merupakan 
koleksi dari bank gen BB biogen. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode rancangan kelompok lengkap teracak faktorial (Faktorial 
RKLT). Sebanyak 1200 benih gandum diletakkan pada 48 cawan petri yang telah dialasi dengan kertas 
whatman steril. Masing-masing petri berisi 25 butir gandum. Untuk menjaga kelembaban, maka setiap 
benih kontrol disiram dengan air murni sedangkan benih perlakuan masing-masing disiram dengan 
larutan uji.

Pengamatan dilakukan terhadap persentase (%) perkecambahan, panjang radikula, panjang 
hipokotil, berat basah benih dan berat kering benih. Analisa statistik yang digunakan adalah Analisa variansi 
untuk percobaan rancangan kelompok lengkap teracak faktorial (Faktorial RKLT). Perkecambahan 
gandum diukur ketika sepanjang 2mm radikula telah keluar dari biji. Dalam rangka mempertahankan 
kelembaban, benih disiram setiap 3 hari sekali dengan tingkat konsentrasi tertentu. Setelah 10 hari 
persentase perkecambahan dapat diketahui.   
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum, peningkatan konsentrasi auksin mulai dari 0,5 ppm yang digunakan untuk menyiram 

kecambah akan menghambat pemanjangan radikula benih gandum. Panjang radikula optimal justru 
diperoleh pada penyiraman benih gandum menggunakan larutan kontrol, yaitu air murni tanpa auksin.

Berikut ini grafik yang memperlihatkan interaksi kultivar gandum dengan konsentrasi auksin 
untuk perkecambahan pada peubah panjang radikula (Grafik 1). Terlihat bahwa dengan peningkatan 
konsentrasi auksin yang digunakan untuk penyiraman, panjang radikula menurun secara progresif. Pada 
kelima perlakuan penyiraman dengan konsentrasi auksin, kultivar pasadena memiliki radikula lebih 
panjang daripada kultivar dewata kecuali pada konsentrasi 2 ppm dan 3 ppm. 

Ada interaksi yang nyata pada taraf nyata 5% dan 1% pada peubah panjang radikula dan berat 
basah benih secara berturut-turut (ditunjukkan oleh nilai Pr>F kurang dari 0.05 untuk taraf nyata 5% 
dan 0.01 untuk taraf nyata 1%). Hal ini berarti bahwa perbedaan kultivar nyata dipengaruhi oleh taraf  
konsentrasi pemberian auksin pada perlakuan perkecambahan benih gandum, atau dengan kata lain, 
respon kultivar gandum terhadap konsentrasi pemberian auksin tidak sama.

Semakin tinggi konsentrasi IAA memperlihatkan penghambatan pemanjangan radikula dan 
hipokotil. Tapi dalam kasus radikula dan perpanjangan hipokotil, hormon ini tidak menunjukkan 
pengaruh yang signifikan dalam tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi rendah zat pengatur 
tumbuh akan  mendukung aktivitas enzimatik sehingga mengarah ke lingkungan yang menguntungkan 
bagi perkecambahan serta pertumbuhan radikula dan hipokotil (Chauhan JS et al. 2009).

Gambar 1. Grafik interaksi kultivar gandum dengan konsentrasi auksin untuk perkecambahan pada 
peubah panjang radikula

Pada peubah pengamatan berat basah benih, kultivar pasadena memiliki berat basah benih lebih 
besar dibandingkan dengan kultivar dewata kecuali pada perlakuan kontrol dan konsentrasi auksin 
2ppm.

Gambar 2. Grafik interaksi kultivar gandum dengan konsentrasi auksin untuk perkecambahan pada 
peubah berat basah benih

Pada peubah panjang hipokotil dan berat kering benih,  tidak ditemukan adanya  interaksi antara 
dua faktor perlakuan, maka dilakukan uji lanjut nilai tengah perlakuan kombinasi yang dianggap sebagai 
perlakuan faktor tunggal. Tabel panjang hipokotil dan berat kering benih dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel  1. Nilai tengah kombinasi perlakuan kultivar dan konsentrasi auksin pada beberapa peubah 
perkecambahan benih gandum

Perlakuan Panjang hipokotil Berat kering benih

Kultivar Dewata

Kontrol 7.7888 a 0.525 b
Auksin 0.1 ppm 7.5585 a 0.6 b
Auksin 0.5 ppm 6.6365 ab 0.55 b
Auksin 1 ppm 6.056 bc 0.6 b
Auksin 2 ppm 5.086 cd 0.5 b
Auksin 3 ppm 4.322 d 0.575 b

Kultivar Pasadena

Kontrol 7.3065 ab 0.575 b
Auksin 0.1 ppm 8.0385 a 0.625 b
Auksin 0.5 ppm 8.0443 a 0.625 b
Auksin 1 ppm 6.8853 ab 0.65 b
Auksin 2 ppm 5.2128 cd 0.6 b
Auksin 3 ppm 4.7885 cd 1.15 a

Pada gandum kultivar Pasadena perkecambahan tunas/panjang hipokotil optimum terjadi pada 
konsentrasi auksin 0,5 ppm. Setelah konsentrasi 0,5 ppm maka panjang hipokotil menurun, bahkan pada 
konsentrasi 3ppm ditemukan 6 benih gandum kultivar Pasadena yang membentuk kalus. Ciri utama dari 
sel tumbuhan adalah memiliki plastisitas tinggi untuk diferensiasi sel. Tanaman menghasilkan massa sel 
terorganisir, seperti kalus atau tumor, merupakan tanggapan terhadap tekanan, seperti luka atau infeksi 
patogen. Pembentukan kalus pohon telah digambarkan lebih dari 200 tahun yang lalu (Neely 1979).

Induksi kalus disebabkan oleh mekanisme genetik dan epigenetik. Tumbuhan harus mampu 
mencegah proliferasi sel yang tak terkontrol, sehingga tumbuhan mempertahankan struktur dan organisasi 
jaringan (Momoko Ikeuchi 2013) . Deposisi secara teratur struktur bahan dinding sel, seperti selulosa, 
hemiselulosa, dan pektin, sangat penting untuk membentuk dan mempertahankan status diferensiasi. 
Adanya mutasi dalam produksi dinding sel sering menyebabkan terbentuknya kalus. Misalnya, mutan 
Glucuronyltransferase1 (GUT1) di Nicotiana plumbaginifolia, yang disebut kalus nonorganogenic 
dengan sel longgar melekat (nolac-H18), mengembangkan kalus pada apeks pucuk (Iwai et al. 2002). 

 Kita harus memperhatikan bahwa mempelajari kalus memiliki banyak implikasi penting di 
bidang lain dari ilmu biologi karena beberapa pertanyaan, misalnya, bagaimana organisme multisel 
memahami dan mentransduksi endogen dan sinyal lingkungan dan bagaimana mereka menginduksi atau 
mempertahankan diferensiasi sel / dediferensiasi. Mengingat bahwa teknologi hormon berbasis klasik 
perbanyakan tanaman atau transformasi hanya berlaku bagi spesies atau aksesi yang terbatas, wawasan 
yang diperoleh dari penelitian kalus secara mendasar juga memiliki potensi yang menjanjikan aplikasi 
hilir (Momoko Ikeuchi 2013).

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa penerapan konsentrasi yang sangat tinggi dari auksin dapat 
menghambat pertumbuhan tunas secara langsung. Namun, suatu paradoks bahwa mengapa auksin, yang 
biasanya mendorong pertumbuhan dengan pembesaran sel dalam tunas, dapat bersifat menghambat 
pertumbuhan tunas dan akar, masih belum dapat diterangkan dengan jelas (Kenneth VT 2008). 

Konsentrasi auksin yang tinggi tersebut dapat menghambat laju aliran protoplasma dan mendekati 
rentang zat auksin menjadi bersifat racun. Efek lain yang dihasilkan dari konsentrasi yang sangat tinggi 
dari auksin, yang lebih bersifat tidak langsung, adalah penghambatan pertumbuhan bagian morfologis 
di atas titik auksin bekerja. Masih belum jelas apakah fenomena ini disebabkan konsentrasi auksin 
yang sangat tinggi memiliki bantalan pada hambatan pertumbuhan normal. Ada kemungkinan juga 
auksin memiliki peran dalam penghambatan patologis.Pada konsentrasi auksin yang rendah yaitu 10-10 
M, auksin dapat merangsang pemanjangan sel akar secara utuh (Burstrom 1969). Konsentrasi rendah 
zat pengatur tumbuh menyebabkan aktivitas enzimatik meningkat sehingga menguntungkan bagi 
perkecambahan serta pertumbuhan radikula dan bulu kecil (Chauhan et al. 2009). Auksin berpotensi 
sebagai penghambat dalam perkecambahan benih. Pada perkembangan benih wortel (Daucus carota,sp), 
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konsentrasi auksin mulai dari 15 ppm terlihat menurunkan persentase kecambah (Sajjad Asaf, 2014).
Menurut Goerge et al. 2008, efek pertama auksin dengan rentang konsentrasi 3x10-8 M sampai 3x10-7 

M ternyata dapat merangsang pemanjangan akar. Efek kedua yaitu memperlama durasi pemanjangan 
akar dan durasi pemanjangan terjadi lebih singkat di akar dibandingkan di tunas. Chauhan et al. (2009) 
melaporkan bahwa persentase perkecambahan menurun ketika konsentrasi auksin meningkat, yang 
menunjukkan bahwa konsentrasi tinggi menghambat perkecambahan; mereka juga menunjukkan 
bahwa persentase perkecambahan di bawah perlakuan auksin pada 10 ppm tercatat maksimum di kedua 
tanaman Black gram and Horse gram.

Menurut Gholamali et al. 2007, penggunaan auksin pada perkecambahan benih dapat meningkatkan 
pemanjangan koleoptil, akan tetapi konsentrasi auksin tidak signifikan terhadap berat kering kecambah. 
Perbedaan yang signifikan pada panjang radikula ditemukan karena pengaruh kultivar serta konsentrasi 
salinitas dan tingkat auksin.

Gambar 3. Kecambah benih gandum kultivar Dewata pada beberapa perlakuan

KESIMPULAN
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk benih gandum, ternyata konsentrasi auksin 

mulai dari 0,5 ppm menghambat pertumbuhan radikula gandum, menghambat pertumbuhan hipokotil 
dan menurunkan berat kering dan berat basah kecambah. Semakin tinggi konsentrasi auksin, akan 
semakin menghambat proses perkecambahan gandum.

Konsentrasi auksin mulai dari 0.5 ppm masih terlalu tinggi untuk dapat mendukung perkecambahan 
gandum. Konsentrasi optimal auksin pada benih tanaman lain seperti padi jagung, wortel, kacang, 
ternyata tidak sama dengan konsentrasi optimal pada gandum.
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Tabel Sidik Ragam Faktorial RKLT per Peubah Pengamatan

Peubah panjang radikula

Sumber keragaman Derajat 
bebas

Jumlah 
kuadrat

Kuadrat 
tengah F hitung Pr > F

Ulangan 3 1.0870632 0.3623544 0.52 0.6707
Kultivar (K) 1 0.6823485 0.6823485 0.98 0.329
Konsentrasi Auksin (A) 5 504.2018614 100.8403723 145.05 <.0001
K x A 5 8.7938399 1.758768 2.53 0.0481
Galat 33 22.94171 0.6952033   
Total terkoreksi 47 537.706823    

Peubah panjang hipokotil

Sumber keragaman Derajat 
bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F hitung Pr > F

Ulangan 3 0.59120242 0.19706747 0.24 0.8663
Kultivar (K) 1 2.66586133 2.66586133 3.28 0.0794
Konsentrasi Auksin (A) 5 72.75014692 14.55002938 17.88 <.0001
K x A 5 4.06627567 0.81325513 1 0.4334
Galat 33 26.8512536 0.8136744   
Total terkoreksi 47 106.9247399    

Peubah berat basah benih

Sumber keragaman Derajat 
bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F hitung Pr > F

Ulangan 3 0.86229167 0.28743056 2.29 0.097
Kultivar (K) 1 1.72520833 1.72520833 13.72 0.0008
Konsentrasi Auksin (A) 5 4.15854167 0.83170833 6.61 0.0002
K x A 5 2.86354167 0.57270833 4.55 0.0029
Galat 33 4.15020833 0.12576389   
Total terkoreksi 47 13.75979167    

Tabel Sidik Ragam Faktorial RKLT per Peubah  (lanjutan)
Peubah berat kering benih

Sumber keragaman Derajat 
bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F hitung Pr > F

Ulangan 3 0.21229167 0.07076389 0.84 0.481
Kultivar (K) 1 0.25520833 0.25520833 3.03 0.0908
Konsentrasi Auksin (A) 5 0.551875 0.110375 1.31 0.2828
K x A 5 0.44854167 0.08970833 1.07 0.3964
Galat 33 2.77520833 0.08409722   
Total terkoreksi 47 4.243125    
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ABSTRACT
Puspita Nusantara (PN) is usually grown as a cut flower chrysanthemum. In this study used as potted 
chrysanthemum. Potted chrysanthemum can be cultivated along the year. For continuous production 
required planting arrangements and artificial lighting during flowering so it can bloom as needed. This 
study aims to identify and learn the effect of long artificial lighting to Puspita Nusantara as potted 
chrysanthemum, so it can produce the ideal plant height, flower diameter, canopy diameter and number 
of florets. These trials were conducted in KP Segunung, IOCRI, in August and October 2015. The 
design of a randomized block design with one factor that is long artificial lighting is repeated 15 times 
repetition. The results showed that artificial lighting for 2 week can highest crops produce (20 cm), the 
largest stem diameter (2.9 mm), the biggest number of florets (28.1 florets) and heaviest root weight (1.5 
grams).
Keywords: artificial light, potted chrysanthemum, Puspita Nusantara

ABSTRAK
Krisan Puspita Nusantara (PN) biasanya ditanam sebagai krisan bunga potong. Dalam penelitian ini 
dijadikan krisan pot. Krisan bunga pot dapat dibudidayakan sepanjang tahun. Untuk produksi yang 
terus-menerus diperlukan pengaturan penanaman dan pencahayaan buatan sehingga saat berbunga 
dapat sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh 
lama pencahayaan buatan terhadap krisan Puspita Nusantara yang dijadikan krisan pot, sehingga dapat 
dihasilkan tinggi tanaman pot yang ideal, diameter bunga, diameter tajuk dan jumlah kuntum yang 
tepat. Percobaan ini dilakukan di KP Segunung, Balithi, pada bulan Agustus sampai Oktober 2015. 
Rancangan menggunakan rancangan acak kelompok dengan satu faktor yaitu lama pencahayaan buatan 
yang diulang sebanyak 15 kali ulangan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa lama pencahayaan buatan 
2 minggu menghasilkan tanaman tertinggi (20 cm), diameter batang terbesar (2.9 mm), jumlah kuntum 
terbanyak (28.1 kuntum) dan bobot akar terberat (1.5 gram). 
Kata kunci: cahaya buatan, krisan pot, varietas Puspita nusantara 

PENDAHULUAN
Krisan merupakan salah satu spesies yang paling penting dibudidayakan ditanam baik sebagai 

bunga potong, dekorasi taman dan tanaman pot. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik dengan 
mengaplikasikan teknologi tergantung dari kultivar, musim dan lain-lain (Maria and Berecici 2011). Ada 
beberapa hal penting dalam budidaya chrysanthemum pot yang perlu mendapat perhatian seperti bibit, 
media tanam, penanaman, peminchingan, pemupukan, fotoperiod, penyemprotan ZPT, disbudding 
dan pengendalian hama penyakit (Cahyono 1999), faktor cahaya, suhu dan kelembaban (Kulkarni dan 
Reddy 2010). 
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Chrysanthemum pot memiliki respon terhadap fotoperiodisasi yang sama dengan chrysanthemum 
potong. Berdasarkan fotoperiodisme, tanaman krisan termasuk tanaman hari pendek yaitu tanaman 
akan segera membentuk bakal bunga apabila mendapat pencahayaan yang lebih pendek dari 12 jam, 
maka untuk mencapai tinggi tanaman ideal atau yang diharapkan, harus dilakukan penambahan cahaya 
buatan, seperti menurut Cahyono (1999) bahwa didaerah tropis, lama penyinaran matahari rata-rata 12 
jam perhari, oleh karena itu untuk mencegah pembentukan bakal bunga, tanaman krisan harus diberi 
cahaya tambahan pada malam hari. 

Secara fisiologi dan morfologi antara chrysanthemum pot dan chrysanthemum potong tidak 
banyak berbeda. Beberapa sifat khusus yang dimiliki jenis-jenis chrysanthemum pot yaitu pertumbuhan 
lambat, pembentukan tunas cepat dan serempak, internode tidak terlalu panjang serta waktu berbunga 
yang serempak (Cahyono 1999). 

Sampai saat ini belum diperoleh data lama penambahan cahaya buatan yang tepat pada krisan 
bunga potong yang dijadikan krisan bunga pot. Penyinaran umumnya dikendalikan dalam produksi 
komersial tanaman hias untuk menginduksi atau mencegah berbunga. Bunga dapat dicegah atau ditunda 
ketika tanaman mengalami hari pendek dengan memberikan pencahayaan intensitas rendah selama 
periode gelap (Matthew et al. 2009).

Krisan Puspita Nusantara merupakan krisan bunga potong yang umumnya dibudidayakan di 
bedengan. Tinggi krisan Puspita Nusantara sekitar 84,6 cm, diameter batang 6,4 mm, bunga berwarna 
kuning dengan diameter bunga 5,6–6,1 cm dan vaselife 14 hari, tipe bunganya adalah spray, yaitu satu 
tangkai bunga terdapat banyak kuntum bunga (Katalog Teknologi Unggulan Hortikultura 2009). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh lama penyinaran terhadap 
krisan varietas Puspita Nusantara (krisan bunga potong) yang yang dijadikan krisan pot, sehingga dapat 
dihasilkan tinggi tanaman pot yang ideal, diameter bunga, diameter tajuk dan jumlah kuntum yang 
tepat.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai Nopember 2015, di kebun percobaan Balai 

Penelitian Tanaman Hias (Balithi) Segunung pada ketinggian 1.100 m dpl. Alat yang digunakan adalah: 
pot berdiameter 15 cm, lampu dan instalasi listrik, lembaran plastik hitam penghalang sinar lampu antar 
perlakuan, pupuk KNO3, insektisida, alat-alat pertanian: embrat, ember, sekop, alat tulis menulis.

Bahan Penelitian menggunakan bibit krisan Puspita Nusantara. Media tanaman adalah campuran 
arang sekam, cocopeat dan humus bambu. 

Rancangan menggunakan Rancangan acak kelompok (RAK) terdiri dari satu faktor yaitu faktor 
lama pencahayaan buatan yang diulang sebanyak 15 kali ulangan.
Prosedur pelaksanaan:
1. Menyiapkan lampu LED 11 watt dan instalasi listrik dan lembaran plastik penghalang antar 

perlakuan.
2. Menyiapkan bibit krisan panjang 5 cm.
3. Mengisi pot dengan campuran arang sekam, cocopeat dan humus bambu.
4. Menanam bibit pada media, setiap pot ditanami 5 bibit.
5. Pemberian pupuk KNO3 seminggu sekali sebanyak 2 g/l yang dikocorkan ke masing-masing pot 

dengan volume 100–200 ml.
6. Pemeliharaan meliputi penyiraman dan pemberantasan hama penyakit dengan insektisida. 
7. Pengamatan dilakukan saat minggu ke-3, 4, 5 dan saat panen.



931

Pengaruh Lama Pencahayaan Buatan terhadap Pertumbuhan dan
Perkembangan Krisan Puspita Nusantara yang Di-pot-kan

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

Parameter pengamatan:
Saat pertumbuhan vegetatif diamati: tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai) dan diameter 

batang (mm). Saat generatif/panen diamati: Jumlah kuncup bunga, diameter bunga (cm) dan diameter 
tajuk (cm). Analisis data menggunakan IRRISTAT.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan krisan Puspita nusantara awal sampai panen (minggu ke-7) dapat dilihat pada 

grafik 1. Pada awal-awal pertumbuhan, pertambahan tinggi tanaman dan jumlah daun sangat lambat. 
Pertumbuhan tinggi tanaman dan pertambahan jumlah daun meningkat cepat setelah minggu ke-4 
(gambar 1 dan 2). Diameter batang terlihat semakin membesar secara horizontal. Tinggi tanaman dan 
jumlah daun meningkat pesat. Setiap satu sentimeter batang berisi satu daun. Menurut Cahyono (1999), 
salah satu kriteria krisan pot adalah mempunyai daun yang lebat/ rimbun.

Penambahan lampu menyebabkan pemanjangan sel di dalam batang. Tanaman yang mendapat 
pencahayaan buatan 1 dan 2 minggu mempunyai jumlah daun yatng lebih banyak daripada tanaman 
kontrol, hal ini diduga suhu lingkungan mikro tanaman yang diberi lampu lebih tinggi siang dan malam 
hari daripada tanaman yang tidak mendapat pencahayaan buatan. Hal ini sesuai dengan penelitian Nakano 
et al. (2013) bahwa paparan tanaman yang mendapat suhu 30oC selama seminggu dapat meningkatkan 
jumlah daun. 

Pada minggu-minggu selanjutnya, pertambahan diameter batang relatif konstan tetapi tanaman 
bertambah tinggi secara vertikal. Hal ini disebabkan karena nutrisi pertumbuhan sudah tidak digunakan 
untuk pelebaran batang, tetapi untuk membentuk kuncup bunga dan pembesaran bunga. 

Grafik 1. Pertambahan tinggi, jumlah daun dan diameter batang (L1=tanpa lampu. L2= pemberian 
lampu 1 minggu, L3=pemberian lampu 2 minggu) 

Gambar 1. Kondisi krisan 2 hari sesudah tanam

Gambar 2. Pertumbuhan vegetatif 1 bulan setelah tanam; krisan tanpa lampu (kiri), krisan dengan 
penyinaran lampu 1 minggu (tengah) dan krisan dengan penyinaran lampu 2 minggu 
(kanan) 
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Tanaman krisan yang tidak mendapat pencahayaan buatan, mengalami inisiasi bunga 26 hari 
sejak tanam (Hst), inisiasi bunga tanaman krisan yang mendapat pencahayaan buatan 1 minggu terjadi 
pada 30 hst dan yang mendapat pencahayaan lampu 2 minggu sejak 33 hst. Jumlah kuntum bunga 
akan meningkat tajam setelah 5 hst, yaitu dari semula baru sekitar 6–7 kuntum kemudian setelah 7 hst 
menjadi 24–28 kuntum (data tidak ditampilkan). Hasil yang hampir sama pada penelitian krisan pot 
oleh Carvalho-Zanão et al. (2012), yaitu varietas White reagen yang menghasilkan jumlah kuncup bunga 
yang lebih banyak hingga 29,2 per tanaman (Gambar 3). 

Tanaman tanpa penambahan cahaya dan tanaman dengan penambahan cahaya buatan berbeda 
nyata. Tanaman yang mendapatkan penambahan cahaya buatan 2 minggu menghasilkan tanaman 
tertinggi (20 cm), diameter batang terbesar (2.9 mm), jumlah kuntum terbanyak (28.1 kuntum) dan 
bobot akar terberat (1.5 gram) (Tabel 1 dan 2). Hal ini diduga karena tanaman yang kekurangan cahaya, 
jumlah nutrisi/ pupuk yang digunakan tanaman lebih sedikit sehingga hasil fotosintat juga lebih sedikit 
daripada yang tidak kekurangan cahaya. Seperti menurut penelitian Bres and Jerzy (2008) kekurangan 
cahaya dan suhu yang lebih rendah, larutan nutrisi dapat mengandung lebih sedikit ion fosfat dan 
kalsium dibandingkan dengan larutan nutrisi yang digunakan pada akhir semi dan musim panas. 
Menurut Cahyono (1999), bahwa kriteria kualitas krisan pot batang tidak terlalu tinggi antara 20–25 
cm, mempunyai diameter tajuk lebih besar dari 20 cm, batang yang kuat dan berdaun lebat.

Gambar 3. Pertanaman krisan pot

Gambar 4. Perbedaan tanaman tanpa lampu (kiri), penambahan cahaya buatan 1 minggu (tengah) dan 
dan penambahan cahaya buatan 2 minggu (kanan)

Panen tidak dilakukan bersamaan. Panen ditentukan dengan melihat kemekaran bunga sekitar 
50% bunga telah mekar. Tanaman yang tidak mendapat penyinaran panen saat umur 60 hst. Tanaman 
yang mendapat penyinaran 1 minggu panen setelah 4 hari kemudian. Tanaman yang mendapat 
penyinaran lampu 2 minggu panen setelah 8 hari kemudian (Gambar 4). Suhu lingkungan mikro 
yang mendapat penyinaran lampu malam hari, di duga lebih tinggi daripada penanaman tanpa lampu, 
sehingga menyebabkan tanaman lama untuk berbunga, seperti penelitian Adams et al. (2009), pada 
krisan pot (kultivar ‘Covington’ dan ‘Irvine’ ) jika suhu siang hari dari sekitar 19°C hingga 21°C, dan 
kompensasi dengan mengurangi suhu malam, tidak memiliki dampak yang signifikan pada berbunga 
waktu, meskipun tinggi tanaman meningkat, namun jika menurunkan suhu siang hari untuk rata-rata 
16°C, dan kompensasi dengan malam hangat, tertunda berbunga hingga 2 minggu. 
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Tabel 1. Parameter pertumbuhan saat panen

Perlakuan Tinggi tanaman (cm) Jumlah daun (helai) Diameter batang (mm)
Tanpa lampu 17.0 a 18.1 a 2.6 a
Lampu 1 minggu 17.7 a 21.3 b 2.6 a
Lampu 2 minggu 20.0 b 21.3 b 2.9 b
 KK (%)  6.3  6.6 10.7

Keterangan : angka rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata

Tabel 2. Parameter generatif saat panen

Perlakuan Jumlah kuntum Diameter bunga (cm) Diameter tajuk (cm)
Tanpa lampu 24.3 a 5.4 a 24.4 a
Lampu 1 minggu 24.2 a 5.4 a 24.3 a
Lampu 2 minggu 28.1 b 5.2 a 24.7 a
KK (%) 11.1 6.5 4.2

 Keterangan: angka rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata

Tanaman yang mendapat suhu 21oC mempunyai jumlah kuntum dan bunga 47% lebih banyak, 
17% bunga lebih ringan dan mencapai tahap panen 1 minggu lebih cepat karena induksi, inisiasi dan 
perkembangan lebih cepat daripada yang tumbuh pada suhu 17oC (Carvalho et al. 2005). Waktu 
berbunga pada tanaman pendek Chrysanthemum morifolium sebagian besar tergantung pada panjang 
hari, tetapi juga jelas dipengaruhi oleh faktor lingkungan lainnya (Nakano et al. 2013). Suhu secara 
nyata mempengaruhi perkembangan, terutama pembentukan jumlah daun dan waktu berbunga, yang 
keduanya menunjukkan respon suhu yang optimal. Optimum waktu untuk berbunga tergantung cultivar 
dan terletak di antara 17º–22ºC (Van der ploeg and Heuvelink 2006). Respon time yang diperlukan 
untuk induksi pembungaan sampai awal membuka bunga bervariasi di antara kultivars (Bezerra de 
Moura et al. 2014).

Tabel 3. Parameter pasca panen

Perlakuan Bobot brangkas 
basah (g)

Bobot brangkas 
kering (g)

Bobot akar 
basah (g)

Bobot akar 
kering (g)

Tanpa lampu 53.6 a 8.6 a 6.2 b 0.9 b
Lampu 1 minggu 48.7 a 6.7 b 6.8 b 1.06 b
Lampu 2 minggu 52.4 a 8.7 a 10.7 a 1.8 a
KK (%) 20.16 26.74 31.5 36.2

Keterangan: angka rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata

Krisan yang mendapat perlakuan lampu 2 minggu mempunyai bobot basah dan bobot kering 
akar tertinggi (Tabel 3). Hal ini diduga bahwa pada perlakuan lampu selama 2 minggu, pembentukan 
fotosintat lebih banyak daripada perlakuan lainnya. Fotosintat tersebut digunakan untuk membentuk 
tanaman yang lebih tinggi, daun yang lebih banyak dan biomassa tanaman /brangkas tanaman yang 
lebih berat. Menurut Yasin et al. (2011) pada kondisi terang, laju fotosintesis lebih besar dibandingkan 
pada kondisi gelap. Pertumbuhan vegetatif krisan, produksi berat kering tanaman terkait dengan cahaya 
dan jam cahaya walaupun ada penambahan cahaya secara tidak teratur selama pertumbuhan, untuk 
memperoleh karbon berhubungan linear dengan baik dengan panjang hari dan cahaya harian (Katrine 
Heinsvig Kjaer and Carl-Otto Ottosen 2011).

Pertumbuhan krisan Puspita Nusantara tanpa lampu mulai awal benih sampai siap dipanen sekitar 
46 hari, sedangkan tanaman yang mendapat penyinaran 1 minggu dan 2 minggu dengan jeda waktu 
seminggu kemudian. Carvalho-Zanão et al. (2012) mengatakan pada krisan pot varietas White reagen 
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dengan masa hidup hingga 85.8 hari dibanding varietas Coral Charm dan Indianapolis.
Dengan demikian penambahan cahaya buatan dapat dilakukan jika akan merencanakan penjadwalan 

penggunaan dan pemasaran krisan pot sesuai kebutuhan. Penyinaran buatan dapat digunakan untuk 
mengendalikan waktu pembungaan tanaman dalam rangka meningkatkan hasil tanaman hortikultura 
di rumah kaca dan produksi yang kontinu harus dibuat program penanaman yang tepat sehingga waktu 
berbunganya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan [Sutoyo (2011) dan Cahyono (1999)]. Pemberian 
cahaya buatan akan menghasilkan tanaman krisan yang memiliki tangkai panjang, bunga lebih besar, 
dan kekompakan pertumbuhan bunga (Ariesna et al. 2014).

KESIMPULAN
1. Krisan yang yang mendapat penyinaran lampu 2 minggu menghasilkan tanaman tertinggi (20 

cm), diameter batang terbesar (2.9 mm), jumlah kuntum terbanyak (28.1 kuntum), bobot akar 
terberat (1.5 gram) dan inisiasi bunga lebih lambat.

2. Penambahan cahaya buatan dapat digunakan untuk mengatur penanaman sesuai kebutuhan 
sehingga menghasilkan bunga yang maksimal. 
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ABSTRAK
Biji merupakan bagian penting dari suatu jenis tanaman sebagai bagian reproduksi. Diperlukan berbagai 
informasi mengenai bentuk, ukuran, warna serta komposisi kimia untuk mengetahui bagian biji berikut 
metode perlakuan penyimpanan dan proses perkecambahannya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui 
bentuk biji, ukuran biji serta karakteristik perkecambahan pada tiga jenis tanaman dataran tinggi. 
Pengamatan dilakukan selama 16 bulan (Desember 2014–April 2015) bertempat di pembibitan Kebun 
Raya Cibodas. Ketiga jenis tanaman yang diamati adalah Pohon Kedondongan (Platea latifolia), Ganitri 
(Elaeocarpus angustifolius) dan Pirenaria (Pyrenaria serrata). Hasil yang didapatkan dari pengamatan 
adalah bentuk biji berupa oblong untuk jenis Pohon Kedondongan, bulat untuk jenis Ganitri dan elips 
untuk jenis Pirenaria. Ukuran biji terberat adalah jenis Pohon Kedondongan (5,01±0,62 gr) dan teringan 
pada jenis Ganitri (2,56±0,25 gr). Ukuran terpanjang biji pada jenis Pohon Kedondongan (31,18±0,98 
mm) kemudian pada jenis Pirenaria (17,67±1,38 mm). Ukuran diameter terpanjang juga pada jenis 
Pohon Kedondongan (17,08±1,09 mm) dan diameter terpendek pada jenis Pirenaria (9,86±0,83 mm). 
Karakteristik perkecambahan pada ketiga jenis Pohon Kedondongan, Ganitri, dan Pirenaria adalah 
epigeal. Studi ini dapat memberikan informasi mengenai bagian penting dari biji serta metode terbaik 
pada perkecambahan termasuk pemecahan dormansi. 
Kata kunci: biji, ukuran biji, Pohon Kedondongan, Ganitri, Pirenaria

PENDAHULUAN
Studi mengenai biji sangat penting dilakukan mengingat biji merupakan elemen penting yaitu 

sebagai alat perkembangbiakan utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga 
(Tjirosoepomo, 2007 dan Dyer 2011). Salah satu strategi kegiatan pada konservasi tumbuhan ex-situ, 
seperti di Kebun Raya, adalah kegiatan konservasi biji yang merupakan tahap awal bagi penyelamatan 
suatu jenis tanaman. Kegiatan konservasi biji diperlukan untuk menentukan metode penyimpanan biji, 
hal ini dikarenakan masih minimnya informasi mengenai konservasi tanaman dataran tinggi hutan 
tropika (www.kew.org). Lebih lanjut juga dikemukakan bahwa karakteristik biji dari daerah tropika 
memiliki kemampuan cepat berkecambah (desiccation sensitive seeds). Oleh karena itu, perlu dilakukan 
uji pada biji lebih mendalam untuk menangani berbagai karakteristik biji agar diperoleh informasi yang 
benar untuk penanganan biji yang berasal dari dataran tinggi mulai dari pemanenan, penyimpanan serta 
perkecambahan.

Informasi mengenai anatomi biji dan karakteristik perkecambahan tanaman dataran tinggi hutan 
tropika akan dikaji lebih mendalam pada tiga jenis tanaman yaitu Pohon Kedondongan (Platea latifolia 
Blume), Ganitri (Elaeocarpus angustifolius Blume) dan Pirenaria (Pyrenaria serrata Blume). Ketiga jenis 
tanaman merupakan tanaman koleksi Kebun Raya Cibodas (KRC) – LIPI yang masih belum memadai 
informasinya mengenai konservasi jenis serta bijinya. Tabel 1 menunjukkan ketiga jenis tanaman yang 
diujikan beserta asal dan letak tanaman di dalam kebun.
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Tabel   1. Daftar ketiga jenis tanaman yang diamati anatomi biji serta karakteristik perkecambahannya

Jenis tanaman Famili Asal tanaman Lokasi tanaman di kebun 
(vak)

Pohon Kedondongan 
(Platea latifolia)

Icacinaceae Jawa Barat: Cibodas VI.E.113

Ganitri (Elaeocarpus 
angustifolius)

Elaeocarpaceae India, Semenanjung 
Malaysia, Jawa Barat: 
Cibodas

I.K, 11-11b.; VII.B.7; 
VII.C.15-15a; VIII.B. 29-
29a-29b; XVII.A.2-2a-2b.

Pirenaria (Pyrenaria 
serrata)

Theaceae Sumatera: Aceh, 
Jawa Barat: Cibodas, 
Gunung Halimun 
Salak

IX.B.62; VI.E.82-82a; 
VI.D.42; VIII.B.61-61a.

Sumber: List of Living Plants Collection Cultivated in Cibodas Botanic Gardens (2010).

 Pohon Kedondongan termasuk ke dalam famili Icacinaceae dan tumbuh pada hutan alam dengan 
ketinggian 900–1.300 m dpl. Berhabitus pohon, tinggi dapat mencapai 30 m; tajuk membulat; diameter 
setinggi dada dapat mencapai 50 cm; kulit batang berwarna abu-abu, beralur sedang, memiliki bintik-
bintik pada permukaan batang; berdaun tunggal, bentuk daun bulat telur hingga oblong, duduk daun 
spiral, permukaan daun berkilau; kegunaan sebagai kayu bangunan serta perbanyakan menggunakan biji 
(Sukarya dkk (ed.) 2013). 

Ganitri merupakan jenis tanaman kayu yang termasuk ke dalam famili Elaeocarpaceae yang 
tersebar dari India, Nepal, Indo-China, Malesia, Australia hingga Kepulauan Fiji. Jenis kayu Ganitri 
dapat tumbuh dengan baik hingga ketinggian 1.400 m dpl. Ganitri memiliki bentuk biji yang unik 
yang sering digunakan sebagai material kalung ataupun tasbih. Masyarakat Papua hingga New Guinnea 
menggunakan getah daun Ganitri untuk obat sakit perut ataupun nyeri punggung. Jenis ini dapat 
tumbuh hingga 40 m dengan batang bebas cabang setinggi 6 m dan biasa tumbuh pada hutan sekunder 
(www.prosea.net).

Pirenaria termasuk pada family tumbuhan Theaceae yang tersebar mulai dari hutan hujan tropika 
di Sumatera, Jawa hingga Kalimantan dengan ketinggian 200–2.200 m dpl. Berhabitus perdu atau 
pohon dengan tinggi hingga 15 m; Bentuk daun lonjong membulat dengan tepi daun menggergaji. 
Buah mendaging, bentuk bulat atau elips, tidak merekah, beruang 3–5, biji berwarna hitam dan tiap 
ruang berisi 2 biji (van Steenis 2006).

Perkembangbiakan tanaman melalui biji dianggap relatif murah dan mudah bila dibandingkan 
dengan perkembangbiakan melalui vegetatif namun demikian tetap diperlukan metode yang tepat guna 
didapatkan konservasi biji berdasarkan karakteristiknya agar biji tersebut tetap dalam kondisi prima 
walaupun sudah disimpan dalam beberapa waktu. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui bentuk 
biji, ukuran biji serta karakteristik perkecambahan pada tiga jenis tanaman dataran tinggi. 

BAHAN DAN METODE 
Studi ini meliputi pemanenan biji, pengamatan anatomi biji dan perkecambahan biji. Kegiatan 

pemanenan biji ketika ketiga jenis tanaman yang diujikan sedang pada musim berbuah, sedangkan 
pengamatan anatomi biji dan perkecambahan biji berlangsung di pembibitan. Keseluruhan kegiatan ini 
berlangsung di KRC selama 16 bulan (Desember 2013–April 2015). KRC berlokasi di kaki Gunung 
Gede dan Gunung Pangrango, Jawa Barat pada ketinggian antara 1.300–1.425 meter dpl dengan luas 
84,99 hektar. Temperatur rata-rata tahunan 20,06° C, kelembaban rata-rata tahunan 80,82% dan 
rata-rata curah hujan 2.950 mm per tahun. Adapun ketiga jenis tanaman yang diujikan adalah Pohon 
Kedondongan, Ganitri, dan Pirenaria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan 
analisis data secara deskriptif.
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Koleksi biji
Buah jenis tanaman Pohon Kedondongan dipanen bulan Desember 2013. Sedangkan buah-buah 

jenis Ganitri dan Pirenaria dipanen pada bulan Februari 2015. Pemanenan dilakukan dengan mengambil 
buah-buahan yang jatuh di dekat pohon induk serta buah-buahan yang masih tergantung di pohon 
induk dengan menggunakan gantar (alat atau pisau bertangkai panjang untuk pengambil buah). Buah-
buahan dari ketiga jenis tanaman ini kemudian diekstraksi daging buahnya dan dikeringanginkan hingga 
didapatkan biji-biji yang siap untuk diujikan. Biji-biji tersebut kemudian diuji viabilitasnya dengan cara 
meletakkannya pada tempat berisi air kemudian dipilih biji-biji yang tenggelam. Hal ini dilakukan 
karena biji-biji yang tenggelam akan memiliki viabilitas yang tinggi dibandingkan dengan biji-biji yang 
mengapung.

Pengamatan anatomi biji
Pengamatan anatomi biji yang meliputi pengukuran dimensi biji yang terdiri dari data panjang, 

diameter serta berat masing-masing biji dan penentuan bentuk biji pada ketiga jenis tanaman yang diuji. 
Pengukuran dimensi biji menggunakan kaliper dijital merek Freder dan penimbangan biji menggunakan 
timbangan analitik. Ukuran biji yang dipilih setidaknya dapat mewakili ukuran rata-rata setiap jenis 
tanaman yang diujikan. Pengamatan bagian dalam biji dilakukan dengan memotong biji secara melintang 
dan membujur untuk melihat bagian-bagian struktur penyusun biji. Setiap pengamatan anatomi biji 
dilakukan pemotretan sebagai bahan dokumentasi pendukung studi ini. 

Perkecambahan biji
Tahap selanjutnya adalah perkecambahan biji dengan media tanam berupa humus hutan. Setiap 

jenis tanaman yang diujikan dipilih sebanyak 45 biji untuk jenis Pohon Kedondongan dan masing-masing 
100 biji untuk jenis Ganitri dan Pirenaria. Biji-biji tersebut ditempatkan pada bak plastik berwarna 
biru berukuran 37x29x7,5 cm dan diberi lubang pada dasar bak untuk draenasi. Pengamatan dilakukan 
tiap satu minggu sekali selama 3 bulan. Penyiraman dilakukan dua kali seminggu agar media tanam 
tidak terlalu lembab yang dapat menyebabkan busuk biji ataupun akar. Adapun tipe perkecambahan 
setidaknya terdapat tiga tipe yaitu epigeal, hypogeal serta semi-hypogeal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dimensi biji

Biji pada jenis tanaman Pohon Kedondongan memiliki berat tertinggi (5,01±0,62 gr) dibandingkan 
dua jenis tanaman lainnya. Sedangkan biji Ganitri memiliki berat tertinggi kedua (2,55±0,25 gr) dan 
biji jenis Pirenaria dengan berat teringan (0,56±0,03 gr). Hasil pengamatan pada morfologi biji dapat 
tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Morfologi biji pada ketiga jenis tanaman pohon Kedondongan, Ganitri, dan Pirenaria

Karakteristik
Pohon Kedondongan Ganitri Pirenaria
Rata-rata 
± SE Min. Maks. Rata-rata 

± SE Min. Maks. Rata-rata 
± SE Min. Maks.

Berat biji (gr) 5,01±0,62 4,25 6,36 2,55±0,25 2,14 2,95 0,56±0,03 0,51 0,61
Panjang 
(mm)

31,17±0,98 30,30 33.68 17,58±0,83 16,48 19,08 17,61±1,38 15,51 19,70

Diameter 
(mm)

17,08±0,83 15,10 19,28 16,04±0,52 15,33 16,91 9,86±0,83 8,47 10,88
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Parameter panjang biji terpanjang juga ditempati oleh jenis Pohon Kedondongan dengan nilai 
31,17±0,98 mm. Biji Pirenaria menempati posisi kedua (117,61±1,38 mm) diikuti panjang biji Ganitri 
(17,58±0,83 mm). Rentang nilai pada parameter panjang biji pada Pirenaria (1,38 mm) disebabkan 
karena refleksi pertumbuhan tekanan lingkungan (Nakonechnaya et al. 2013). Diameter terbesar juga 
pada biji Pohon Kedondongan (17,08±0,83 mm) dan terpendek pada biji jenis Pirenaria (9.86±0,83 
mm). Permukaan biji pada Pohon Kedondongan dan Pirenaria relatif halus jika dibandingkan dengan 
permukaan biji Ganitri yang bergelombang. Hal inilah yang membuat biji Ganitri terlihat unik dan 
seringkali dijadikan biji tasbih atau kalung. Ukuran biji yang biasanya berbanding lurus dengan berat biji 
merupakan salah satu faktor utama dalam strategi reproduksi khusunya pada masa juvenile (muda) pada 
pertumbuhan suatu tanaman (Mamo et al. 2006).

Anatomi biji
Biji pada jenis Pohon Kedondongan berbentuk oblong dengan warna putih kecoklatan. Kulit 

bijinya sangat keras dan endospermnya bergetah bening namun pekat. Setelah biji dibelah secara 
melintang maka dapat terlihat calon akar (radicle) yang terletak pada ujung biji. Dengan demikian posisi 
untuk biji berkecambah harus meletakkan calon akar pada bagian bawah di media tanam. Di dalam satu 
biji hanya terdapat satu endosperm dan satu calon akar. Adapun bentuk biji dan letak calon akar pada 
biji Pohon Kedondongan dapat tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1. Bentuk biji pada pohon Kedondongan adalah oblong serta letak calon akar (radicle) berada 
di ujung biji

Jenis Ganitri memiliki bentuk biji yang bulat serta permukaan biji kasar bergelombang. Biji 
Ganitri disebut Rudraksha yang oleh pemeluk agama Hindu dipercayai sebagai air mata Dewa Shiwa. 
Biji yang kering digunakan semacam tasbih atau rosario dan kalung untuk tujuan meditasi. Biji Ganitri 
yang digunakan sebagai kalung dapat mengirimkan sinyal secara beraturan ke jantung dan menurunkan 
tekanan darah. Biji Ganitri mengandung elemen mikro yang dapat mempengaruhi sistem otak pusat 
sehingga dipercaya dapat menenangkan otak dan menghasilkan pikiran positif (Heyne 1987, Simatupang 
et al. 2014). Biji Ganitri memiliki setidaknya 3-4 ruang yang berisi endosperm yang viabel. Bentuk 
morfologi dan anatomi biji Ganitri dengan penampakan membujur dapat terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Bentuk biji pada Ganitri adalah bulat serta terdapat setidaknya dua endosperm yang viable 
di dalam satu biji

Jenis Pirenaria memiliki biji berbentuk elips dan sangat beragam ukurannya mulai dari ukuran 
kecil hingga ukuran besar (Tabel 2). Ukuran biji merupakan salah satu penentu dalam hal kualitas biji 
walaupun demikian belum ada sumber yang menyebutkan bahwa perlakuan ukuran biji berpengaruh 



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

940

Studi Anatomi Biji dan Karakteristik Perkecambahan pada Jenis-jenis Tanaman Dataran Tinggi

pada pencahayaan pada saat perkecambahan (Mamo et al. 2006). Kulit biji Pirenaria berwarna coklat tua 
dan memiliki ketebalan yang cukup kuat. Hanya terdapat satu endosperm di dalam satu biji Pirenaria. 
Letak calon akar juga berada pada ujung biji sehingga dapat ditentukan bahwa ujung biji yang meruncing 
diletakkan menghadap ke bawah pada media tanam.

Gambar 3. Bentuk biji pada Pirenaria adalah elips serta letak calon akar (radicle) berada di ujung biji

Tipe dan persentase perkecambahan
Perkecambahan merupakan batas antara benih yang masih tergantung pada sumber makanan 

dari induknya dengan tanaman yang mampu berdiri sendiri dalam mengambil hara. Oleh karena itu, 
perkecambahan juga merupakan mata rantai terakhir dalam proses penanganan benih/biji (Schmidt 
2000). Ketiga jenis tanaman yang diujikan memiliki tipe perkecambahan yang sama yaitu epigeal (kulit 
biji terangkat). Pada biji yang disemaikan, hipokotil mengembang dan kemudian mendorong kotiledon 
di atas tanah, bersamaan dengan kulit benih dan sisa endosperm. Pemunculan pertama perkecambahan 
epigeal, hipokotil memanjang di atas tanah dan membentuk lingkaran, ketika hipokotil tumbuh lurus, 
benih terangkat (Gambar 4). 

Gambar. 4 Tipe Perkecambahan pada Kedondongan dan Pirenaria

Persentase perkecambahan tertinggi pada Pohon Kedondongan (77%) diikuti oleh Pirenaria 
(55%) dan Ganitri (20%). Setidaknya terdapat tiga faktor penyebab rendahnya angka perkecambahan, 
diantaranya adalah: (1) kurang masaknya biji; (2) kurang optimalnya kondisi perkecambahan serta; (3) 
biji kehilangan kondisi kelembaban yang cukup ketika berkecambah (www.kew.org). Perkecambahan 
pada jenis Ganitri sulit dilakukan karena kulit bijinya yang sangat keras dan tebal. Perlakuan awal dengan 
pematahan dormansi untuk jenis ini sangat perlu dilakukan sebelum disemai, bisa dengan perendaman, 
penjemuran atau teknik skarifikasi (penusukan, penggoresan, pemecahan), namun harus diperhatikan 
resiko kerusakan pada biji tidak ada terutama daerah radicle (calon akar) tidak mengalami kerusakan. 

Tabel  3. Tipe dan persentase perkecambahan ketiga jenis tanaman pohon Kedondongan, Ganitri dan 
Pirenaria

No. Jenis tanaman Tipe perkecambahan Persentase perkecambahan
1 Pohon Kedondongan Epigeal 77%
2 Ganitri Epigeal 20%
3 Pirenaria Epigeal 55%
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Perbanyakan menggunakan biji (generatif) pada konservasi ex-situ memang memerlukan 
pemantauan khususnya kondisi lingkungan dan ketersediaan fitohormon (Cerabolini et al. 2004). 
Namun demikian studi ini dapat menjadi suatu dasar pengembangan dalam hal penyimpanan biji dan 
perkecambahan pada masa mendatang. 

KESIMPULAN
Studi ini mendapatkan informasi mengenai bentuk biji pada ketiga jenis tanaman Pohon 

Kedondongan, Ganitri dan Pirenaria yaitu oblong, bulat dan elips. Sedangkan ukuran biji terberat dan 
terbesar adalah jenis Pohon Kedondongan dan terkecil jenis Ganitri. Ketiga jenis tanaman yang diujikan 
memiliki tipe perkecambahan yang sama yaitu epigeal.
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ABSTRACT
Reeds plant produces allelopati substances that can inhibit the growth of recalcitrant seeds. The aim of 
this experiment is to determine the effect of substances alelopati extract the roots reeds on the inhibition 
of seed germination cocoa. The experiment were arranged on a completely randomized design to test the 
viability of the seeds and a randomized block design as a screening phase of the growth of cocoa seeds by 
the treatment of concentration extract of root reeds plant that consist of (K) 4 levels i.e 100 g.L-1 (K1), 
300 g.L-1 (K2), 400 g.L-1 (K3) and 600 g.L-1 (K4). The inhibition of cocoa seed germination showed 
best in the treatment of 600 g.L-1 (P4) with the lowest germination rate of 60% and vigor index of 5.58. 
The best growth of cocoa seedlings screening result under pressure allelopati extract roots reeds obtained 
from the treatment 600 g.L-1 (P4) on the high (33.25 cm) and diameter stem cocoa plant (0.3 mm), 
while the best number of leaves obtained from the treatment of 400 g.L-1 (P3) was 6 leaf.
Keywords: cocoa, germination, concentration, screening, alllelopati, reeds,

ABSTRAK
Tumbuhan alang-alang menghasilkan zat allelopati yang dapat menghambat pertumbuhan benih 
rekalsitran. Tujuan percobaan ini untuk mengetahui pengaruh zat alelopati ekstrak alang-alang terhadap 
penghambatan perkecambahan benih kakao. Percobaan dilaksanakan dalam bentuk Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) untuk uji viabilitas dan Rancangan Acak Kelompok (RAK) untuk tahap skrining 
pertumbuhan kakao dengan perlakuan konsentrasi ekstrak akar alang-alang (K) terdiri dari 4 taraf yaitu, 
100 g.L-1(K1), 300 g.L-1(K2), 400 g.L-1 (K3) dan 600 g.L-1 (K4). Penghambatan pengecambahan benih 
kakao yang terbaik diperoleh dari perlakuan konsentrasi ekstrak alang-alang 600 g.L-1 (P4) dengan daya 
kecambah terkecil sebesar 60% dan indeks vigor sebesar 5.58. Pertumbuhan bibit kakao hasil skrining 
yang terbaik dibawah tekanan allelopati ekstrak alang-alang diperoleh dari perlakuan konsentrasi ekstrak 
alang-alang 600 g.L-1 (P4) baik terhadap tinggi (33.25 cm) dan diameter batang tanaman kakao (0.3 
mm), sedangkan jumlah daun terbaik diperoleh dari perlakuan konsentrasi ekstrak alang-alang 400 g.L-1 
(P3) sebesar 6 helai.
Kata Kunci: kakao, perkecambahan, konsentrasi, skrining, alllelopati, alang-alang,
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PENDAHULUAN
Tanaman kakao (Theobroma cacao L.) merupakan salah satu tanaman perkebunan bernilai ekonomis 

karena menjadi komoditas ekspor sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi penduduk di sentra 
produksinya. Kakao juga memiliki pasar yang cukup stabil dan harga yang relatif tinggi. Komoditias 
kakao menduduki urutan ke-3 sebagai penghasil devisa negara pada sub sektor perkebunan setelah kelapa 
sawit dan karet. 

Upaya peningkatan dan pengembangan tanaman kakao memerlukan bahan tanaman dalam 
jumlah besar. Salah satu cara perbanyakan tanaman ini adalah dengan menggunakan benih unggul yang 
akan menghasilkan bibit yang baik, dengan demikian benih yang digunakan harus memenuhi syarat-
syarat tertentu seperti bebas hama penyakit karena diambil dari induk yang sehat dan viabilitas benihnya 
terjaga.

Produsen benih kakao umumnya terdapat di Jawa dan Sumatra sedangkan areal penanaman kakao 
terbesar terdapat di Sulawesi yaitu 60% dari luas kakao Indonesia dan menyumbang produksi nasional 
hingga 500 juta ton (BPS 2014). Cara pengiriman benih kakao dari produsen benih ke sentra penanaman 
kakao yang banyak dilakukan adalah dengan menghilangkan daging buah (pulp), menyucihamakan dan 
mencampurnya dengan serbuk arang lembap, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang 
diberi lubang aerasi. Dengan cara seperti ini, ternyata masih banyak benih yang berkecambah selama 
penyimpanan atau pengiriman. Penyebabnya adalah faktor lingkungan seperti air dan oksigen masih 
berpengaruh (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 2004). 

Benih kakao merupakan benih rekalsitran, yang tidak memiliki masa dormansi dan berkadar air 
tinggi (Rachmawati Hasid 2010). Benih rekalsitran mempunyai masa hidup yang singkat dan sukar 
untuk disimpan sebab kadar airnya tinggi menyebabkan benih mudah terkontaminasi mikroba dan lebih 
cepat mengalami kemunduran (Copeland dan McDonald 1995). 

Tetelay (2003) menyatakan bahwa senyawa allelopati dapat menyebabkan gangguan atau hambatan 
allelopati dalam bentuk pengurangan dan kelambatan perkecambahan biji, penahanan pertumbuhan 
tanaman, gangguan sistem perakaran, klorosis, layu, bahkan kematian tanaman. Menurut Hairiah et al. 
(2000), alang-alang bukan hanya sebagai pesaing bagi tanaman lain terutama tanaman pangan dalam 
mendapatkan air, unsur hara dan cahaya tetapi juga menghasilkan zat alelopati yang menyebabkan 
pengaruh negatif pada tanaman lain Allelopati kebanyakan berada dalam jaringan tanaman, seperti daun, 
akar, aroma, bunga, buah maupun biji, dan dikeluarkan dengan cara residu tanaman. (Moenadir 1998). 
Alang-alang menghasilkan zat alelopati dari rimpang dan daunnya berupa senyawa phenol, asam valinik 
dan asam karbonik (Eussen et al. 1976 dalam Utami dkk. 2006).

Menurut Setiady (1983), semakin tinggi dosis ekstrak organ tubuh alang-alang, semakin besar 
pengaruh negatifnya terhadap pertumbuhan kecambah padi gogo. Ridwan (1990), mempelajari pengaruh 
zat allelopati ekstrak umbi alang-alang terhadap penundaan waktu perkecambahan dan pertumbuhan 
awal tanaman kakao, percobaan perendaman benih kakao dalam larutan ekstrak umbi alang-alang 
100 g.L-1, berhasil menekan perkecambahahan benih kakao dengan kecenderungan penghambatan 
perkecambahan benih kakao yang terbaik pada perendaman selama 90 menit tetapi berbeda tidak nyata 
dengan perlakuan lain (kontrol, 30 menit dan 60 menit), baik terhadap pertambahan tinggi tanaman, 
jumlah daun maupun diameter batang kakao.

Perlu dilakukan upaya khusus dalam rangka menghambat pengecambahan benih kakao untuk 
kebutuhan penyimpanan ataupun pengangkutan, dan ekstrak akar alang-alang mungkin dapat dijadikan 
sebagai salah satu bahan alami untuk tujuan tersebut. Namun demikian, belum diketahui konsentrasi 
ekstrak akar alang-alang yang terbaik dalam menjaga viabilitas benih kakao selama masa penyimpanan. 
Tujuan khusus dari percobaan ini adalah untuk mendapatkan informasi viabilitas benih kakao setelah 
mengalami cekaman allelopati ekstrak akar alang-alang pada berbagai konsentrasi dan bagaimana 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan bibit semai kakao. 
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BAHAN DAN METODE
Percobaan ini dilaksanakan di Desa Tominawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Sulawesi 

Selatan. Percobaan ini terdiri dari 2 tahap yaitu tahap skrining dan penghambatan daya kecambah kakao 
dengan allelopati ekstrak akar alang-alang. Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan konsentrasi 
ekstrak akar alang-alang (K) yang terdiri dari 4 taraf konsentrasi yaitu 100 g.L-1(K1), 300 g.L-1(K2), 400 
g.L-1 (K3) dan 600 g.L-1 (K4). Masing-masing perlakuan terdiri dari 2 unit yang diulangi sebanyak 3 kali 
sehingga dibutuhkan 24 unit tanaman percobaan. Tahap kedua berupa uji respon pertumbuhan benih 
kakao hasil skrining perlakuan alllelopati dari tahap percobaan sebelumnya. Rancangan Acak Kelompok 
(RAK). Masing-masing perlakuan terdiri dari 2 unit yang diulangi sebanyak 3 kali sehingga dibutuhkan 
24 unit tanaman percobaan.

a. Pembuatan Ekstrak Akar Alang-alang
Akar alang-alang ditimbang masing-masing sebanyak 25 g, 75 g, 100 g, dan 150 g. kemudian 

dihancurkan dengan blender lalu dicampur dengan air sebanyak 1000 ml sehingga didapatkan 4 level 
larutan ekstrak akar alang-alang dengan konsentrasi berbeda yaitu 100 g.L-1(K1), 300 g.L-1(K2), 400 
g.L-1 (K3) dan 600 g.L-1 (K4). 

b. Pengecambahan
Biji kakao yang telah dipisahkan dari pulp dan dikeringanginkan dimasukkan ke dalam larutan 

ekstrak akar alang-alang sesuai perlakuan masing-masing sebanyak 50 biji kakao. Biji yang telah direndam 
dalam larutan ekstrak akar alang-alang sesuai dengan perlakuan kemudian dikecambahkan dengan cara 
benih di letakkan di atas kertas koran dengan ketebalan 0,2 cm kemudian disusun rapi, dan senantiasi 
disemprot dengan air untuk menjaga kelembaban media Koran. Biji yang berkecambah kemudian 
ditanam di polybag untuk melihat pertumbuhan bibit kakao. 

c. Persiapan Media Tanam dan Penanaman
Polybag yang digunakan berukuran 10 cm x 15 cm yang diisi dengan tanah lapisan atas (top soil) 

yang telah diayak agar benda lain seperti akar atau ranting tanaman tidak ikut kedalam polybag pada saat 
pengisian, tanah diisi kedalam polybag hingga hanya menyisakan 1–2 cm dari permukaan polybag dan 
disiram hingga tanah menjadi padat.

Biji-biji yang telah berkecambah setelah 7 hari pada tahapan perkecambahan selanjutnya ditanam 
ke polybag dengan posisi koleoptil kecambah mengarah keatas dan plumula kecambag mengarah kebawah 
dan penanaman dilakukan pada sore hari untuk mengurangi laju penguapan.

d. Pemeliharaan
Rumput atau gulma dibersihkan dari polybag supaya tidak terjadi persaingan unsur hara, dilakukan 

dengan cara manual yaitu dengan mencabut lansung menggunakan tangan yang ada dalam polybag 
maupun yang ada disekitarnya. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari.

e. Parameter pengamatan
1. Daya kecambah (%) yaitu banyaknya benih yang berkecambah dari seluruh benih yang 

dikecambahkan dengan menggunakan persamaan

DK = Jumlah benih yang berkecambah
 × 100%

Jumlah benih yang ditumbuhkan

2. Vigor Indeks (V.I.): perhitungan jumlah benih yang berkecambah normal yang tumbuh pada hari 
pertama sampai hari ke tujuh setelah tanam. Hasil perhitungan kemudian dibagi dengan jumlah 
benih yang ditanam dengan persamaan: 
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V.I. = G1/D2 + G2/D2 + G3/D3 + ….. Gn/Dn
Dimana
V.I. = indeks vigor 
G = Jumlah kecambah pada hari tertentu
D = Waktu yang berkorelasi dengan jumlah itu

3. Tinggi tanaman (cm): diukur dari dua centimeter dari pangkal batang sampai titik tumbuh 
tertinggi, pengamatan ini dilakukan 1 minggu sekali selama 4 kali.

4. Jumlah daun (helai) yaitu dengan cara menghitung jumlah daun yang terbentuk sempurna yang 
dilakukan 1 minggu sekali selama 4 kali.

5. Diameter batang (mm) diukur pada bagian batang terbesar dengan menggunakan jangka sorong, 
pengukuran dilakukan setelah tanaman berumur 2 minggu dilakukan sebanyak 3 kali.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan daya kecambah dan sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi allelopati 

ekstrak akar alang-alang berpengaruh nyata terhadap daya kecambah bibit kakao.

Tabel 1. Daya kecambah benih kakao pada pemberian konsentrasi ekstrak akar alang-alang 7 hari 
setelah semai (HSS)

Dosis Allelopati Akar Alang-alang Rata-rata Daya Kecambah (%)
K1 (100 g.L-1) 10.00b(100)
K2 (300 g.L-1) 10.00b(100)
K3 (400 g.L-1) 8.99ab(81)
K4 (600 g.L-1) 7.69a(60)

NP BNT 1.90
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf (a,b) yang sama pada satu kolom berbeda tidak nyata
 * tercapai pada 6 hari setelah semai (hss)

Tabel 1 menunjukkan bahwa penghambatan perkecambahan benih kakao terbaik ditunjukkan 
oleh perlakuan kosentrasi allelopati ekstrak akar alang-alang 600 g.L-1 (K4) dengan daya kecambah hanya 
60,00% pada hari ketujuh dan diikuti secara berturut-turut oleh konsentrasi 400 g.L-1;81%  (K3), 300 
g.L-1;100% (K2), dan 100 g.L-1;100% (K1).

Pengamatan indeks vigor dan sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi allelopati 
ekstrak akar alang-alang berpengaruh sangat nyata terhadap daya kecambah bibit kakao. Tabel 2 
menunjukkan bahwa viabilitas benih kakao terendah ditunjukkan oleh perlakuan konsentrasi allelopati 
ekstrak akar alang-alang: 600 g.L-1 (K4) dengan kecepatan berkecambah hanya 2,35 pada hari ketujuh 
dan diikuti secara berturut-turut oleh perlakuan konsenrasi 400 g.L-1;2,63  (K3), 300 g.L-1;3.25(K2), 
dan 100 g.L-1;3.67(K1).

Tabel   2. Indeks Vigor benih kakao pada perlakuan konsentrasi ekstrak akar alang-alang 7 hari setelah 
semai (HSS)

Dosis Allelopati Alang-alang Rata-rata Indeks Vigor
K1 (100 g.L-1) 3.67b(13.49)
K2 (300 g.L-1) 3.25b(10.59)
K3 (400 g.L-1) 2.63a(6.97)
K4 (600 g.L-1) 2.35a(5.58)

NP BNT 0.45
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf (a,b) yang sama pada satu kolom berbeda tidak nyata
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 Benih kakao termasuk jenis benih rekalsitran, yang tidak mempunyai masa dormansi sehingga 
dapat segera berkecambah setelah dikeluarkan dari buah (Denna dkk, 2004). Beberapa tumbuhan/gulma 
diketahui mengandung senyawa kimia (allelopati) fenol meliputi glikosida, flavonoid, alkaloid, manitol, 
tani serta asam-asam fenolik yang dapat menghambat perkecambahan dan aktivitas gibberelin dan 
asam indol asest, dan mumpunyai potensi untuk digunakan menghambat perkecambahan benih dalam 
penyimpanan (Sukowardojo 2003).

Tabel 1 menunjukkan bahwa konsentrasi allelopati ekstrak akar alang-alang sebesar 600 g.L-1 (K4) 
paling kuat menghambat pengecambahan bibit kakao yaitu hanya 60% setelah 7 hari pengamatan. Tabel 
2 pun menunjukkan bahwa indeks vigor benih kakao pada konsentrasi 600 g.L-1 juga mengalami tekanan 
dengan nilai paling rendah yaitu sebesar 4,32. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi tersebut memang 
yang paling pekat diantara 4 level perlakuan yang diberikan sehingga kandungan senyawa allelopati 
paling tinggi tersebut mampu menekan perkecambahan kakao. Hasil percobaan ini sejalan dengan hasil 
percobaan dosis ekstrak alang-alang yang pernah dilakukan pada padi gogo oleh Setiadi (1993), yang 
berkesimpulan bahwa semakin tinggi dosis ekstrak organ tubuh alang-alang, semakin besar pengaruh 
negatifnya terhadap pertumbuhan kecambah padi gogo.

Pengamatan tinggi tanaman dan sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi allelopati 
ekstrak akar alang-alang berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman bibit kakao pada minggu 
ke-1 dan berpengaruh tidak nyata pada minggu ke-2. 

Tabel 3. Rata-rata tinggi tanaman (cm) bibit kakao setelah perlakuan konsentrasi allelopati ekstrak 
akar alang-alang umur 4 minggu setelah tanam (MST)

Dosis Allelopati
Alang-alang

Tinggi Tanaman (cm) Minggu ke-
1 2 3 4

K1 (100 g.L-1) 4.600b 8.267 17.000b 21.567c

K2 (300 g.L-1) 6.167ab 12.550 21.000b 27.317b

K3 (400 g.L-1) 6.750ab 13.783 27.150a 31.283a

K4 (600 g.L-1) 8.300a 15.417 28.100a 33.250a

NP BNT 2,15* tn 4.65** 3.36**
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf (a,b) yang sama pada satu kolom berbeda tidak nyata
 tn = tidak berpengaruh nyata; ** = taraf nyata (α)0.01

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pada minggu ke-1, ke-3 dan 
ke-4, perlakuan konsentrasi ekstrak akar alang-alang menunjukkan tanaman tertinggi didapatkan pada 
perlakuan konsentrasi 600 g.L-1 (K4), pada minggu ke-1 berbeda tidak nyata dengan semua perlakuan 
lainnya kecuali dengan perlakuan konsentrasi 100 g.L-1 (K1) yang berbedas nyata. Sedangkan di minggu 
ke-3 dan ke-4 berbeda tidak nyata dengan perlakuan konsentrasi 400 g.L-1 (K3) serta berbeda nyata 
dengan perlakuan konsentrasi 300 g.L-1 (K2) dan konsentrasi 100 g.L-1 (K1). 

Pengamatan jumlah daun dan sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi allelopati 
ekstrak akar alang-alang berpengaruh nyata terhadap jumlah daun bibit kakao pada semua waktu 
pengamatan kecuali pada minggu ke-1 yang berpengaruh sangat nyata.

Tabel 4. Jumlah daun (helai) bibit kakao setelah perlakuan konsentrasi allelopati ekstrak akar alang-
alang umur 3 minggu setelah tanam (MST)

Dosis Allelopati
 Alang-alang

Jumlah Daun (helai) Minggu ke-
1 2 3 4

K1 (100 g.L-1) 0.67b 2.67b 3.67c 4.50b

K2 (300 g.L-1) 1.00ab 3.00b 4.00bc 4.83b

K3 (400 g.L-1) 1.50a 4.00ab 5.17ab 6.00a
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Dosis Allelopati
 Alang-alang

Jumlah Daun (helai) Minggu ke-
1 2 3 4

K4 (600 g.L-1) 1.33a 4.67a 5.33a 5.83a

NP BNT 0,56** 1.20* 1.21* 0.83*
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf (a,b) yang sama pada satu kolom berbeda tidak nyata
 ** = taraf nyata (α)0.01; * = taraf nyata (α)0.05

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada semua waktu pengamatan, 
perlakuan konsentrasi allelopati ekstrak akar alang-alang menunjukkan daun terbanyak didapatkan pada 
konsentrasi 600 g.L-1(K4) dan berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya kecuali dengan perlakuan 
konsentrasi 400 g.L-1(K3) yang berbeda tidak nyata, sedangkan pada minggu ke-1 perlakuan konsentrasi 
600 g.L-1(K4) berbeda tidak nyata pula dengan konsentrasi 400 g.L-1(K3).

Pengamatan diameter batang dan sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan konsentrasi allelopati 
ekstrak akar alang-alang berpengaruh sangat nyata terhadap diameter batang bibit kakao pada semua 
waktu pengamatan kecuali pada minggu ke-4 yang berpengaruh tidak nyata.

Tabel  5. Diameter batang (mm) bibit kakao setelah perlakuan konsentrasi allelopati ekstrak akar alang-
alang umur 3 minggu setelah tanam (MST)

Dosis Allelopati
Alang-alang

Diameter Batang (mm) Minggu ke-

2 3 4

K1 (100 g.L-1) 0.08b 0.20c 0.250
K2 (300 g.L-1) 0.10b 0.22bc 0.250
K3 (400 g.L-1) 0.13ab 0.27ab 0.283
K4 (600 g.L-1) 0.17a 0.28a 0.300

NP BNT 0,06** 0.06** tn

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf (a,b) yang sama pada satu kolom berbeda tidak nyata
 ** = taraf nyata (α)0.01;  tn = tidak berpengaruh nyata

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pada minggu ke-2, ke-3 dan 
ke-4, perlakuan konsentrasi ekstrak akar alang-alang menunjukkan bahwa diameter batang terbesar 
didapatkan pada konsentrasi 600 g.L-1 (K4) dan berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya kecuali 
dengan konsentrasi 400 g.L-1 (K3). 

Percobaan skrining cekaman allelopati ekstrak akar alang-alang terhadap benih kakao menunjukkan 
bahwa benih yang mampu bertahan pada konsentrasi allelopati yang tinggi di perkecambahan, dan 
setelah ditumbuhkan di media polybag ternyata mampu memperlihatkan pertumbuhan yang lebih 
baik. Data Tabel 3 dan 5, menunjukkan bahwa pada semua waktu pengamatan, konsentrasi 600 g.L-1 
memperlihatkan tinggi dan diameter batang tanaman terbaik dibandingkan perlakuan dengan konsentrasi 
yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa skrining bibit kakao tersebut telah berhasil menemukan 
bibit kakao yang tahan terhadap allelopati dan mampu hidup lebih kuat dibandingkan konsentrasi yang 
lebih rendah. 

Tabel 4, menunjukkan bahwa konsentrasi sedikit pekat hingga pekat (400–600 g.L-1) pun sejalan 
dengan pertambahan tinggi dan jumlah daun bibit tanaman kakao yaitu semakin tinggi tanaman maka 
produksi daun juga semakin meningkat. Menurut Sri Setyati (1986), kalau suatu tanaman membuat 
sel-sel baru, pemanjangan sel-sel dan penebalan jaringan-jaringan, sebenarnya mengembangkan batang, 
daun dan sistem perakarannya. Jika pembelahan sel dan perpanjangan serta pembentukan jaringan 
berjalan cepat, pertumbuhan batang dan daun juga akan berjalan cepat. 

Tabel 4. Jumlah daun (helai) bibit kakao setelah perlakuan konsentrasi allelopati ekstrak akar alang-
alang umur 3 minggu setelah tanam (MST). (lanjutan)
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KESIMPULAN
1. Penghambatan pengecambahan terbaik diperoleh dari perlakuan konsentrasi allelopati ekstrak akar 

alang-alang sebesar 600 g.L-1 dengan daya kecambah terkecil sebesar 60% dan indeks vigor sebesar 
5,58.

2. Pertumbuhan bibit kakao terbaik setelah cekaman allelopati ekstrak akar alang-alang diperoleh 
dari perlakuan konsentrasi 600 g.L-1 baik pada tinggi tanaman (33.25 cm) dan diameter batang 
(0.300 mm), kecuali pada jumlah daun yang terbaik (6 helai) diperoleh dari perlakuan konsentrasi 
400 g.L1. 
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ABSTRAK
Tanaman satoimo merupakan tanaman jenis umbi-umbi yang memiliki potensi pasar tinggi. Potensi 
pasar terbesar adalah negara pengkonsumsi umbi satoimo yaitu Negara Jepang. Sebagian besar penduduk 
Jepang memiliki kebiasaan makan umbi satoimo setiap hari. Kebutuhan umbi yang tinggi dan kurangnya 
produksi umbi dalam negeri menyebabkan Negara Jepang mengimpor umbi satoimo dari Cina dan 
Indonesia. Perkembangan tersebut menyebabkan budidaya tanaman satoimo mulai banyak dilakukan di 
Indonesia. Kebutuhan bibit berkualitas menjadi kendala saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan bibit 
dalam jumlah besar maka dilakukan eksplorasi untuk mengumpulkan beberapa tipe umbi sataoimo 
berkualitas dari beberapa wilayah yang berbeda. Umbi satoimo hasil eksplorasi dan seleksi selanjutnya 
digunakan sebagai eksplan dalam memperbanyak bibit tanaman satoimo menggunakan teknologi 
kultur jaringan. Bibit satoimo dapat diperbanyak dalam media induksi tunas dengan menggunakan 
media dasar MS yang ditambahkan BAP pada dosis 0.2 ppm dengan tambahan asam amino 150 ppm 
dan menghasilkan rata-rata 6 tunas baru. Uji induksi umbi pada planlet hasil kultur jaringan di lapang 
diperoleh hasil bahwa tanaman hasil kultur jaringan mampu menginduksi umbi baru sekitar 13 – 22 
umbi. 
Kata Kunci: Bibit, seleksi, BAP, Asam amino, Planlet, Umbi.

PENDAHULUAN
Tanaman sotoimo merupakan tanam indroduksi dari wilayah lain ke Indonesia yang keberadaannya 

sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Diduga tanaman ini masuk Indonesia di bawa Jepang saat 
menduduki Indonesia. Informasi yang berkembang saat ini tanaman satoimo berasal dari wilayah Jepang 
khususnya di wilayah Kepulauan Kyusu. Talas Jepang atau satoimo (Colocasia esculenta var.antiquorum) 
merupakan salah satu dari 125 variasi dari spesies Colocasia. Pada tahun 2006, Indonesia pernah 
mengekspor sebanyak 25 ton talas satoimo ke Jepang (Kemendag 2013).

Umbi satoimo memiliki ukuran umbi yang tidak besar dengan rata-rata diameter umbi sekitar 5–7 
cm. Umbi satoimo ini terkenal akan kandungan proteinnya yang tinggi salah satunya adalah kolagen 
yang dikenal sebagai bahan aktif yang dapat membantu memudakan sel kulit dan memperbaiki sel-
sel di tulang manusia sehingga dapat terhindar dari osteoporosis. Konsumsi Satoimo terbesar di dunia 
khususnya untuk makanan pokok (sebagai pengganti kentang) adalah Negara Jepang dengan tingkat 
permintaan sebesar 360.000 ton per tahun, selain dalam bentuk segar, tanaman ini juga dapat diekspor 
dalam bentuk tepung (powder) sebagai bahan baku makanan, kesehatan, dan industri farmasi (Agrolawu 
2013). Negara pemasok satoimo terbesar ke Jepang adalah China (± 55 %) dalam bentuk kemasan beku. 
Saat ini komoditi satoimo mulai dikembangkan secara komersial di Indonesia. Tanaman satoimo ini dapat 
ditanam sepanjang musim, sehingga pihak Jepang telah melakukan kerja sama pula dengan Indonesia 
dalam menyediakan bahan baku baik untuk kemasan beku maupun tepung (Agrolawu 2013).
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Produksi umbi  Satoimo di Indonesia sudah dimulai dari tahun 2007, dengan wilayah penanaman 
yang masih terbatas, namun saat ini budidaya satoimo sudah mulai meluas bahkan sampai ke Papua. 
Kebutuhan akan umbi satoimo dalam bentuk segar untuk pangan dan sebagai bahan baku industri 
terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan permintaan pasar terus meningkat sehingga diperlukan 
produktivitas yang tinggi di lapang. Peningkatn ini akan berpengaruh pada kebutuhan bibit.

Talas Jepang mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan karena berbagai manfaat   dan   
dianggap  tanaman  potensial untuk diekspor.  Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan Jepang begitu 
tinggi yaitu sebanyak 100.000 ton talas Jepang per bulan dari Indonesia. Namun demikian, budidaya 
talas Jepang di Indonesia memiliki kendala,diantaranya lahan yang terbatas dan sistem pembudidayaan 
yang belum tepat, sehingga hasil panen belum maksimal. Setiap satu hektar lahan budidaya talas Jepang 
di Indonesia baru bisa menghasilkan sekitar 20 ton umbi talas per panen (Anonim 2010). Kendala lain 
yang saat ini dihadapi petani satoimo di Indonesia yaitu masih kurangnya bibit satoimo berkualitas 
(Agrolawu 2013).

Banyaknya manfaat dari umbi ini sehingga sampai saat ini sebagian besar penduduk Jepang 
mengkonsumsi umbi ini sebagai makanan sehari-hari, dan menyebabkan terjadinya kekurangan akan 
komodotas tersebut.  Kondisi ini menjadi peluang bagi Indonesia yang memiliki wilayah pertanian yang 
luas. Saat ini, budidaya sotoimo sedang digalakan, tetapi para petani terkendala bibit unggul, maka BPPT 
berserta pemerintah daerah yang berkomitmrn akan komoditas tersebut melakukan kerjasama untuk 
menghasilkan varietas baru guna mendukung ketersediaan bibit tanaman sotoimo. Untuk mendapatkan 
indukan yang memiliki karakter unggul, maka dilakukan sampling atau eksplorasi ke beberapa lokasi 
yang membudidayakan tanaman satoimo. Hasil sampling selanjutnya diseleksi untuk memilih umbi 
mana yang akan diguanakan sebagai indukan yang selanjutnya diperbanyak dengan teknologi kultur 
jaringan.

Untuk mengatasi masalah ini, metode perbanyakan melaui kultur jaringan dilakukan dengan 
tujuan menyediakan bahan tanam talas berkualitas dan  tersedia sepanjang tahun bagi petani. Kultur 
jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian tanaman seperti protoplasma, sel, sekelompok 
sel, jaringan dan organ, serta menumbuhkannya dalam kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut 
dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap (Gunawan 1992). Teknik ini 
disebut teknik in vitro karena bagian-bagian tanaman yang dikulturkan diletakkan dalam tabung gelas 
(George dan Sherrington 1984). 

Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan memberi peluang besar untuk menghasilkan 
jumlah bibit tanaman yang banyak dalam waktu relatif singkat dan tanaman yang dihasilkan bersifat 
seragam. Teknik perbanyakan tanaman ini dapat dilakukan sepanjang waktu tanpa tergantung musim 
(Hambali et al. 2006), selain itu, teknik kultur jaringan mampu menghasilkan bibit yang bermutu, 
seragam, sifatnya identik dengan induknya, masa non produktif lebih singkat dan produktivitasnya lebih 
tinggi (Yunus et al. 2009). Perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan diperlukan media tanam 
dan lingkungan tumbuh yang tepat. Kajian awal yang dilakukan dalam menerapkan teknologi kultur 
jaringan adalah mendapatkan media perbanyakan yang tepat dan tanaman tersubut dapat diaklimatisasi 
serta menghasilkan umbi ketika ditanam di lapang. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan 
perbanyakan dan uji lapang terbatas tanaman Satoimo terseleksi hasil eksplorasi dari beberapa lokasi 
budidaya dibeberapa daerah. 

METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan Agustus 2015–Februari 2016, di Laboratorium Kultur 

Jaringan Balai Pengkajian Bioteknologi-BPPT yang terletak di kawasan Puspiptek Gedung 630, Serpong, 
Tangerang Selatan. Bahan dan alat yang digunakan adalah umbi ang di induksi tunasnya yang berasal 
dari beberapa lokasi. Media perlakuan dengan menggunakan media dasar MS yang diberikan perlakuan 
konsetrasi BAP pada dosis 0.1, 0.2, 0.3 ppm dan asam amio dengan dosis 100, 150 dan 200 ppm disiapkan 
pula kelengkapan membuat media dan penanaman di dalam laminar air flow. Pengamatan kegiatan 
kultur jaringan dilakukan setiap dua minggu sampai pada mnggu ke-6 setelah tanam. Pengamatan yang 
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dilakukan yaitu dengan mengamati peubah tinggi tunas, jumlah daun, jumlah akar dan jumlah tunas. 
Selanjutnya setelah diperoleh planlet maka dilanjutkan ke tahap aklimatisasi dan induksi umbi yaitu 
dengan menyiapkan media tanam (kompos), polibag, sungkup, rumah paranet. Tahapan yang dilakukan 
yaitu melakukan aklimatisasi planlet satoimo dengan cara menanam planlet dalam media tanah dan 
pasir (1:1) dan diinkubasi dalam sungkup dimana kondisi lingkungan pada siang hari jam 12.30 dengan 
suhu 30 0C dengan kelembaban 71% dan intensitas cahaya 7000 lux. Planlet dirawat dengan melakukan 
pengkabutan sehari sebanyak 3 kali. Inkubasi planlet selama 4 minggu. Selanjutnya planlet dikeluarkan 
dari sungkup dan ditumbuhkan di rumah paranet dengan intensitas cahaya pada siang hari pukul 12.30 
sekitar 1200 lux. setelah berumur 4 minggu tanaman satoimo dipindah ke polibag dengan ukuran lebih 
besar dan ditumbuhkan tetap di rumah paranet dengan intensitas cahaya 3300 lux. Disiapkan pula 
tanaman kontrol yang berasal dari benih satoimo yang diambil dari lapang. Pengamatan dilakukan setiap 
dua minggu dan diamati sampai minggu ke dua puluh untuk melihat umbi dan ukuran umbi yang 
dihasilkan dibandingkan dengan tanaman kontrol.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanaman satoimo saat ini sudah mulai banyak dibudidayakan dibeberapa lokasi seperti di wilayah 

Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, dan Sulawesi selatan (diskusi pribadi). Penambahan lahan budidaya 
tanaman satoimo menunjukan bahwa umbi tanaman ini memiliki nilai ekonomis dan peluang ekspor. 
Kendala yang dihadapi para petani saat ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan ditemukan dua tipe 
umbi yaitu umbi dengan ukuran bulat dan ukuran memanjang. Umbi dengan kualitas ekspor yang 
diminta adalah umbi dengan ukuran membulat.  Dilakukan eksplorasi dibeberapa lokasi budidaya untuk 
mencari dan mendapatkan material indukan yang sesuai dengan tipe umbi yang dibutuhkan pasar. Lokasi 
eksplorasi yaitu di wilayah Jawa Barat yaitu di sekitar Bogor, di wilayah Jawa Timur yaitu sekitar Magetan 
dan di wilayah Sulawesi Selatan yaitu sekitar Emerase dan Uleere. Umbi hasil eksplorasi diseleksi dan 
diinduksi tunas untuk digunakan sebagai material dalam perbanyakan bibit tanaman satoimo dengan 
teknologi kultur jaringan (Gambar 1).

Gambar 1. Umbi hasil seleksi dari beberapa lokasi sampling, a. Bogor, b.Magetan, c. Emerase dataran 
rendah, d. Emerase  dataran  tinggi, e. Ulere

Mata tunas disterilisasi dan diinduksi dalam media perlakuan yaitu media perbanyakan tunas. 
Hasil pengamatan minggu ke-6 dan analisa data pada peubah jumlah daun, jumlah tunas, jumlah akar 
dan tinggi tanaman seperti ditunjukan pada Tabel 1. Jumlah daun pada perlakuan ST1, ST2, ST5,ST6 
dan ST7 tidak berbeda nyata begitu pula pada perlakuan ST3, ST4 dan ST9 tetap terlihat tidak berbeda 
nyata, sedangkan antara perlakuan ST5 dan ST6 berbeda nyata dengan perlakuan ST8. Rata-rata jumlah 
daun terbanyak dihasilkan pada perlakuan ST5 dan ST6. 
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Tabel 1. Data rata-rata hasil pengamatan minggu ke-6 setelah tanam

Perlakuan Jumlah Daun Jumlah Tunas Jumlah Akar Tinggi Tanaman
ST1 3.20 ef 3.20 bc 4.50 d 3.30 d
ST2 3.00 de 3.00 bc 3.40 c 6.50 f
ST3 2.20 ab 3.50 cd 3.60 c 2.30 ab
ST4 2.50 bc 4.00 d 3.60 c 2.80 bcd
ST5 3.50 f 6.00 e 5.30 de 4.50 e
ST6 3.50 f 3.00 bc 5.10 d 2.50 abc
ST7 3.20 ef 3.00 bc 6.00 e 2.00 a
ST8 2.00 a 2.10 a 3.20 bc 3.20 cd
ST9 2.20 ab 2.50 abc 2.00 a 2.40 ab

Perlakuan ST1, ST2, ST3,ST6, ST7 dan ST9 menghasilkan jumlah tunas yang tidak berbeda nyata 
sedangkan pada perlakuan ST4 menghasilkan jumlah tunas yang berbeda nyata denga perlakuan ST5 
dan ST8. Hasil rata-rata pada peubah julah tunas terlihat jumlah tunas terrendah dihasilkan perlakuan 
ST8 dengan jumlah tunas 2 dan jumlah tunas terbanyak yaitu pada perlakuan ST5 dengan rata-rata 
jumlah tunas 6 (Gambar 2). 

Gambar 2. Perbanyakan tunas satoimo secara in vitro

Pada pengamatan jumlah akar pada Tabel 1 terlihat adanya perbedaan dimana perlakuan ST5 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan ST1, ST6 dan ST7, begitu pula pada perlakuan ST8 tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan ST2, ST3 dan ST4. Perbedaan nyata terlihat antara perlakuan ST1, 
ST6 dengan perlakuan ST2, ST3, ST4 dan denga perlakuan ST7 juga denga perlakuan ST9. Perbedaan 
yang nampak terlihat yaitu pada perlakuan ST9 yang menghasilkan jumlah akar terrendah yaitu 2 akar 
dengan perlakuan ST7 yang menghasilkan rata-rata jumlah akar terbanyak yaitu 6 akar. Perlakuan ST3, 
ST4, ST6, ST8 dan ST9 menghasilkan tinggi tunas yang tidak berbeda nyata, sedangkan rata-rata tinggi 
tanaman pada perlakuan ST1 berbeda nyata dengan perlakuan ST2 dan ST5 juga ST7. Rata-rata tinggi 
tanaman tertinggi dihasilkan pada perlakuan ST2 dan terrendah pada perlakuan ST7. Berdasarkan 
hasil pengamatan secara menyeluruh perlakuan ST5 dapat direkomendasikan untuk menjadi media 
perbanyakan tanaman satoimo guna memenuhi kebutuhan bibit dalam jumlah besar di lapang.

Planlet hasil kultur jaringan selanjutnya diaklimatisasi dan ditumbuhkan untuk mengevaluasi umbi 
yang dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanaman satoimo hasil kultur jaringan 
mampu menghasilkan umbi dengan ukuran dan jumlah yang sama dengan indukan awalnya. Dalam uji 
aklimatisasi dan induksi umbi ini hanya digunakan 6 planlet terpilih. Untuk pembanding ditanam pula 
kontrol yang berasal dari bibit asal umbi.

Berdasarkan data hasil pengamatan seperti pada Tabel 2. Rata-rata jumlah anakan yang dihasilkan 
setiap tanaman  tidak berbeda, jumlah anakan terbanyak yaitu pada planlet-2 dan planlet-4 sedangkan 
jumlah anakan paling sedikit yaitu pada planlet-3 dan planlet-5. Jumlah anakan yang dihasilkan ternyata 
tidak berkorelasi dengan jumlah umbi yang dihasilkan, begitu pula dengan ukuran umbinya. Semua 
tanaman hasil kultur jaringan yang ditumbuhkan menghasilkan umbi dengan rata-rata ukuran umbi 
lebih besar dibandingkan kontrol (Tabel 2).
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Tabel 2. Data hasil pengamatan pada minggu ke-20 setelah tanam

Kode tanaman 
satoimo

Jumlah 
anakan

Jumlah 
Umbi

Ukuran umbi terbesar 
Panjang (cm)

Ukuran umbi terkecil 
Lebar (cm)

Kontrol 2 20 3 2
Planlet-1 3 22 5 3
Planlet-2 4 20 6 2
Planlet-3 1 17 6 2
Planlet-4 4 16 5 2
Planlet-5 1 15 6 2
Planlet-6 3 17 4 1

Gambar 1. Hasil umbi asal tanaman kultur jaringan

Gambar 2. Hasil umbi asal tanaman kontrol

Ukuran umbi hasil kultur jaringan rata-rata memiliki panjang sekitar 5.3 cm dengan lebar sekitar 
3.3 cm sedangkan ukuran umbi tanaman kontrol memiliki panjang sekitar 3 cm dengan lebar sekitar 2 
cm. Ukuran umbi tanaman hasil kultur jaringan memiliki ukuran yang normal sama dengan ukuran umbi 
yang dihasilkan tanaman kontrol (Gambar 1 dan Gambar 2). Hasil ini menunjukkan bahwa perbanyakan 
tanaman satoimo dapat dilakukan dengan menggunakan metode kultur jaringan dan setelah tahap pasca 
aklimatisasi dapat langsung ditanam di lapang sebagai sumber bibit. Diharapkan melalui hasil ini dapat 
membantu semangat para petani satoimo dalam memanfaatkan tanaman hasil kultur jaringan untuk 
ditanam di lahan-lahan mereka.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

954

Eksplorasi dan Perbanyakan Tanaman Satoimo (Colocasia esculenta (L.) Schott var. antiquorum) 
Menggunakan Teknologi Kultur Jaringan

KESIMPULAN
1. Teknologi kultur jaringan dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak tanaman satoimo.
2. Media perbanyakan tanaman satoimo terbaik yaitu media dasar MS yang  dikombinasikan dengan 

BAP 0.2 ppm dengan penambahan asam amino 150 ppm.
3. Planlet hasil kultur jaingan dapat menghasilkan umbi dengan jumlah dan ukuran tidak berbeda 

dengan kontrol.
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ABSTRACT
In Indonesia, cocoa is one commodity exports from plantation sub-sector which is the national 
commodities. South Sulawesi is one cocoa production centers in Indonesia. The province is contributing 
in terms of the export of cocoa. One of the areas in South Sulawesi, which has a natural and geographical 
conditions that support the cultivation of cocoa is Luwu. This study aims to determine cultivation 
techniques applied by cocoa farmers, determine the calculation method which can be used as a standard 
in determining the loss of farm income, and determine the factors that affect farmers’ income. This 
research was conducted in the research was conducted in the village of Tampumia, Padang Tuju, andes 
Batu Bua Subdistrict Ponrang (Bupon) and Babang Village, Batu lappa, Sampano Luwu District of South 
Larompong held in January to March 2015. This study used survey method by finding information from 
the public using purposive sampling method, where the collection of data obtained from one source 
core to branch off into multiple sources of information. The results showed cultivation techniques cocoa 
farmers do not yet optimal, known NAIL is the basis for calculating the loss of farm income, and there 
are several factors that can affect farmers’ income.
Keywords: Cocoa Cultivation, NAIL, Farmers Income.

ABSTRAK
Di Indonesia, kakao merupakan salah satu komoditas ekspor dari subsektor perkebunan yang merupakan 
komoditas unggulan nasional. Sulawesi Selatan termasuk salah satu sentra produksi kakao di Indonesia. 
Propinsi ini memberikan kontribusi dalam hal pengeksporan kakao. Salah satu wilayah di Sulawesi 
Selatan yang memiliki kondisi alam dan keadaan geografis yang mendukung dalam pembudidayaan 
komoditi kakao adalah Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik budidaya 
yang diterapkan oleh petani kakao, mengetahui metode perhitungan yang dapat dijadikan standar dalam 
menentukan kehilangan pendapatan usaha tani, dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
pendapatan petani. Penelitian ini dilaksanakan di Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tampumia, 
Padang Tuju, Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang (Bupon) dan Desa Babang, Batu lappa, Sampano 
Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2015. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan mencari informasi dari masyarakat menggunakan 
metode purposive sampling, dimana pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber inti yang dapat 
bercabang menjadi beberapa sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan teknik budidaya kakao 
yang dilakukan petani belum optimal, diketahui NAIL merupakan dasar dalam menghitung kehilangan 
pendapatan usaha tani, serta terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan petani.
Kata Kunci: Budidaya Kakao, NAIL, Pendapatan Petani.
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkebunan kakao terluas di dunia, meskipun 

tanaman kakao sendiri baru diintroduksi pada sekitar tahun 1845. Hingga kini di Indonesia bersama dua 
Negara lainnya yaitu Pantai Gading dan Ghana menjadi pemasok kakao utama dunia. Sulawesi Selatan 
termasuk salah satu sentra produksi kakao di Indonesia. Propinsi ini memberikan kontribusi dalam hal 
pengeksporan kakao. Hal ini didukung oleh luasnya areal perkebunan kakao yang kemudian berimbas 
pada tingkat produksi yang tinggi. Hal ini menjadi suatu tantangan sekaligus peluang bagi para investor 
untuk mengembangkan usaha dan meraih nilai tambah yang lebih besar dari agribisnis kakao (Ditjenbun 
2010).

Salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki kondisi alam dan keadaan geografis 
yang mendukung dalam pembudidayaan komoditi kakao adalah Kabupaten Luwu. Menurut Dinas 
Perkebunan Sulawesi Selatan (2013), luas areal perkebunan kakao di Kabupaten Luwu sekitar 36,720 ha 
dengan produksi 27.147 ton atau 15.44% dari produksi kakao Provinsi Sulawesi Selatan. 

Permasalahan yang dihadapi sistem usahatani, produksi dan industri kakao secara umum juga 
mulai bermunculan, dengan terjadinya fluktuasi produksi dan bahkan stagnansi produksi dan ekspor 
kakao pada dekade sekarang ini setelah 20 tahun terjadinya peningkatan. Banyak faktor yang menjadi 
penyebab turunnya produksi dan mutu kakao diantaranya karena praktek pengelolaan usahatani yang 
kurang baik dan pengelolaan sumber daya tanah yang kurang tepat, juga disebabkan oleh umur tanaman 
kakao yang ada sudah tua.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi kakao adalah penerapan teknik budidaya 
yang kurang tepat misalnya tidak dilakukan pemangkasan, pemupukan, dan sanitasi yang mengakibatkan 
tanaman tidak dapat berproduksi maksimal serta serangan hama dan penyakit akan meningkat tanpa 
disadari petani. Pelaksanaan budidaya tanaman kakao yang kurang tepat akan berpengaruh nyata 
terhadap pendapatan petani. Berkurangnya hasil pendapatan petani akibat tidak dilaksanakannya teknik 
budidaya dengan baik dapat diketahui dengan menggunakan analisis ekonomi NAIL. Analisis ekonomi 
NAIL (Net Agricultural Income Loss) yaitu kehilangan pendapatan usaha tani bersih. Ini dapat didekati 
berdasarkan asumsi jika petani tidak menggunakan atau mengurangi input yang seharusnya digunakan 
untuk mencapai produksi optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik budidaya yang diterapkan oleh petani 
kakao, mengetahui metode perhitungan yang dapat dijadikan standar dalam menentukan kehilangan 
pendapatan usaha tani, dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan petani. 
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai acuan teknik budidaya kakao yang lebih produktif, sebagai dasar 
perhitungan untuk mengetahui kehilangan pendapatan usaha tani, sebagai acuan dalam meningkatkan 
pendapatan usaha tani.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tampumia, Padang Tuju, Buntu Batu Kecamatan Bua 

Ponrang (Bupon) dan Desa Babang, Batu lappa, Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten 
Luwu. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa di wilayah 
ini memiliki produksi dan produktivitas kakao yang tinggi dan merupakan sentra pertanaman kakao. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2015.

Jenis dan Sumber Data 
Ada dua bentuk data yang digunakan dengan penjelasan sebagai berikut.
Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil obeservasi langsung dilapangan dengan 

mendatangi dan mewawancarai responden secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan 
(kuesioner) yang telah disiapkan sebelumnya. Jenis-jenis data primer meliputi data informasi tentang 
karakteristik petani kakao meliputi umur, tingkat pendidikan, pekerjaan responden sampai pada hasil 
produksi tanaman kakao. 
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Data sekunder meliputi data luas wilayah, jumlah penduduk, pendidikan, mata pencaharian dan 
luas lahan usaha tani kakao serta data penunjang lainnya diperoleh dari industri atau pedagang tingkat 
lokal, instansi terkait dan dari berbagai hasil publikasi lain yang berkaitan data produksi kakao yang 
diperoleh dari Kantor BPP pada dua kecamatan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu.

Data yang digunakan dalam penelitian antara lain bersumber dari survei dengan objek pengamatan 
pada kebun rakyat, pengamatan dan wawancara langsung di lapangan, wawancara dengan petani 
setempat, industri atau petani tingkat lokal dan data pendukung yang diperoleh dari kantor BPP, Badan 
Pusat Statistik, serta instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini. 

Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, metode pengumpuan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Kuesioner
Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab. 

Responden dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan responden yang memiliki kedekatan 
dengan objek penelitian. Pada pengisian kuisioner jumlah sampel petani yang diwawancarai sebanyak 
112 responden. 

b. Observasi/Pengamatan
Observasi dilakukan langsung dilapangan tempat responden. Dalam hal ini peneliti mengamati 

bagaimana kondisi dari perkebunan kakao rakyat, teknik budidaya yang dilakukan petani, dan bagaimana 
hasil produksi kakao petani. Hal ini dilakukan guna dapat mengetahui informasi mendalam tentang 
keadaan dari perkebunan kakao rakyat.

c. Penulusuran Literatur
Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penulusuran literatur dimana data diperoleh dari 

berbagai literatur seperti penelitian-penelitian terdahulu, jurnal penelitian dan berbagai kajian pustaka 
untuk memperoleh informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian.

Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif
Analisis deskriptif kualitatif digunakan pada data aspek budidaya untuk melihat, membandingkan 

serta memberi gambaran tentang teknik budidaya yang dilakukan oleh petani kakao sedangkan data 
kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka, antara lain tentang umur, luas kepemilikan lahan, 
produksi tanaman kakao dan pendapatan petani di Kabupaten Luwu Kecamatan Bua Ponrang dan 
Larompong Selatan.

2. Analisis Ekonomi Metode NAIL
Analisis ekonomi NAIL (Net Agricultural Income Loss) yaitu kehilangan pendapatan usaha tani 

bersih. Ini dapat didekati berdasarkan asumsi jika petani tidak menggunakan atau mengurangi input 
yang seharusnya digunakan untuk mencapai produksi optimal.

Persamaan kehilangan pendapatan usaha tani NAIL dikemukakan oleh Mallawaarachchi et al. 
(1996) dalam Baja (2012) sebagai berikut:

AIL = Al – Al(E)

Al(E) = Yi × (LV – CV) – CF

Al  = Y × (1 + X/100) × (LV – Cv) – CF.............................................................................(1)

dimana AIL = nilai kehilangan pendapatan usaha tani (Rp/ton/ha), Al (E) dan Al = pendapatan usaha 
tani untuk tanaman kakao dengan dan tanpa melakukan teknik budidaya. Y = produksi tanaman kakao 
(ton/ha), LV = harga tanaman kakao pada pasar lokal (Rp/ton), CV = harga variable (Rp/ha), CF = harga 
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fixed (Rp/ha), X = kehilangan produksi (persen).
Dalam metode analisis NAIL dihitung dengan persamaan berikut:

NAIL = AIL×DxA  ..................................................................................................................(2)

dimana D = luas (ha) masing-masing satuan lahan untuk usaha tani tanaman kakao, A = selisih antara 
jumlah input pupuk dan pestisida optimum yang dianjurkan dan yang diaplikasikan (kg/ha) pada setiap 
satuan lahan (zone). 

3. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada pendapatan 

petani adalah analisis regresi linear berganda. Bentuk persamaan analisis regresi linear berganda dalam 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Y = b0 + b1LL + b2JPR + b3JP + b4BV + b5BT + b6HJ .......................................................(3)

Dimana :  Y = pendapatan (Rp) JP = jumlah populasi
 B0 = konstanta BV = biaya variabel (Rp)
 B1-B6 = koefisien regresi BT = biaya tetap (Rp)
 LL = luas lahan (ha) HJ = harga jual (Rp)
 JPR = jumlahproduksi (kg)

Besarnya pendapatan (Y) merupakan variabel tak bebas, sedangkan luas lahan, jumlah produksi, 
jumlah populasi, biaya variabel, biaya tetap, dan harga jual merupakan variabel bebas. Untuk mengetahui 
apakah variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tak bebas, maka dilakukan pengujian 
statistik melalui varians (Uji-F) dan uji parsial (Uji-t) pada taraf kepercayaan 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Budidaya Tanaman Kakao

a. Jenis Klon (entres)
Tanaman kakao rakyat yang banyak dijumpai di lokasi penelitian adalah tanaman hasil sambung 

samping (side grafting). Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa petani responden kakao menggunakan 
jenis klon hasil sambung samping yang bervariasi. Adapun peresentase klon yang digunakan oleh petani 
responden dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel   1. Persentase (%) klon (entres) yang digunakan oleh petani responden

No Jenis Klon
Kecamatan Bupon

Total Persentase

Kecamatan Larompong 
Selatan

Total Persentase
Tampumia Padang 

Tuju
Buntu 
Batu Babang Batu 

Lappa Sampano

1 M01 1 1 3 5 8.77 4 3 2 9 16.36

2 S1 (PBC 
123)

1 0 1 2 3.51 1 1 1 3 5.45

3 S2 (BR 25) 6 10 6 22 38.60 4 7 6 17 30.90

4 45 0 0 2 2 3.51 0 0 0 0 0

5 BB (Buntu 
Batu)

0 0 1 1 1.75 0 0 0 0 0

6 Klon 
Campuran

11 8 6 25 43.86 8 8 10 26 47.27

Total 57 100 55 100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2015
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Berdasarkan Tabel 1. di atas, pada kecamatan Bupon sekitar 43,86% menggunakan klon campuran 
(M01,S1,S2,45,BB) 38.60% menggunakan S2, 8.77% menggunakan M01 (klon lokal), 3.51% 
menggunakan S1 dan 45, 1.74% menggunakan klon BB (Buntu Batu). Sedangkan pada kecamatan 
Larompong Selatan, sekitar 47.27% menggunakan klon campuran (M01,S1,S2,45,BB) 30.91% 
menggunakan S2, 16.36% menggunakan M01 (klon lokal), 5.45% menggunakan S1 dan tidak ada 
yang menggunakan klon 45 dan BB. Jenis klon unggul pada lokasi penelitian merupakan hasil sambung 
samping yang merupakan cara rehabilitasi tanaman kakao yang sudah tua atau sudah tidak produktif 
lagi yang dilakukan oleh petani setempat. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa sejumlah petani lebih 
cenderung menggunakan lebih dari satu klon unggul.

b. Aspek Pola Tanam
Ada berbagai pola tanam yang digunakan petani diantaranya monokultur, tumpang sari dan 

campuran. Adapun persentase aspek pola tanam yang digunakan oleh petani responden dapat dilihat 
pada tabel berikut.

Tabel 2. Persentase (%) cara tanam yang digunakan oleh petani responden 

No Cara 
Tanam

Kecamatan Bupon
Total Persentase

Kecamatan Larompong 
Selatan

Total Persentase
Tampumia Padang 

Tuju
Buntu 
Batu Babang Batu 

Lappa Sampano

1 Monokultur 4 0 1 5 8.77 6 9 0 15 27.27

2 Tumpang 
sari

7 4 3 14 24.56 4 0 0 4 7.27

3 Campuran 8 15 15 38 66.67 7 10 19 36 65.45

Total 57 100 55 100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2015

Aspek lain yang disurvey dalam kajian ini adalah cara bercocok tanam. Berdasarkan hasil observasi 
dilapangan diperoleh bahwa kondisi pertanaman di kecamatan Bua Ponrang (Bupon) dan Larompong 
Selatan kebanyakan menggunakan pertanaman campuran maupun tumpang sari dibanding monokultur. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa petani responden kakao untuk kecamatan Bupon dan Larompong 
Selatan masing-masing menggunakan cara tanam yang beragam, monokultur 8.77% dan 27.27%, 
tumpang sari 25.56% dan 7.27%, serta campuran 66.67% dan 65.45%.

c. Aspek Jarak Tanam
Penerapan jarak tanam pada setiap wilayah dan daerah pengembangan bervariasi karena berbagai 

pertimbangan seperti pada jarak tanam yang sempit akan menyulitkan beberapa kegiatan budidaya. 
Adapun persentase aspek jarak tanam yang digunakan oleh petani responden dapat dilihat pada Tabel 
4.1.3. 

Tabel 3. Persentase (%) cara tanam yang digunakan oleh petani responden 

No Jarak 
Tanam

Kecamatan Bupon
Total Persentase

Kecamatan Larompong 
Selatan

Total Persentase
Tampumia Padang 

Tuju
Buntu 
Batu Babang Batu 

Lappa Sampano

1 4 x 4 m 2 0 5 7 12.28 4 4 7 15 27.27

2 3 x 3 m 16 19 13 48 84.21 12 15 12 39 70.91

3 3.5 x 3.5 m 1 0 1 2 3.51 1 0 0 1 1.82

4 2 x 2 m 0 0 0 0 0.00 0 1 0 1 1.82

Total 57 100 55 100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2015
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Tabel 3. menyajikan mengenai jarak tanam yang digunakan petani responden. Hasil menunjukkan 
bahwa di kecamatan Bupon dan Larompong Selatan hanya sekitar 0.00% dan 1.82% menggunakan jarak 
tanam 2 m x 2 m, 3.51% dan 1.82% menggunakan jarak tanam  3,5 m x 3,5 m, sebanyak 12.28% dan 
25.45 menggunakan jarak tanam 4 m x 4 m dan 84.21% dan 70.91% menggunakan jarak  3 m x 3 m.

d. Aspek Pemupukan
Pemupukan dimaksudkan untuk menambah hara tertentu guna memenuhi kebutuhan tanaman. 

Pemupukan sebaiknya dilakukan berdasarkan atas asas keseimbangan Adapun persentase pemupukan 
yang digunakan oleh petani responden dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel  4. Persentase (%) jenis pupuk yang digunakan oleh petani responden 

No Jenis 
Pupuk

Kecamatan Bupon
Total Persentase

Kecamatan Larompong 
Selatan

Total Persentase
Tampumia Padang 

Tuju
Buntu 
Batu Babang Batu 

Lappa Sampano

1 Organik 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00

2 Anorganik 19 19 19 57 100.00 17 19 19 55 100.00

3 Organik + 
Anorganik 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00

Total 57 100 55 100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2015

Aspek pemupukan ini menyajikan data mengenai jenis pupuk yang digunakan oleh petani. 
Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah responden diperoleh bahwa semua responden 
menggunakan pupuk non organik dengan persentase 100%. 

e. Aspek Hama dan penyakit
Jenis hama yang banyak ditemukan dilokasi penelitian adalah PBK, helopheltis, tikus, ulat kilan, 

tikus serta penggerek batang dan tersebar hampir disemua kebun para petani. Jenis-jenis hama tersebut 
menyerang dengan gejala yang berbeda. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah petani 
bahwa persentase serangan hama yang terbesar dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel   5. Persentase (%) jenis hama pada tanaman kakao yang menyerang 

No Jenis Klon
Kecamatan Bupon

Total Persentase

Kecamatan Larompong 
Selatan

Total Persentase
Tampumia Padang 

Tuju
Buntu 
Batu Babang Batu 

Lappa Sampano

1 PBK 12 5 8 25 43.86 8 10 9 27 49.09

2 Helopheltis 0 9 6 15 26.32 7 7 8 22 40.00

3 Tikus 5 5 5 15 26.32 2 2 1 5 9.09

4 Babi 2 0 0 2 3.51 0 0 1 1 1.82

5 Semut 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
Total 57 100 55 100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2015

Pada aspek hama dan penyakit berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang disajikan pada 
tabel diatas menunjukkan bahwa hama dominan yang banyak menyerang adalah hama di kecamatan 
Bupon dan Larompong Selatan masing- masing PBK 46.86% dan 49.09%, Helopheltis 26.32% dan 
40.00%, tikus 26.32% dan 9.09%, dan babi hutan 3.51% dan 1.82%.

Penyakit yang banyak menyerang adalah jenis bercak daun, kanker batang, busuk buah, serta VSD 
dan hampir ditemukan disemua kebun kakao petani. Adapun persentase penyakit tanaman yang banyak 
ditemukan dilapangan terlihat pada Tabel 6. berikut.
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Tabel   6.  Persentase (%) jenis penyakit pada tanaman kakao yang menyerang 

No Jarak 
Tanam

Kecamatan Bupon
Total Persentase

Kecamatan Larompong 
Selatan

Total Persentase
Tampumia Padang 

Tuju
Buntu 
Batu Babang Batu 

Lappa Sampano

1 Bercak daun 8 2 3 13 22.81 1 7 0 8 14.55

2 Kanker 
batang 0 5 3 8 14.04 1 2 3 6 10.91

3 Busuk buah 6 5 7 18 31.58 7 3 6 16 29.09

4 VSD 5 7 6 18 31.58 8 7 10 25 45.45
Total 57 100 55 100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk kecamatan Bupon persentase penyakit busuk buah 
dan VSD adalah sama yaitu 31.58%, 22.81% busuk daun, dan 14.04% kanker batang. Sedangkan di 
kecamatan Larompong Selatan didominasi oleh VSD sebesar 45.45%, 29.09% busuk buah, 14.55% 
bercak daun dan 10.91% kanker batang.

2. Net Agricultural Income Loss (NAIL)
Kehilangan pendapatan usaha tani bersih atau biasa disebut dengan NAIL merupakan salah satu 

parameter dalam menganalisis usaha tani. Analisis usaha tani dilakukan pada proses pemupukan dan 
pengendalian hama dan penyakit tanaman. Petani kakao rata-rata luas lahan sebesar 1.371 ha. Analisis 
usaha tani ini terdiri atas tiga analisis yaitu analisis pendapatan usaha tani jika petani tidak memupuk dan 
mengendalikan OPT (tidak sesuai dosis anjuran), analisis pendapatan usaha tani jika petani memupuk 
dan mengendalikan OPT, dan analisis kehilangan pendapatan usaha tani bersih.

Analisis pendapatan usaha tani jika petani tidak memupuk dan mengendalikan OPT meliputi rata-
rata produksi kakao dalam setahun, harga kakao dan biaya usaha tani. Analisis pendapatan usaha tani jika 
petani memupuk dan mengendalikan OPT meliputi produksi kakao dalam setahun, harga kakao, biaya 
usaha tani dan kehilangan produksi tanaman. Biaya usaha tani terdiri atas dua yaitu biaya tetap dan biaya 
tidak tetap. Komponen biaya tetap meliputi pajak lahan dan iuran petani. Sedangkan komponen biaya 
tidak tetap meliputi pupuk, pestisida, dan tenaga kerja.

 Kehilangan pendapatan usaha tani kakao terbesar di kecamatan Bua Ponrang berdasarkan 
hasil perhitungan rumus NAIL (pers. 2) sebesar. 11,014,111.11 Rp/ha/thn dengan luas lahan 0.5 ha 
dengan persentase kehilangan 71.99% Sedangkan kehilangan pendapatan usaha tani terkecil sebanyak. 
1,028,059.00 Rp/thn dengan luas lahan 1 ha dengan persentase kehilangan 1.98%. Pada kecamatan 
Larompong Selatan kehilangan pendapatan usaha tani kakao terbesar sebanyak 8,036,941.98 Rp/ha/thn 
dengan luas lahan 0.5 ha dengan persentase kehilangan 35.72% Sedangkan kehilangan pendapatan usaha 
tani terkecil sebanyak. 1,370,068.04 Rp/thn dengan luas lahan 1.5 ha dengan persentase kehilangan 
1.69%.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Kakao
Faktor-aktor yang mempengaruhi pendapatan petani kakao adalah luas lahan, jumlah produksi, 

jumlah populasi, biaya variabel, biaya tetap dan harga jual sebagai variabel tidak bebas, sedangkan 
pendapatan petani bertindak sebagai variabel bebas (Y) yang diuji melalui regresi linear berganda.
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Tabel   7. Hasil analisis regresi linear berganda faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani 
kakao 

No Variabel Independen Koefisien Regresi t-Hitung Signifikan
1 Luas lahan -887052.4 -3.664 0.000
2 Jumlah produksi 22913.913 69.752 0.000
3 Jumlah populasi 178.375 0.987 0.326
4 Biaya variable -0.013 -0.25 0.803
5 Biaya tetap 4.889 3.122 0.002
6 Harga Jual 546.869 32.93 0.000

Constanta -119362225.2
Taraf Kepercayaan 95%
R-square 0.985 F-hitng 1157.599
t-tabel 1.981 F-tabel 2.186

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0.985 
atau sebesar 98,5%. Hal ini menunjukan bahwa 98% variasi variable dependen (pendapatan) mampu 
dijelaskan secara baik oleh variable-variabel independen. Sedangkan sisanya sebesar 1.5% dijelaskan oleh 
variable lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan. 
Berdasarkan hasil analisis data diatas, diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 1157.599 sedangkan F-tabel 
2.186 pada taraf kepercayaan 95%, atau F-hitung > F-tabel. Hal ini berarti variable independen seperti 
luas lahan, jumlah produksi, jumlah populasi, biaya variabel, biaya tetap dan harga jual berpengaruh 
nyata terhadap variable dependen yaitu pendapatan. Sedangkan secara parsial (Uji-t) yang berpengaruh 
nyata terhadap pendapatan petani adalah variabel luas lahan, jumlah produksi, biaya tetap, dan harga 
jual.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada agroekonomi kakao di enam Desa 

Kecamatan Bua Ponrang (Bupon) dan Larompong Selatan maka dapat disimpulkan bahwa :
a. Teknik budidaya yang diterapkan oleh petani kecamatan Bua Ponrang (Bupon) dan Larompong 

Selatan paling banyak menggunakan klon campuran, menggunakan pola tanam campuran, 
menggunakan jarak tanam 3 x 3 m, dengan penggunaan pupuk anorganik, paling banyak diserang 
oleh hama PBK serta didominasi oleh penyakit VSD dan busuk buah.

b. Persentase kehilangan pendapatan usaha tani kakao terbesar di kecamatan Bupon sebanyak 
71.99% dan persentase kehilangan pendapatan usaha tani terkecil sebanyak 1.98%. Sedangkan di 
kecamatan Larompong Selatan kehilangan pendapatan usaha tani kakao terbesar sebanyak 35.72% 
dan kehilangan pendapatan usaha tani terkecil sebanyak. 1.69%. Selisih input yang dianjurkan 
dan yang diaplikasikan sangat berpengaruh dalam hal kehilangan pendapatan usaha tani kakao. 
Semakin besar selisih dari input yang dianjurkan dan input yang diaplikasikan maka semakin besar 
kehilangan pendapatan usaha tani.

c. Dari hasil pengujian statistik, melalui varians (Uji-F) pada taraf kepercayaan 95% variabel 
independen seperti luas lahan, jumlah produksi, jumlah populasi, biaya variabel, biaya tetap dan 
harga jual berpengaruh nyata terhadap variabel dependen yaitu pendapatan. Sedangkan secara 
parsial (Uji-t) yang berpengaruh nyata terhadap pendapatan petani adalah variabel luas lahan, 
jumlah produksi, biaya tetap, dan harga jual.
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ABSTRACT
Broccoli (Brassica oleracea) has high potential as an export commodity because it is often used as a cooking 
ingredient for different types of food in many countries. As an export commodity, quality becomes a very 
important aspect to increase its value. The usage of organic fertilizer of empty palm oil bunch (TKKS) is 
considered as a method to increase Broccoli’s quality. The purpose was to determine the effect of organic 
fertilizers TKKS on the quality of broccoli. This research was conducted at the Postharvest Laboratory of 
Indonesia Vegetable Research Institute in February until March 2015 used broccoli variety Bejo which 
planted in Lembang, Bandung. Research and used a randomized block design with 7 treatments and 4 
replications. The treatments consist of applications of TKKS fertilizer on different doses+macro synthetic 
fertilizers and chicken manure+cattlemanure+macro synthetic fertilizers as the control. The observed 
quality attributes divided into two parameters, physical and chemical parameters. The results showed that 
the recommended combination to produce broccoli with good quality is combination of organic fertilizer 
granules TKKS 5 tons / ha, 200 kg Urea / ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36 / ha, 200 kg KCl / ha.
Kata kunci: Brassica oleracea, fertilizer, palm oil, postharvest, quality

ABSTRAK
Brokoli (Brassica oleracea) memiliki potensi tinggi sebagai komoditas ekspor karena sering digunakan 
sebagai bahan masakan untuk berbagai jenis makanan di berbagai negara. Sebagai komoditas ekspor, 
kualitas menjadi aspek yang sangat penting sebagai faktor daya saing. Salah satu upaya peningkatan 
kualitas brokoli adalah dengan menggunakan pupuk organik dari Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik TKKS terhadap 
kualitas brokoli pascapanen. Penelitian Ini dilaksanakan di Laboratorium Pascapanen Balai Penelitian 
Tanaman Sayuran pada bulan Februari hingga Maret 2015 menggunakan varietas brokoli Bejo yang 
ditanam di Lembang, Bandung Barat dengan Rancangan Acak Kelompok dengan 7 perlakuan dan 4 
ulangan. Perlakuan terdiri atas aplikasi pupuk organik TKKS pada berbagai dosis ditambah pupuk 
makro sintetis dan pupuk kandang ayam. Kontrol yang digunakan adalah pupuk kandang sapi dan 
pupuk makro sintetis. Atribut kualitas yang diamati terbagi atas dua parameter, yaitu parameter fisik dan 
parameter kimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwapupuk organik TKKS butiran 5 ton/ha, 200 Urea 
kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha dan 200 kg KCl/hamampu menghasilkan brokoli yang memiliki 
kualitas brokoli terbaik.
Kata kunci: Brassica oleracea, pupuk, sawit, pascapanen, kualitas 
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PENDAHULAN
Brokoli merupakan komoditas sayuran yang sering digunakan sebagai bahan masakan dari seluruh 

penjuru dunia. Kebutuhan akan brokoli sangat tinggi dan merupakan sebuah peluang ekspor. Namun saat 
ini volume ekspor brokoli masih sangat kurang dan diperlukan upaya agar dapat meningkatkanproduksi 
maupun kualitas dari brokoli itu sendiri. Volume ekspor brokoli dari tahun 2004–2008 mengalami 
fluktuasi yang kemudian cenderung menurun, hingga pada tahun 2008 volume ekspor brokoli hanya 
sebesar 808 ton/tahun. Volume ini masih sangat rendah dibandingkan volume ekspor komoditas lainnya 
seperti kubis/kol segar yang pada tahun 2008 berjumlah 36.175 ton/tahun (Pusdatin 2009). Pada 
Januari 2014 juga terlihat bahwa nilai ekspor untuk komoditas brokoli juga rendah, yaitu sebesar 200 
kg, sedangkan untuk komoditas kubis sebesar 1,441,120 kg (Pusdatin 2014).

Brokoli memiliki keunggulan dengan jumlah antioksidan yang tinggi. Selain itu Brokoli juga 
mengandung senyawa anti-kanker yang sangat tinggi. Menurut Donaldson (2004), Brokoli merupakan 
sayuran yang memiliki kandungan sulforophan yang tinggi yang mana merupakan kandungan anti 
kanker. Riset di Cina menemukan bahwa jumlah konsumsi brokoli berhubungan secara terbalik dengan 
risiko kanker payudara. Selain itu brokoli juga memiliki kandungan lain seperti kalsium, fosfor, besi, 
vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, dan Vitamin C yang sangat baik untuk tubuh (Rizki 2013). 

Jumlah produksi yang tinggi dituntut agar dapat mendukung pengembangan brokoli menjadi 
komoditas ekspor, ditambah dengan kualitas brokoli yang baik agar dapat bersaing dengan produk 
dari negara lainnya. Salah satu cara yang diperkirakan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas 
brokoli adalah dengan penggunaan pupuk organik. Menurut Chaterjee et al. (2005) sumber nutrisi 
tanaman organik menghasilkan kualitas brokoli yang secara signifikan lebih baik daripada sumber nutrisi 
anorganik. Produk yang dihasilkan memiliki klorofil, kandungan vitamin c dan gula pereduksi yang 
tinggi.

Salah satu bahan organik yang dapat digunakan sebagai sumber pupuk adalah tandan kosong kelapa 
sawit (TKKS). TKKS dinilai sebagai limbah yang potensial sebagai bahan pembuat pupuk karena tersedia 
dalam jumlah banyak dan belum banyak termanfaatkan. Pada proses pembuatan CPO, 1 ton kelapa sawit 
akan menghasilkan TKKS sebanyak 23% atau 230 kg (Sunarwan dan Riyadi 2013). Kandungan hara 
yang cukup tinggi pada TKKS juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pemanfaatannya menjadi 
pupuk organik. Tiap ton TKKS mengandung unsur hara 1,5% N, 0,5% P, 7,3% K dan 0,9% Mg 
(Purnamayani, et al. 2012).

 Pupuk organik dari tandan kosong kelapa  sawit (pupuk organik TKKS) sudah diproduksi oleh 
perusahaan agribisnis swasta di Indonesia dan telah terdaftar di Kementerian Pertanian. Pupuk organik 
TKKS mengandung unsur hara makro dan mikro, dan diperkaya dengan mikroba penambat nitrogen, 
mikroba pelarut fosfat, dan mikroba agen hayati sebagai biopestisida untuk mengurangi serangan 
penyakit dan hama pada tanaman. Selain diharapkan dapat meningkatkan kualitas umbi yang dihasilkan, 
penggunaan pupuk organik TKKS ini juga dapat mencegah kerusakan lingkungan akibat pemakaian 
pupuk anorganik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik TKKS 
terhadap kualitas brokoli melalui pengujian sifat fisik dan kimia dari brokoli. Hasil yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah diperolehnya kombinasi dosis pupuk organik TKKS yang menghasilkan kualitas 
brokoli terbaik.

BAHAN DAN METODE
Bahan

Varietas brokoli yang digunakan dalam kegiatan penelitian adalah varietas Bejo. Sedangkan pupuk 
yang digunakan adalah pupuk kandang sapi, pupuk kandang ayam, pupuk kimia (urea, Za, SP 26, 
dan KCl), dan pupuk organik dari tandan kosong kelapa sawit yang telah ditambahkan bakteri pelarut 
fosfat dan bakteri penambat nitrogen (pupuk organik TKKS). Pestisida yang digunakan adalah fungisida 
berbahan aktif difenokonasol, klorotalonil, dan azoksistrobin.
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Metode Penelitian
Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri atas 7 perlakuan dan 4 

ulangan. a Tabel 1menunjukan perlakuan yang diberikan, dengan kontrol pada kode ABr.

Tabel 1. Jenis perlakuan 

Kode Perlakuan
AB Pupuk kandang sapi 15-20 ton/ha, Pupuk kandang ayam : 5-6 ton/ha, 200 Urea kg/ha, 

500 kg ZA /ha, 150 kg SP 36/ha, 200 kg KCl /ha
BBr Pupuk organik TKKS Butiran 2,5 ton/ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/

ha, 200 kg KCl/ha
CBr Pupuk organik TKKS Butiran 5 ton/ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/

ha, 200 kg KCl/ha
DBr Pupuk organik TKKS Butiran 7,5 ton/ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/

ha, 200 kg KCl/ha
EBr Pupuk organik TKKS Butiran 10 ton/ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/

ha, 200 kg KCl/ha
FBr Pupuk organik TKKS Serbuk 15 ton/ha, 240 Urea kg/ha, 50 kg SP 36/ha
GBr Pupuk organik TKKS Butiran 15 ton/ha, 240 Urea kg/ha, 50 kg SP 36/ha, 200 kg KCl/

ha

Parameter mutu yang diamati adalah sifat fisik dan kimia. Sifat fisik yang diamati adalah penampilan 
fisik, diameter, tinggi batang, bobot sampel, dan susut bobot. Sedangkan sifat kimia yang diamati adalah 
kadar vitamin c, klorofil a, dan kadar air.

Data dianalisis dengan menggunakan uji F hitung untuk mengetahui perlakuan yang berpengaruh 
terhadap parameter yang diamati. Uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan menggunakan 
uji Beda Nyata Jujur (HSD) pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Atribut kualitas, baik fisik dan kimia, yang diamati pada percobaan ini merupakan parameter yang 

dianggap menentukan kualitas brokoli secara umum. 

Sifat Fisik
Parameter sifat fisik yang diamati adalah penampilan fisik, diameter, tinggi batang, bobot sampel, 

dan susut bobot. Menurut standar Amerika Serikat (USDA-AMS, 1997) parameter warna, kematangan, 
panjang tangkai, diameter bunga, kekompakan dan bebas penyakit merupakan parameter yang 
digunakan untuk menentukan kualitas brokoli.  Parameter penampilan fisik yang diamati adalah warna 
dan kekompakan dari bunga brokoli. Tabel 2 menunjukan hasil pengamatan terhadap penampilan fisik 
dari bunga brokoli.

Tabel 2. Hasil pengamatan penampilan fisik dari bunga brokoli

Kode Perlakuan Warna Kekompakan

ABr
Pupuk kandang sapi 15-20 ton/ha, Pupuk kandang 
ayam 5-6 ton/ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA /ha, 
150 kg SP 36/ha, 200 kg KCl /ha

Hijau 
kekuningan –  
hijau gelap

Kompak

BBr
Pupuk organik TKKS Butiran 2,5 ton/ha, 200 Urea 
kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 200 kg 
KCl/ha

Hijau gelap Kompak
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Kode Perlakuan Warna Kekompakan

CBr
Pupuk organik TKKS Butiran 5 ton/ha, 200 Urea 
kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 200 kg 
KCl/ha

Hijau – hijau 
gelap Kompak

DBr
Pupuk organik TKKS Butiran 7,5 ton/ha, 200 Urea 
kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 200 kg 
KCl/ha

Hijau – hijau 
gelap Kompak

EBr
Pupuk organik TKKS Butiran 10 ton/ha, 200 Urea 
kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 200 kg 
KCl/ha

Hijau gelap Kompak

FBr Pupuk organik TKKS Serbuk 15 ton/ha, 240 Urea 
kg/ha, 50 kg SP 36/ha

Hijau 
kekuningan –  
hijau gelap

Kompak

GBr Pupuk organik TKKS Butiran 15 ton/ha, 240 Urea 
kg/ha, 50 kg SP 36/ha, 200 kg KCl/ha Hijau gelap Kompak

Melalui hasil pengamatan dapat dilihat bahwa selain kontrol dan perlakuan FBr (pupuk organik 
TKKS serbuk 15 ton/ha, 240 Urea kg/ha, dan 50 kg SP 36/ha), aplikasi pupuk organik TKKS mampu 
menghasilkan bunga brokoli yang berwarna hijau hingga hijau gelap, sedangkan pada parameter 
kekompakan semua perlakuan dapat menghasilkan brokoli yang kompak. Melihat konsumen yang lebih 
menyukai brokoli yang berwarna hijau hingga hijau kegelapan dan kompak, maka dari itu perlakuan lain 
selain kedua perlakuan tersebut masuk ke dalam kategori disukai oleh konsumen dari segi penampilan 
fisik.

Parameter fisik lainnya yang diuji adalah diameter, tinggi batang, bobot sampel, dan susut bobot. 
Tabel 3 menunjukkan hasil pengamatan pada parameter fisik tersebut.Melalui hasil analisis statistik 
terhadap ukuran dan susut bobot bunga brokoli dapat diketahui hanya perlakuan terhadap parameter 
bobot bunga saja yang berbeda nyata. Perlakuan DBr (pupuk organik TKKS butiran 7,5 ton/ha, 200 
Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, dan 200 kg KCl/ha) memiliki rataan bobot bunga terbesar 
yaitu sebesar 618.5g. Sedangkan baik parameter diameter bunga, tinggi batang, maupun persentase susut 
bobot tidak ditemukan hasil yang berbeda nyata untuk setiap perlakuan yang diberikan.

Walaupun tidak berbeda secara nyata, namun pada dimensi diameter dan tinggi, bisa terlihat 
bahwa brokoli yang diperoleh melalui perlakuan CBr ( pupuk organik TKKS butiran 5 ton/ha, 200 Urea 
kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 200 kg KCl/ha) secara keseluruhan menghasilkan ukuran yang 
cenderung lebih besar daripada perlakuan lainnya, dengan diameter sebesar 12.359 cm dan tinggi 12.031 
cm. Secara statistik, bobot brokoli dengan perlakuan CBr juga cukup tinggi, dan tidak berbeda secara 
nyata dengan bobot brokoli dengan perlakuan DBr yang menghasilkan bobot brokoli tertinggi, dengan 
perbedaan nilai yang cenderung sedikit.

Tabel 3. Hasil analisis statistik parameter ukuran, bobot, dan susut bobot brokoli

Kode Perlakuan Diameter 
(cm)

Tinggi 
Batang (cm)

Bobot 
Sample (g)

Susut 
Bobot 

(%)

ABr

Pupuk kandang sapi 15-20 ton/ha, 
Pupuk kandang ayam 5-6 ton/ha, 200 
Urea kg/ha, 500 kg ZA /ha, 150 kg SP 
36/ha, 200 kg KCl /ha

12.563 a 12.781 a 610.7 ab 9.348 a

BBr
Pupuk organik TKKS Butiran 2,5 ton/
ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 
kg SP 36/ha, 200 kg KCl/ha

12.469 a 12.063 a 559.3 ab 9.095 a

Tabel 2. Hasil pengamatan penampilan fisik dari bunga brokoli (lanjutan)
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Kode Perlakuan Diameter 
(cm)

Tinggi 
Batang (cm)

Bobot 
Sample (g)

Susut 
Bobot 

(%)

CBr
Pupuk organik TKKS Butiran 5 ton/ha, 
200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg 
SP 36/ha, 200 kg KCl/ha

12.656 a 12.531 a 589.8 ab 9.928 a

DBr
Pupuk organik TKKS Butiran 7,5 ton/
ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 
kg SP 36/ha, 200 kg KCl/ha

12.859 a 12.281 a 618.5 b 10.445 a

EBr
Pupuk organik TKKS Butiran 10 ton/
ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 
kg SP 36/ha, 200 kg KCl/ha

12.516 a 12.281 a 580.1 ab 8.44 a

FBr Pupuk organik TKKS Serbuk 15 ton/
ha, 240 Urea kg/ha, 50 kg SP 36/ha 12.266 a 12.063 a 533.8 a 6.62 a

GBr Pupuk organik TKKS Butiran 15 ton/
ha, 240 Urea kg/ha, 50 kg SP 36/ha, 
200 kg KCl/ha

12.359 a 12.031 a 547.6 ab 11.245 a

CV 10% 11% 2% 17%
Keterangan: Angka  yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji lanjut 

HSD pada taraf  nyata  5 %.

Pada parameter susut bobot, diketahui tidak ada hasil yang memiliki perbedaan secara nyata antar 
perlakuan, namun  perlakuan FBr (pupuk organik TKKS serbuk 15 ton/ha, 240 Urea kg/ha, 50 kg SP 36/
ha) menghasilkan brokoli yang memiliki susut bobot terendah yaitu sebesar 6.62%. Sedangkan perlakuan 
CBr menghasilkan brokoli yang memiliki susut bobot yang cukup tinggi yaitu sebesar 9.928%. 

Bila dilihat secara keseluruhan maka aplikasi TKKS untuk tanaman brokoli dapat dilihat terdapat 
hasil yang positif dan menunjukkan sifat fisik yang lebih baik dibandingkan kontrol, khususnya pada 
parameter ukuran diameter dan tinggi. Begitupun dengan penampilan fisik, brokoli dengan perlakuan 
kontrol dapat menghasilkan brokoli yang berwarna hijau kekuningan yang kurang disukai oleh konsumen, 
sedangkan hampir seluruh perlakuan menggunakan TKKS (kecuali perlakuan FBr) dapat menghasilkan 
brokoli yang lebih disenangi konsumen yaitu berwarna hijau hingga hijau gelap.

Berdasarkan semua parameter fisik yang diamati, kombinasi terbaik untuk menghasilkan brokoli 
dengan sifat fisik terbaik adalah kombinasi CBr (pupuk organik TKKS butiran 5 ton/ha, 200 Urea kg/
ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 200 kg KCl/ha) karena menghasilkan ukuran yang terbesar dan 
bobot yang tinggi.

Sifat Kimia
Parameter sifat kimia diamati dengan analisis proksimat. Parameter yang diamati adalah kadar 

vitamin c, klorofil a, dan kadar air. Vitamin c merupakan kandungan yang sangat penting dari brokoli 
dan merupakan senyawa yang sangat menguntungkan dalam kinerjanya sebagai bahan antikanker. 
Begitupun dengan klorofil a yang bermanfaat sebagai antioksidan dalam menangkal radikal bebas. Tabel 
4 menunjukkan hasil pengamatan pada parameter kimia tersebut.

Tabel 4. Hasil analisis statitstik parameter kimia brokoli

Kode Perlakuan Kadar Vit C 
(mg/100g)

Klorofil a 
(µ/mg)

Kadar Air  
(%)

ABr
Pupuk kandang sapi 15-20 ton/ha, Pupuk 
kandang ayam 5-6 ton/ha, 200 Urea kg/ha, 500 
kg ZA /ha, 150 kg SP 36/ha, 200 kg KCl /ha

44.508a 2.7307 a 91.405 a

Tabel 3. Hasil analisis statistik parameter ukuran, bobot, dan susut bobot brokoli (lanjutan)
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Kode Perlakuan Kadar Vit C 
(mg/100g)

Klorofil a 
(µ/mg)

Kadar Air  
(%)

BBr
Pupuk organik TKKS Butiran 2,5 ton/ha, 200 
Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 
200 kg KCl/ha

48.814 a 4.4039 b 91.243 a

CBr
Pupuk organik TKKS Butiran 5 ton/ha, 200 
Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 
200 kg KCl/ha

47.38a 4.3951 b 91.48 ab

DBr
Pupuk organik TKKS Butiran 7,5 ton/ha, 200 
Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 
200 kg KCl/ha

46.661 a 2.8141 a 91.388 a

EBr
Pupuk organik TKKS Butiran 10 ton/ha, 200 
Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 
200 kg KCl/ha

45.943a 3.0392 ab 91.335 a

FBr Pupuk organik TKKS Serbuk 15 ton/ha, 240 
Urea kg/ha, 50 kg SP 36/ha 44.507a 3.2319 ab 91.33 a

GBr Pupuk organik TKKS Butiran 15 ton/ha, 240 
Urea kg/ha, 50 kg SP 36/ha, 200 kg KCl/ha 45.225a 3.4745 ab 91.833 b

CV 5% 25% 0%
Keterangan: Angka  yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata menurut Uji lanjut 

HSD pada taraf  nyata  5 %.

Pada parameter kimia, terdapat dua parameter yang memiliki perbedaan signifikan diantara tiap 
perlakuan, yaitu parameter klorofil a dan kadar air. Pada parameter klorofil a, perlakuan BBr(pupuk 
organik TKKS butiran 2,5 ton/ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 200 kg KCl/ha) 
dan CBr(pupuk organik TKKS butiran 5 ton/ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 200 
kg KCl/ha ) memberikan hasil yang berbeda nyata dibandingkan perlakuan lainnya. Rataan kandungan 
klorofil tertinggi terdapat pada perlakuan BBr yaitu sebesar 4.4039 µ/mg, sedangkan perlakuan CBr 
menghasilkan brokoli dengan rataan kandungan klorofil sebesar 4.3951 µ/mg

Perbedaan nyata juga terlihat pada hasil uji kadar air, dapat dilihat bahwa perlakuan BBr 
menghasilkan brokoli yang memiliki kadar air terendah yaitu sebesar 91.243%. Hal ini dapat juga 
mengindikasikan bahwa perlakuan BBr menghasilkan brokoli yang memiliki daya simpan tertinggi. 
Walaupun begitu, perlakuan CBr juga memiliki nilai kadar air yang tidak berbeda secara nyata dengan 
perlakuan BBr walaupun lebih tinggi kadar airnya, namun masih tergolong lebih rendah dibanding 
perlakuan lainnya.

Pada parameter vitamin c, hasil yang diperoleh tidak memiliki  perbedaan yang signifikan untuk 
setiap perlakuan. Namun dapat terlihat bahwa perlakuan BBr dan CBr memiliki nilai yang lebih tinggi 
yaitu masing-masing memiliki kadar vitamin c sebesar 48.814mg/100g dan 47.38mg/100g.

Bila dilihat secara keseluruhan maka aplikasi TKKS untuk tanaman brokoli dapat dilihat terdapat 
hasil yang positif dan menunjukkan sifat kimia yang lebih baik dibandingkan kontrol. Kombinasi dosis 
pupuk yang terbaik untuk memperoleh sifat kimia yang terbaik adalah kombinasi BBr (pupuk organik 
TKKS butiran 2,5 ton/ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 200 kg KCl/ha). Namun, 
apabila dilihat secara umum, baik sifat  kimia mapun sifat fisik, maka kombinasi yang dapat menghasilkan 
sifat fisik dan kimia yang baik adalah kombinasi CBr (pupuk organik TKKS butiran 5 ton/ha, 200 Urea 
kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 kg SP 36/ha, 200 kg KCl/ha).

Tabel 4. Hasil analisis statitstik parameter kimia brokoli (lanjutan)
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KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pupuk organik TKKS secara keseluruhan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap kualitas brokoli baik pada sifat fisik maupun sifat kimianya. Kombinasi 
pupuk yang direkomendasikan untuk menghasilkan brokoli dengan kualitas fisik maupun sifat kimia 
yang baik adalah kombinasi pupuk organik TKKS butiran 5 ton/ha, 200 Urea kg/ha, 500 kg ZA/ha, 100 
kg SP 36/ha dan 200 kg KCl/ha. 
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ABSTRACT
The objectives of this study to obtain optimal concentration of cytokines and duration of soaking satoimo 
seeds for shoots and roots induction through ex vitro culture technique. Six months old of taro seeds 
are used as a source of explants for shoots and roots induced using cytokines. The experimental design 
was randomized block design with two factors. The first factor was cytokinin treatments, and the second 
factor was soaking time treatments. The results showed that the addition sitokinin (BAP and kinetin) and 
the length of time of immersion very significant effect on the increase of shoot height, number of shoots 
and number of seeds satoimo taro root. BAP combination of 30 mg/l and 12 hours soaking time provides 
the most optimal results in an increase the number of taro shoots 9.05 buds at 8th week after planting. 
Kinetin combination of 10 mg/l and 12 hours soaking time provides the most optimal results in a height 
increase and the number of taro roots, 52. 925 cm height and 17.75 roots at 8th week after planting.
Keywords: Ex Vitro technique, satoimo taro, BAP, Kinetin

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan konsentrasi sitokinin dan lamanya waktu perendaman 
benih satoimo yang optimal terhadap induksi tunas dan akar talas satoimo melalui teknik kultur ex 
vitro. Benih talas satoimo berumur enam bulan dipergunakan sebagai sumber eksplan untuk diinduksi 
tunas dan akar menggunakan sitokinin. Rancangan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok 
dengan dua factor. Faktor pertama perlakuan sitokinin dan perlakuan kedua adalah lamanya waktu 
perendaman. Hasil penelitian menunjukkan penambahan sitokinin (BAP dan kinetin) dan lamanya 
waktu perendaman berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan tinggi tunas, jumlah tunas dan 
jumlah akar benih talas satoimo. Kombinasi BAP 30 mg/l dan waktu perendaman 12 jam memberikan 
hasil yang paling optimal dalam peningkatan jumlah tunas benih talas satoimo pada minggu ke-8 dengan 
rata-rata 9.05 tunas. Kombinasi kinetin 10 mg/l dan waktu perendaman 12 jam memberikan hasil yang 
paling optimal dalam peningkatan tinggi dan jumlah akar tunas benih talas satoimo pada minggu ke-8 
dengan rata-rata masing-masing sebesar 52.925 cm dan 17.75 akar.
Kata kunci: teknik Ex Vitro, talas satoimo, BAP, Kinetin



973

Optimasi Konsentrasi Sitokinin dan Waktu Perendaman terhadap Induksi Tunas dan
Akar Talas Satoimo (C. Esculenta Var. Antiquorum) Melalui Teknik Kultur Ex Vitro

Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

PENDAHULUAN
Talas satoimo (Colocasia esculenta var. antiquorum) dikenal sebagai talas jepang, berasal dari Cina 

dan Jepang, diduga merupakan hasil mutasi dan seleksi dari C. esculenta yang diintroduksi ke kawasan 
itu ratusan tahun yang lalu (Purseglove 1975; Prana et al. 2000). Varietas talas ini berkembang baik di 
negara-negara yang beriklim dingin seperti Vietnam bagian utara, India bagian utara, Karibia dan secara 
terbatas juga di Amerika Serikat bagian selatan. C. esculenta var antiquorum memiliki umbi induk yang 
berukuran sedang yang membentuk umbi-umbi cabang yang ukurannya bervariasi ke arah samping. 
Strukturnya mirip dengan struktur umbi Kimpul atau Balitung (Xanthosoma spp.). Pada varietas ini 
(talas jepang) yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan adalah umbi cabangnya.

Konsumsi Satoimo terbesar di dunia khususnya untuk makanan pokok (sebagai pengganti kentang) 
adalah negara Jepang dengan tingkat permintaan sebesar 360.000 ton per tahun. Sedangkan permintaan 
dalam bentuk lain adalah tepung sebagai bahan baku makanan kesehatan, dan industri farmasi. Talas 
jepang biasa digunakan sebagai obat dalam mempercepat penyembuhan luka sehingga talas jepang 
dianggap memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel yang rusak. Umbi talas Jepang merupakan salah 
satu tanaman yang berpotensi sebagai anti-aging. Umbi talas jepang mengandung senyawa polifenol, 
vitamin C, vitamin A, monogliserida, besi, tannin dan saponin yang berperan dalam menghambat dan 
memperlambat proses penuaan (Wang 1983; Lintner and Sederma 2015; Sharma and Arvind Sharma, 
2012; Kim, Moon, Sean Yeo, Kang 2010).

Talas satoimo dapat juga dikembangkan di Indonesia, baik untuk dataran rendah, sedang maupun 
dataran tinggi (hingga 1400 m dpl) pada sepanjang musim. Beberapa daerah yang sudah mengembangkan 
talas satoimo yaitu Bantul, Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kabupaten Bantaeng, Aceh 
Besar dan Banggai Kepulauan.

Potensi budidaya talas satoimo sangat prospektif. Pasalnya, permintaan talas ini di pasar luar negeri 
cukup besar, terutama dari Jepang. Di tahun 2011 permintaan Jepang terhadap talas satoimo mencapai 
480.000 ton per tahun. China, salah satu negara pengekspor talas satoimo terbesar saat ini, belum mampu 
memenuhi permintaan tersebut. Tingginya permintaan dari Jepang membuka peluang budidaya talas 
satoimo semakin lebar. Pengembangan talas satoimo di Indonesia sampai saat ini masih terkendala oleh 
ketersediaan bibit. Karena selama ini sumber bibit yang dipergunakan berasal dari umbi yang sumber 
umbinya tidak jelas, tidak seragam usia panen dan belum memasuki masa dormansi sehingga banyak 
umbi yang busuk dan pertumbuhan tidak sempurna. Untuk mengatasi masalah ketersediaan bibit talas 
satoimo, Balai Bioteknologi, BPPT telah berhasil mengembangkan teknik perbanyakan bibit tanaman 
secara kultur ex vitro (Tajuddin et al. 2007), dimana teknik ini mengadopsi teknik perbanyakan bibit 
tanaman secara in vitro sehingga bibit yang dihasilkan seragam dan memiliki sifat-sifat unggul yang 
identik dengan tanaman induknya. Dengan adanya aplikasi berbagai zat pengatur tumbuh dan optimasi 
faktor-faktor lingkungan mikro pada teknik ex vitro mampu mempercepat proses induksi tunas dan 
perakaran bibit tanaman sampai siap untuk diaklimatisasi dan selanjutnya ditanam di lahan.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan konsentrasi sitokinin dan waktu 
perendaman benih satoimo yang optimal terhadap induksi tunas dan akar talas satoimo (C. esculenta var. 
antiquorum) secara kultur ex vitro.

BAHAN DAN METODE
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2015, bertempat di laboratorium 

kultur ex vitro Balai Bioteknologi-BPPT, gedung 630 Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang, 
Propinsi Banten,

Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah benih talas satoimo berumur 6 bulan. 
Benih talas yang dipilih bentuknya bulat dan berdiamater sekitar 4 cm, zat pengatur tumbuh (BAP dan 
Kinetin), bahan sterilan (fungisida dan bakterisida), media tanam (pasir, tanah, arang sekam). 

Tahapan kegiatan ini terdiri dari: sterilisasi benih, induksi tunas, inisiasi dan inkubasi. Sterilisasi 
benih talas satoimo dilakukan dengan perendaman dalam larutan bakterisida dan fungisida pada 
konsentrasi 2 gr/l selama 30 menit. Tahapan sterilisasi tersebut bertujuan untuk menghasilkan benih 
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talas satoimo steril. Tahap selanjutnya adalah induksi tunas. Induksi tunas dilakukan dengan perendaman 
benih talas satoimo dalam larutan ZPT (BAP dan Kinetin) pada konsentrasi dan waktu tertentu (Tabel 
1). Tahap terakhir adalah inisiasi dan inkubasi benih dalam inkubator. Inisiasi dilakukan pada media 
tanam berupa pasir : tanah : arang sekam (1 : 1 : 1) kemudian diinkubasi pada suhu ± 32–35 0C dan 
kelembaban > 85% selama 30 hari. 

Rancangan percobaan penelitian ini menggunakan RAK (Rancangan Acak Kelompok) dengan 
dua faktor yaitu F1 (konsentrasi sitokinin) dan F2 (waktu perendaman). Benih satoimo direndam dalam 
beberapa konsentrasi sitokinin (0, 10, 20, 30, dan 40 ppm) dalam waktu selama 0, 12 dan 24 jam. 
Selanjutnya benih ditanam dalam media yang telah disiapkan.

Tabel 1. Pelakuan sitokinin dan waktu perendaman

Kode Sitokinin (S) Konsentrasi 
(ppm)

Waktu Perendaman (T) (Jam)
0 12 24

S0 0 S0T0 S0T12 -
S1 10 - S1T12 S1T24
S2 20 - S2T12 S2T24
S3 30 - S3T12 S3T24
S4 40 - S4T12 S4T24
S5 0 S5T0 S5T12 -
S6 10 - S6T12 S6T24
S7 20 - S7T12 S7T24
S8 30 - S8T12 S8T24
S9 40 - S9T12 S9T24

Keterangan: kode S0-S4 (BAP), kode S5-S9 (Kinetin)

Parameter yang diamati adalah jumlah tunas, panjang/tinggi tunas, jumlah akar. Pengamatan 
terhadap tunas dan tinggi tunas dilakukan setiap 1 (satu) minggu selama 2 (dua) bulan. Pengambilan 
data pengujian dilakukan untuk mengetahui jumlah tunas dan jumlah akar dengan cara penghitungan 
langsung. Analisis data jumlah tunas dan jumlah akar dilakukan dengan menggunakan program SAS 
(Statistical Analisis System) dengan uji ANOVA (α=0.01) serta uji lanjut Duncan Multiple Range Test 
(DMRT) (α=0.01). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis data jumlah tunas, tinggi tunas dan jumlah akar pada periode 2 (dua) bulan setelah 

tanam dapat dilihat pada Tabel 2 sampai dengan 4.

1. Pertambahan Jumlah Tunas

Tabel   2. Hasil uji duncan terhadap pengaruh perlakuan kombinasi sitokinin (S) dan waktu perendaman 
(T) pada pertambahan jumlah tunas satoimo 8 MST

Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh
Waktu Perendaman (Jam) (T)

0 (T0) 12 (T12) 24 (T24)

BAP
(mg/l)
 (S)

0 (S0) 0.70 e 0.55 e -
10 (S1) - 4.55 d 4.80 cd
20 (S2) - 6.20 bcd 6.75 bc
30 (S3) - 9.05 a 6.60 bc
40 (S4) - 7.05 b 7.55 ab
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Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh
Waktu Perendaman (Jam) (T)

0 (T0) 12 (T12) 24 (T24)

Kinetin
(mg/l)
 (S)

0 (S5) 0.75 e 0.95 e -
10 (S6) - 1.30 e 1.30 e
20 (S7) - 1.05 e 0.80 e
30 (S8) - 1.00 e 1.30 e
40 (S9) - 1.15 e 1.85 e

Keterangan: Angka dalam kelompok pada kolom dan baris yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata 
berdasarkan Uji DMRT pada tingkat kepercayaan 99%.

Uji lanjut DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada (Tabel 2), menunjukkan perbedaan 
pengaruh antar perlakuan. Penggunaan kombinasi zat pengatur tumbuh sitokinin dan waktu perendaman 
memberikan respon terhadap jumlah tunas pada 8 minggu setelah tanam. Interaksi antara kelompok BAP 
dan kinetin tidak berpengaruh nyata. Tetapi interaksi sitokinin (BAP, kinetin) dan waktu perendaman 
berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan jumlah tunas. BAP + waktu perendaman memberikan 
nilai rata-rata lebih tinggi dibanding Kinetin + waktu perendaman. Pertambahan jumlah tunas terbaik 
terdapat dalam perlakuan BAP + waktu perendaman dengan kombinasi BAP 30 mg/l + waktu perendaman 
12 jam dengan nilai rata-rata sebesar 9.05 tunas dan terendah pada BAP 0 mg/l + waktu perendaman 
12 jam dengan nilai rata-rata 0.55 tunas. Sedangkan pertambahan tertinggi pada kombinasi Kinetin dan 
waktu perendaman yaitu pada kinetin 40 mg/l + waktu perendaman 24 jam yaitu sebesar 1.85 tunas dan 
terkecil terdapat dalam perlakuan kinetin 0 mg/l + waktu perendaman 0 jam dengan nilai 0.75 tunas.

2. Pertambahan Tinggi Tunas

Tabel 3. Hasil uji duncan terhadap pengaruh perlakuan kombinasi sitokinin (S) dan waktu perendaman 
(T) pada pertambahan tinggi satoimo 8 MST

Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh
Waktu Perendaman (Jam) (T)

0 (T0) 12 (T12) 24 (T24)

BAP
(mg/l)
 (S)

0 (S0) 17.00 hi 7.950 i -
10 (S1) - 20.28 ghi 36.33 abcdefg
20 (S2) - 27.40 efgh 29.86 defgh
30 (S3) - 22.73 ghi 23.37 fghi
40 (S4) - 36.96 abcdefg 35.59 abcdefg

Kinetin
(mg/l)
 (S)

0 (S5) 36.22 abcdefg 29.10 defgh -
10 (S6) - 52.92 a 50.57 ab
20 (S7) - 44.58 abcd 34.50 abcdefg
30 (S8) - 39.65 abcdef 47.22 abc
40 (S9) - 40.53 abcde 32.28 cdefgh

Keterangan: Angka dalam kelompok pada kolom dan baris yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata 
berdasarkan Uji DMRT pada tingkat kepercayaan 99%.

Tabel 2. Hasil uji duncan terhadap pengaruh perlakuan kombinasi sitokinin (S) dan waktu perendaman 
(T) pada pertambahan jumlah tunas satoimo 8 MST (lanjutan)
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Uji lanjut DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada (Tabel 3), menunjukkan perbedaan 
pengaruh antar perlakuan. Penggunaan kombinasi zat pengatur tumbuh sitokinin dan waktu perendaman 
memberikan respon terhadap tinggi tunas pada 8 minggu setelah tanam. Interaksi antara kelompok 
BAP dan kinetin tidak berbeda nyata. Tetapi interaksi sitokinin (BAP, kinetin) dan waktu perendaman 
berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan tinggi tunas. Kelompok kinetin + waktu perendaman 
memberikan nilai rata-rata lebih tinggi dibanding BAP + waktu perendaman. Pertambahan tinggi tunas 
terbaik terdapat dalam perlakuan kinetin + waktu perendaman dengan kombinasi kinetin 10 mg/l + 
waktu perendaman 12 jam dengan nilai rata-rata sebesar 52.925 cm dan terendah pada kinetin 0 mg/l 
+ waktu perendaman 12 jam dengan nilai rata-rata 29.10 cm. Sedangkan pertambahan tertinggi pada 
kombinasi BAP dan waktu perendaman yaitu pada BAP 40 mg/l + waktu perendaman 12 jam yaitu 
sebesar 36.965 cm dan terkecil terdapat dalam perlakuan BAP 0 mg/l + waktu perendaman 12 jam 
dengan nilai 7.95 cm.

3. Jumlah Akar

Tabel   4. Hasil uji  duncan terhadap pengaruh perlakuan kombinasi sitokinin (S) dan waktu perendaman (T) 
pada jumlah akar satoimo 8 MST

Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh
Waktu Perendaman (Jam) (T)

0 (T0) 12 (T12) 24 (T24)

BAP
(mg/l)
 (S)

0 (S0) 5.90 ef 3.75 f -
10 (S1) - 8.60 def 12.45 bcd
20 (S2) - 12.75 abcd 12.70 abcd
30 (S3) - 15.95 abc 13.05 abcd
40 (S4) - 14.25 abc 14.25 abcd

Kinetin
(mg/l)
 (S)

0 (S5) 11.90 cd 11.95 cd
10 (S6) 17.75 ab 18.26 a
20 (S7) 13.10 abcd 9.55 de
30 (S8) 12.85 abcd 14.20 abcd
40 (S9) 12.65 abcd 13.55 abcd

Keterangan: Angka dalam kelompok pada kolom dan baris yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata 
berdasarkan Uji DMRT pada tingkat kepercayaan 99%.

Uji lanjut DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada (Tabel 4), menunjukkan perbedaan 
pengaruh antar perlakuan. Penggunaan kombinasi zat pengatur tumbuh sitokinin dan waktu perendaman 
memberikan respon terhadap jumlah akar pada 8 minggu setelah tanam. Interaksi antara kelompok 
BAP dan kinetin tidak berbeda nyata. Tetapi interaksi sitokinin (BAP, kinetin) dan waktu perendaman 
berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan jumlah akar. Kelompok kinetin + waktu perendaman 
memberikan nilai rata-rata lebih tinggi dibanding BAP + waktu perendaman. Pertambahan jumlah akar 
terbaik terdapat dalam perlakuan kinetin + waktu perendaman dengan kombinasi kinetin 10 mg/l + 
waktu perendaman 24 jam dengan nilai rata-rata sebesar 18.263 akar dan terendah pada kinetin 20 mg/l 
+ waktu perendaman 24 jam dengan nilai rata-rata 9.55 akar. Sedangkan pertambahan tertinggi pada 
kombinasi BAP dan waktu perendaman yaitu pada BAP 30 mg/l + waktu perendaman 12 jam yaitu 
sebesar 15.947 akar dan terkecil terdapat dalam perlakuan BAP 0 mg/l + waktu perendaman 12 jam 
dengan nilai 3.75 akar.

Berdasarkan analisis sidik ragam, secara umum hasil uji konsentrasi sitokinin (BAP dan kinetin) dan 
waktu perendaman memberikan pengaruh sangat nyata terhadap parameter jumlah tunas, tinggi tunas 
dan jumlah akar satoimo pada minggu ke-4 (F-Hitung>F-Tabel pada tingkat selang kepercayaan 99%). 
Berdasarkan Tabel 2 hingga 4 menunjukkan kombinasi sitokinin dan waktu perendaman memberikan 
pengaruh sangat nyata terhadap jumlah tunas dan jumlah akar satoimo.
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Dari penelitian ini diketahui adanya pengaruh tunggal dari masing-masing zat pengatur tumbuh 
dan waktu perendaman. Dengan semakin bertambahnya konsentrasi BAP maka pertambahan jumlah 
tunas tanaman cenderung meningkat. Demikian juga halnya dengan pengaruh waktu perendaman. 
Semakin bertambahnya waktu, maka pertambahan jumlah tunas juga meningkat (tabel 2). Tetapi 
pertambahan konsentrasi BAP tersebut cenderung menurunkan jumlah akar (Tabel 4). Sedangkan pada 
pemberian kinetin cenderung meningkatkan jumlah akar (Tabel 4) dan tinggi tunas (Tabel 3) tetapi 
mengakibatkan penurunan jumlah tunas (Tabel 2).

Induksi tunas satoimo dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari bahan tanaman. 
Faktor internal dipengaruhi oleh faktor genetik tanaman dan hormon endogen, sedangkan faktor 
eksternal adalah faktor lingkungan tumbuh seperti suhu, cahaya, kelembaban serta zat pengatur tumbuh. 
Pada bagian ini akan dibahas pengaruh/peranan zat pengatur tumbuh terhadap kemampuan induksi 
tunas satoimo ex vitro.

Menurut Gunawan (1992), salah satu fungsi sitokinin (BAP) adalah dapat memacu pembelahan 
sel-sel tanaman. Perendaman dengan penambahan BAP10 - 40 ppm memperlihatkan pertambahan 
jumlah tunas yang nyata tetapi menurunkan jumlah akar. Sedangkan kinetin memberikan pengaruh 
terhadap pertambahan tinggi dan jumlah akar tetapi tidak terhadap jumlah tunas. Berdasarkan hasil uji 
pada benih satoimo tersebut, diduga bahwa pengaruh sitokinin (BAP dan kinetin) memberikan respon 
yang berbeda terhadap parameter yang dijujikan. 

Gambar 1. Induksi tunas ex-vitro  satoimo dengan perlakuan BAP 

Gambar 2. Induksi tunas ex-vitro  satoimo dengan perlakuan kinetin 

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Penambahan zat pengatur tumbuh sitokinin (BAP dan kinetin) dan waktu perendaman 

berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan tinggi tunas, jumlah tunas dan jumlah akar benih 
talas satoimo.

2. Kombinasi auksin sitokinin BAP 30 mg/l dan waktu perendaman 12 jam memberikan hasil yang 
paling optimal dalam peningkatan jumlah tunas benih talas satoimo pada minggu ke-8 dengan rata-
rata hasil uji Duncan’s sebesar 9.05 tunas.

3. Kombinasi sitokinin kinetin 10 mg/l dan waktu perendaman 12 jam memberikan hasil yang paling 
optimal dalam peningkatan tinggi dan jumlah akar tunas benih talas satoimo pada minggu ke-8 
dengan rata-rata hasil uji Duncan’s masing-masing sebesar 52.925 cm dan 17.75 akar.
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ABSTRAK
Cabai merah merupakan salah satu produk hortikultura utama di Indonesia, kebutuhan akan produksi 
ini setiap tahun akan terus meningkat sesuai dengan peningkatan kebutuhan. Kendala pada budidaya 
cabai sekarang ini adalah adanya serangan hama dan penyakit salah satunya adalah antraknosaa yang 
disebabkan oleh jamur Colletotrichum sp. Tersedianya calon varietas cabai yang tahan atau toleran 
terhadap serangan antraknosa merupakan salah satu upaya dalam menangani masalah ini (Salim 2012). 
Percobaan ini menggunakan 12 calon calon varietas cabai merah koleksi Balitsa untuk diuji ketahanan 
dan tingkat serangan antraknosa C. acutatum. Sehingga dapat diketahui calon calon varietas cabai yang 
tahan atau toleran terhadap serangan antraknosa C. acutatum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
perkembangan penyakit antraknosaa pada 12 calon calon varietas yang diuji pada masing –masing calon 
varietas tidak seragam. Calon calon varietas no 2 memiliki ketahanan lebih tinggi dibandingkan dengan 
calon calon varietas lainnya hal ini dilihat dari ukuran lesio yang ditimbulkan memperlihatkan ukuran 
lebih kecil dibanding dengan calon calon varietas lainnya.
Kata kunci : Cabai, Antraknosaa, ketahanan, Colletotrichum

PENDAHULUAN
Cabai merah merupakan salah satu produksi pertanian yang sangat digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Rasa pedas karena kadungan enzim capsiin di dalamnya mampu meningkatkan cipta rasa 
berbagai masakan, cabai merah sering digunakan sebagai bahan makanan pelengkap atau bahan baku 
utama. Cabai merah dapat diolah mejadi berbagai macam olahan seperti saus dan sambal sehingga 
menambah meningkatnya kebutuhan cabai merah. Produksi cabai merah terus meningkat setiap 
tahunnya. Menurut data BPS tahun 2014, produksi cabai merah sebesar 1.074.611 ton, sedangkan 
tahun 2013 dan 2012 sebesar 1.012.879 ton dan 954.363 ton. 

Antraknosa merupakan cendawan patogen yang berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas buah 
cabai merah. Salah satu organisme penyebab antraknosa cabai yaitu Colletrothicum acutatum. Patogen ini 
menyebabkan buah busuk, menyerang buah cabai muda ataupun tua bail dilapangan ataupun ditempa 
penyimpanan. Penyakit Antraknosa dapat menyebabkan buah cabai hancur sampai 100% (Duriat et 
al., 2007). Penurunan kualitas dan kuantitas cabai karena gagal panen mendorong harga cabai sering 
berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan harga bahkan menjadi pemicu inflasi.

Tersedianya calon varietas cabai yang tahan atau toleran terhadap serangan antraknosa merupakan 
salah satu upaya dalam menangani masalah ini (Salim 2012). Percobaan ini menggunakan 12 calon 
calon varietas cabai merah koleksi Balitsa untuk diuji ketahanan terhadap tingkat serangan antraknosa C. 
acutatum. Sehingga dapat diketahui calon calon varietas cabai yang tahan atau toleran terhadap serangan 
antraknosa C. acutatum.
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METODE PENELITIAN
Percobaan dilaksanakan pada bulan Januari- Februari 2016, di Laboratorium Mikologi, Kelti. 

Entomologi dan Fitopatologi, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Lembang, Bandung Jawa Barat. 
Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 
12 calon calon varietas cabai sebagai perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali. Parameter yang diamati 
meliputi panjang dan lebar lesio cabai yang disebabkan oleh hasil injeksi antraknosa C. acutatum. 

Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu suntikan Hamilton PB600, toples bersaring, 
makropipet dan tube, mikropipet, tabung reaksi, penggaris, tissue, camera dan label. Bahan yang 
digunakan dalam percobaan ini yaitu 12 calon varietas buah cabai yaitu calon varietas 1, 2, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 17, 18, dan 19, suspensi spora C. acutatum, aquades dan alkohol 70%. 

Suspensi spora C. acutatum yang digunakan pada kerapatan spora 10-6. Suspensi spora C. acutatum 
yang diinjeksi sekitar 5 µl dalam setiap injeksi. Sampel buah cabai yang telah diberi perlakuan, diinkubasi 
dalam toples bersaring. Setiap toples bersaring, diberi aquades 5 ml. Hal ini bertujuan untuk menjaga 
lingkungan di dalam toples bersaring tetap lembab. Pengamatan dimulai dari 2 hari setelah injeksi (2HSI) 
dengan mengukur diameter lesio di titik injeksi.

Gambar 1. Proses inokulasi patogen

HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Duriat et al. (2007), gejala awal antraknosa pada buah cabai yaitu bercak kecil seperti 

tersiram air, bercak berkembang dengan cepat hingga terdapat garis tengah 3–4 cm. Ekspansi bercak 
yang maksimal membentuk lekukan dengan warna merah tua ke coklat muda dengan berbagai bentuk 
konsentrik dari jaringan stromatik cendawan yang berwarna gelap. Spora yang berwarna pucat kekuningan 
sampai warna salmon (pink) tersebar pada garis-garis konsentrik. 

Lesio pada cabai merah diketahui dengan melihat gejala yang muncul dititik injeksi suspensi spora 
C. acutatum (Gambar 2). Diameter lesio pada percobaan ini merupakan ukuran ketahanan buah cabai 
merah terhadap serangan antraknosa C. acutatum. Jika semakin besar nilai diameter lesio, maka semakin 
kecil ketahanan buah cabai merah terhadap serangan antraknosa.

Gambar 2. Lesio buah cabai hasil injeksi antraknosa C. acutatum
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Tabel 1. Data pengamatan diameter lesio 12 calon varietas cabai

Calon 
Calon varietas

Pengamat
1 2 3 4 5 6

1 0.00 0.50a 1.60a 2.65a 4.61a 5.93a

2 0.00 0.00a 0n.95a 1.30a 1.75a 2.15a

7 0.00 0.00a 0.58a 1.58a 5.29a 8.00a

8 0.00 0.00a 0.69a 1.00a 2.50a 4.00a

9 0.00 0.63a 5.40a 8.50a 12.83a 13.50a

10 0.00 1.27a 4.23a 9.13a 12.13a 15.25a

12 0.00 1.75a 3.85a 5.65a 7.25a 8.50a

13 0.00 2.31a 5.50a 8.71a 11.92a 15.50a

14 0.00 0.45a 1.70a 3.65a 5.59a 7.04a

17 0.00 0.25a 2.33a 2.50a 3.58a 4.17a

18 0.00 0.95a 4.30a 7.00a 12.03a 14.06a

19 0.00 1.40a 4.95a 7.48a 11.01a 13.63a

HSD 5% 0.00 5.17 10.29 16.96 24.46 28.05
Huruf yang sama dibelakang angka menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji Tukey (HSD 0,05).
Keterangan:
P1: Pengamatan 1 (2 HSI)
P2: Pengamatan 2 (3 HSI)
P3: Pengamatan 3 (4 HSI)
P4: Pengamatan 4 (5 HSI)
P5: Pengamatan 5 (6 HSI)
P6: Pengamatan 6 (7 HSI)

Berdasarkan Analisis Sidik Ragam Seimbang (Tabel 1), diameter lesio antraknosa C. acutatum tidak 
berbeda nyata terhadap 12 calon varietas buah cabai merah. Gejala serangan antraknosa C. acutatum 
terjadi mulai dari pengamatan dua (3 HSI) dengan diameter lesio terbesar pada calon varietas 13 yaitu 2,31 
mm. Calon varietas 2, 7 dan 8 belum menunjukkan gejala serangan. Pada pengamatan 3, calon varietas 
13 memiliki diameter lesio terbesar yaitu 5,50 mm, sedangkan calon varietas 7 memiliki diameter lesio 
terkecil yaitu 0,58 mm. Pengamatan 4, calon varietas 13 memiliki diameter lesio 8,71 mm, sedangkan 
calon varietas 2 memiliki diameter lesio 1,30 mm. Pengamatan 5, calon varietas 9 memiliki diameter 
lesio terbesar yaitu 12,83, sedangkan pengamatan 6 calon varietas 13 memiliki diameter terbesar dari 11 
calon varietas yang diujikan yaitu 15,50 mm. Calon varietas 2 memiliki diameter lesio terkecil pada P5 
dan P6 dibandingkan dengan 11 calon varietas lain yang diujikan, yaitu 1,75 mm dan 2,25 mm. 

Berdasarkan penilitian yang dilakukan oleh Salim (2012), yaitu pengujian ketahanan genotip cabai 
terhadap serangan antraknosa, diameter lesio hasil injeksi C. acutatum dapat mencapai 13 mm. Menurut 
Yusnafi (2002) suatu organisme memiliki kemampuan ketahanan terhadap suatu patogen. Kemampuan 
tersebut seperti terbentuknya struktur atau zat spesifik seperti, terbentuknya lapisan kutikula yang tebal, 
dinding sel yang bersuberin juga sel-sel gabus ataupun terbentuknya zat yang bersifat racun yang mampu 
membunuh mikroorganisme patogen.

Berdasarkan nilai rata-rata diameter lesio dapat diketahui pertumbuhan antraknosa C. acutatum 
dalam 12 calon calon varietas buah cabai berbeda-beda. Calon varietas 14 memiliki pertumbuhan 
antraknosa C. acutatum yang paling rendah dari P1-P6 yaitu 0 mm; 0,45 mm; 1,7 mm; 3,65 mm; 
5,59 mm dan 7,04 mm. Calon varietas 13 memiliki pertumbuhan antraknosa C. acutatum yang paling 
tinggi dari P1-P6 yaitu 0 mm; 2,31 mm; 5,5 mm; 8,71 mm; 11,92 mm dan 15,5 mm. Pertumbuhan 
antraknosa C. acutatum dalam 12 calon varietas bauh cabai merah dari terendah ke yang tertinggi yaitu 
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V14, V12, V8, V17, V1, V7, V12, V9, V19, V18, V10 dan V13. 

Gambar 2. Pertumbuhan antraknosa C. acutatum dalam 12 calon varietas buah cabai merah 

Pada 12 calon calon varietas cabai merah menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan antraknosa 
C. acutatum yang berbeda-beda. Jika semakin besar nilai pertumbuhan antraknosa C. acutatum, maka 
semakin besar diameter lesio, sehingga semakin kecil ketahanan suatu calon varietas terhadap serangan 
antraknosa C. acutatum. Berdasarkan ketahanan dan pertumbuhan C. acutatum, menunjukkan tingkat 
serangan antraknosa C. acutatum pada 12 calon calon varietas cabai merah (Gambar 3.) pada serangan 
pertama (S1), V13 menunjukkan tingkat serangan paling tinggi, sedangkan V2, V7 dan V8 belum 
menunjukkan adanya serangan antraknosa. Tingkat serangan kedua (S2), V19 menunjukkan tingkat 
serangan yang paling tinggi, sedangkan V7 menunjukkan tingkat serangan terendah. Tingkat serangan 
ketiga (S3), V10 menunjukkan tingkat serangan tertinggi, sedangkan V8 menunjukkan tingkat serangan 
terendah. Tingkat serangan keempat (S4), V18 menunjukkan tingkat serangan tertinggi, sedangkan 
V2 menunjukkan tingkat serangan terendah. Tingkat serangan kelima (S5), V13 menunjukkan tingkat 
serangan tertinggi, sedangkan V2 menunjukkan tingkat serangan terendah. 

Gambar 3. Tingkat serangan Antraknosa C. acutatum terhadap 12 calon varietas buah cabai merah
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Pada 12 calon varietas buah cabai merah menunjukkan tingkat serangan antraknosa yang 
berfluktuatif. Berdasarkan Gambar 3, V7, V9, V10 dan V18 menunjukkan tingkat serangan yang lebih 
tinggi. Secara keseluruhan, V2 menunjukkan tingkat serangan paling rendah. V2 tahan terhadap serangan 
dibandingkan dengan 11 calon calon varietas yang diujikan. 

KESIMPULAN
Perkembangan penyakit antraknosaa pada 12 calon calon varietas yang diuji masing -masing calon 

varietas tidak seragam. Calon calon varietas no 2 memiliki ketahanan lebih tinggi dibandingkan dengan 
calon calon varietas lainnya hal ini dilihat dari ukuran lesio yang lebih kecil dibanding dengan calon 
calon varietas lainnya. 
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ABSTRACT
The aim of this study was to find kind of compost that affected positively to soil fertility and growth and 
yield of upland rice. Study was conducted at research station Agriculture Faculty University of Sriwijaya, 
Indralaya, from June through November 2015. The method that was used was  randomized complete 
block design, consisted of two factors and 3 replications. The first factor was kind of compost, consisted 
of 5 kinds: cowpea compost,  mucuna compost, the empty fruit bunches of oil palm compost and 
cow manure. while the second factor was N,P,K fertilizer rates. It consisted of: without fertilizer, 25%,   
50%,  75% of recommended rate. There were 48 treatments and every treatment consisted of 3 units. 
The results showed that mucuna compost treatment was the best. It had  the highest growth and  yield 
of upland rice. Combination of mucuna compost treatment and 50% rate of N,P,K fertilizer resulted 
the highest growth and yield of upland rice. The organic fertilizer treatment increased soil chemical 
characteristic such as pH, total N, available P and  soil K.
Key words: Cowpea, empty fruit bunches of oil palm,  NPK fertilizer, compost.

ABSTRAK
Penelitian untuk mencari jenis kompos yang berpengaruh positif terhadap kesuburan tanah dan 
pertumbuhan serta hasil tanaman padi gogo, dilakukan pada bulan juni  sampai November 2015 di kebun 
percobaan fakultas Pertanian Unsri, Indralaya Sumatera Selatan. Penelitian  menggunakan rancangan 
acak kelompok faktorial dengan 2 faktor perlakuan dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah jenis kompos:   
kompos kacang tunggak,  kompos mucuna,  kompos tandan kosong kelapa sawit dan pupuk kandang 
sapi. Faktor kedua adalah dosis pupuk N,P,K yaitu: tanpa pupuk, 25%, 50%, 75% dari dosis anjuran. 
Dosis anjuran 200 kg urea, 75 kg SP-36 dan 50 kg KCl per ha, totalnya ada 48 perlakuan dan masing-
masing perlakuan terdiri dari 3 unit.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan kompos mucuna 
dan  kombinasi kompos mucuna dengan pupuk N,P,K 50% adalah yang terbaik, diikuti oleh perlakuan  
kompos kacang tunggak dengan kombinasi pupuk N,P,K 50%. Perlakuan pupuk organik meningkatkan 
sifat kimia tanah antara lain pH tanah, N total, P tersedia dan K-dd.
Kata kunci: Kacang tunggak, tandan kosong kelapa sawit, pupuk NPK,  kompos.

PENDAHULUAN
Upaya peningkatan produksi beras guna memperkuat ketahanan pangan nasional akan lebih 

berkesinambungan apabila dilakukan melalui program perluasan areal tanam padi gogo di lahan bukaan 
baru. Upaya peningkatan produksi beras nasional melalui perluasan areal tanam padi gogo dinilai lebih 
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pasti, memihak rakyat miskin, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta memberikan tambahan 
produksi beras yang lebih berkelanjutan. Upaya ini dapat dijadikan program jangka pendek pemerintah 
untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan swasembada beras secara berkelanjutan (Sumarno dan 
Hidayat 2012).

Produktivitas padi gogo masih rendah jika dibandingkan dengan padi sawah.  rata-rata produktivitas 
padi gogo adalah 2.56 ton ha-1 sedangkan padi sawah sebesar 4.74 ton ha-1. Akan tetapi melalui program 
PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) padi sawah dapat berproduksi sampai 6–8 ton  ha-1 tergantung 
dengan varietas, sedangkan untuk padi gogo dapat mencapai 6 ton  ha-1 (Pirngadi 2009).

Areal lahan yang potensial untuk perluasan lahan tanam padi gogo di Sumatera Selatan khususnya, 
sebagian besar merupakan lahan-lahan marginal yang mempunyai tingkat kesuburan dan kandungan 
bahan organik rendah, tingkat kemasaman tinggi, keracunan Al serta kekurangan fosfor (P), yang 
merupakan fator pembatas pertumbuhan tanaman di lahan kering masam (Notohadiprawiro 2006). 
Masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan bahan organik yang ramah lingkungan dan dapat 
mengurangi penggunaan pupuk kimia untuk meningkatkan produksi padi gogo. Salah satu konsep dari 
sistem produksi berkelanjutan adalah pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu (PTT).  Pelaksanaan 
PTT untuk tanaman pangan selain menggunakan pupuk kimia juga mengikutsertakan pupuk organik 
dari kompos jerami sebagai sumber K dan bahan organik dari pupuk kandang sebagai sumber N, P, K 
dan Ca (Pirngadi 2009).  

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa penggunaan pupuk organik dan kompos dapat 
meningkatkan unsur hara dan pH tanah. Hasil penelitian dari Rachman et al. (2008) menunjukkan 
bahan organik dengan takaran 20 ton ha-1 yang dikombinasikan dengan pupuk N, P, K dosis 200, 200, 
100 kg ha-1 memberikan hasil bobot tongkol basah jagung yang tertinggi. Selanjutnya Sarno (2009) 
mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa pupuk kandang dosis 20 ton ha-1 tanpa pupuk N, P, K 
memberikan hasil terbaik terhadap pH, C-organik dan N-total tanah. 

 Hasil penelitian Zulkifli dan Herman (2012) menunjukkan bahwa perlakuan bokasi dosis 400 g 
plot-1 adalah yang terbaik dengan diameter tongkol 1.8 cm dan panjang tongkol 20.72 cm. Selanjutnya 
Putra (2012) mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa perlakuan pupuk NPK 200kg ha-1 + urea 50 
kg ha-1 + pupu daun 2 L ha-1 merupakan takaran yang tepat dan dapat meningkatkan hasil padi gogo 
varietas Situ Patenggang hingga 3.4 ton ha-1.  Penelitian Melati dan Wisdiyastuti (2005) menunjukkan 
bahwa bobot basah 100 butir kedelai tertinggi dicapai pada pemberian 15 kg ha-1 benih pupuk hijau 
dengan 10 ton ha-1 pupuk kandang ayam. 

Kacang tunggak (Vigna unguiculata) dan mucuna (Mucuna bracteata) adalah tumbuhan leguminosae 
yang dapat memberikan kontribusi unsur hara ke dalam tanah.  Penelitian Fitriana (2013) menunjukkan 
bahwa produksi jagung tertinggi dicapai pada lahan yang sebelumnya ditanami kacang tunggak dengan 
kombinasi pupuk N,P,K 50% dosis anjuran.  

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas pertanian Unsri, Indralaya  Sumatera Selatan, 

pada bulan Juni sampai November 2015. Jenis tanah  Ultisol  dengan pH 4,49, C-organik 4,00%, 
N-total 0.28%, P-tersedia 27.60 ppm, K-dd 0.19 me kg-1.

  Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok faktorial dengan 2 faktor perlakuan 
dan 3  ulangan. Faktor pertama jenis bahan organik, terdiri dari: K1 =  kompos kacang tunggak,  K2 
= kompos mucuna, K3 = kompos tandan kosong kelapa sawit dan, K4 = pupuk kandang sapi. Faktor 
kedua dosis pupuk N, P, K yaitu: P0 =  tanpa pupuk,  P1 = 25%  (50 kg urea, 18.75 kg SP-36 dan 12.5 
kg KCl ha-1).P2 = 50% (100 kg urea, 37.5 kg SP-36 dan 25 kg KCl  ha-1). P3 = 75% (150 kg urea, 
56.25 kg SP-36 dan 37.5 kg KCl ha-1), diulang tiga kali, totalnya ada 48  perlakuan dan masing-masing 
perlakuan ada 3 unit.

Masing-masing bahan organik sebanyak  10 ton ha-1, yaitu kompos kacang tunggak, kompos 
mucuna, kompos tandan kosong kelapa sawit dan pupuk kandang sapi. Selanjutnya dipersiapkan media 
untuk penanaman padi gogo. Penelitian  menggunakan polibeg  ukuran 20 kg. Tanah diambil dari lahan 
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kering di kampus Fakultas Pertanian Unsri Indralaya. Tanah dibersihkan dari semua kotoran dengan 
diayak kemudian dimasukkan kedalam polibeg. Selanjutnya dimasukkan kompos kedalam polibeg, 
dicampur dengan tanah sesuai dengan perlakuan. Sebelum penanaman tanah dianalisis terlebih dahulu, 
untuk melihat kandungan N,P,K,C dan pH tanah. Penanaman benih padi gogo dilakukan dengan cara 
ditugal sebanyak 5 benih per lubang. Kemudian selanjutnya dilakukan perlakuan pupuk anorganik NPK  
yaitu pupuk urea, SP-36 dan KCl, dengan dosis sesuai perlakuan. Dosis pupuk standar adalah 200 kg 
urea per ha, 75 kg SP-36 per ha dan 50 kg KCl per ha. Sepertiga bagian pupuk urea dan seluruh bagian 
pupuk SP-36 dan KCl diberikan pada saat tanam dan dua pertiga dari pupuk urea diberikan pada 4 
minggu setelah tanam. 

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyulaman, penyiangan, dan pengendalian hama 
dan penyakit. Penyulaman dilakukan jika ada benih yang tidak tumbuh pada umur 7 hari setelah tanam. 
Penyiangan dilakukan dua kali yaitu pada umur 4  minggu setelah tanam bersamaan dengan pemupukan 
untuk penyiangan pertama dan umur 6 minggu setelah tanam untuk penyiangan kedua. 

Pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman padi meliputi: 1). Tinggi tanaman, 2) Jumlah 
anakan maksimum per rumnpun, 3) Jumlah gabah bernas per rumpun, 4) Berat 1000 butir. Analisis 
tanah sebelum dan setelah perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Tanaman Padi

 Pemberian pupuk anorganik pada dosis yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap semua peubah yang diamati (tinggi tanaman, jumlah anakan per rumpun,  jumlah gabah bernas 
per rumpun, dan  bobot 1000 butir). Aplikasi bahan organik yang berbeda hanya berpengaruh sangat 
nyata terhadap bobot 1000 butir, dan tidak berpengaruh nyata terhadap peubah yang lain. Demikian 
juga untuk kombinasi perlakuan pupuk anorganik dengan pupuk organik hanya berpengaruh nyata 
terhadap bobot 1000 butir.

Tinggi tanaman padi gogo, jumlah anakan per rumpun, jumlah gabah bernas per rumpun, 
dan  bobot 1000 butir .

Tinggi tanaman merupakan indikator pertumbuhan untuk menjelaskan proses pertumbuhan yang 
terjadi atau juga untuk melihat pengaruh lingkungan dan perlakuan yang diterapkan.  Hasil analisis 
keragaman terhadap tinggi tanaman menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik, pupuk N,P,K dan 
kombinasi keduanya tidak berpengaruh nyata. Perlakuan yang tertinggi pada kompos mucuna yaitu 
73,51 dan terendah pada perlakuan pupuk kandang yaitu 69,82. Perlakuan pupuk N,P,K yang tertinggi 
pada P1 (25% dosis anjuran) yaitu 72,40 cm dan terendah pada perlakuan tanpa pemberian pupuk 
(Tabel 1). Sedangkan untuk kombinasi keduanya tertinggi pada perlakuan kompos mucuna dengan 
pupuk N,P,K 25% (K2P1). Kompos mucuna dengan pupuk N,P,K 25%, diikuti oleh perlakuan K1P1, 
kompos kacang tunggak dengan pupuk N,P,K 25% . Mucuna dan Kacang tunggak merupakan tanaman 
leguminosae yang dapat mengikat N dari udara sehingga dapat menambah unsur hara di dalam tanah, oleh 
karena kedua perlakuan ini menghasilkan tinggi tanaman yang lebih tinggi dari perlakuan K3 (kompos 
tandan kosong kelapa sawit) dan K4 (pupuk kotoran sapi). Kedua kompos kacang tunggak dan mucuna 
memberikan nilai tertinggi yang dikombinasi dengan pupuk N,P,K 25%, ini berarti bahwa pada dosis 
25% pupuk N,P,K sudah dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman padi dengan pemberian kompos 
mucuna atau kacang tunggak. Sebaliknya pada dosis pupuk N,P,K 75% (P3) tinggi tanaman lebih 
rendah dindingkan dengan pupuk N,P,K 25% (P2). Hasil analisis tanah menunjukkan kompos mucuna 
memiliki kandungan N total lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan kompos lainnya. Perlakuan 
pupuk N,P,K 25% sudah cukup dapat memberikan pertumbuhan tanaman padi yang terbaik.

Berdasarkan hasil analisis keragaman perlakuan pupuk organik dan anorganik tidak berpengaruh 
nyata terhadap jumlah anakan. Jumlah anakan tertinggi pada perlakuan K1 (kompos kacang tunggak) 
dan terendah pada pupuk kotoran sapi (K4). Untuk perlakuan pupuk N,P,K jumlah anakan tertinggi 
pada perlakuan pupuk 50%, demikian juga untuk kombinasi perlakuan kompos kacang tunggak dengan 
pupuk N,P,K 50% memiliki jumlah anakan tertinggi (K1P2). Jumlah anakan terbanyak didapatkan 
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pada perlakuan kompos kacang tunggak dengan pupuk N,P,K 50% (K1P2), diikuti oleh perlakuan 
kompos mucuna dengan pupuk N,P,K 75% (K2P3) dan kompos kacang tunggak dengan pupuk N,P,K 
75% (K1P3) (Tabel 1) Kompos kacang tunggak dan mucuna tetap memiliki nilai yang lebih tinggi dari 
perlakuan kompos tandan kosong kelapa sawit dan pupuk kotoran sapi, dan pupuk N,P,K 50% sudah 
cukup untuk meningkatkan jumlah anakan per rumpun. Hasil analisis kompos mucuna dan kompos 
kacang tunggak mengandung  N total lebih tinggi dari pupuk kandang sapi.

Perlakuan pupuk organik dan anorganik tidak berpengaruh terhadap jumlah gabah bernas per 
rumpun, jumlah gabah bernas tertinggi didapat pada perlakuan kompos mucuna (K2), diikuti oleh 
kompos kacang tunggak (K1). Jumlah gabah bernas tertinggi pada kombinasi perlakuan kacang tunggak 
dengan pupuk N,P,K 50% (K1P2).

Perlakuan pupuk organik berpengaruh sangat nyata terhadap bobot 1000 butir, sedang perlakuan 
pupuk anorganik (N.P.K) tidak berpengaruh nyata dan  kombinasi keduanya berpengaruh nyata.  Pada 
Tabel 1 terlihat bahwa perlakuan kompos kacang tunggak (K1) berbeda nyata dengan semua perlakuan 
yang lain (kompos mucuna (K2), kompos tandan kosong kelapa sawit (K3), dan pupuk kotoran sapi 
(K4)).  Perlakuan kompos mucuna (K2) mempunyai bobot 1000 butir tertinggi yang berbeda nyata 
dengan kompos kacang tunggak (K1) dan pupuk kotoran sapi (K4) tetapi tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan kompos tandan kosong kelapa sawit (K3). Perlakuan kompos tandan kosong kelapa sawit 
tidak berbeda nyata dengan pupuk kotoran sapi.

Dari semua peubah yang diamati terlihat bahwa perlakuan kompos mucuna memiliki nilai 
tertinggi untuk  peubah tinggi tanaman, jumlah gabah bernas per rumpun, bobot 1000 butir.  Sedangkan 
perlakuan kompos kacang tunggak memiliki nilai tertinggi untuk peubah jumlah anakan per rumpun. 
Mucuna dan kacang tunggak merupakan tumbuhan leguminosae yang dapat mengikat N2 dari udara 
sehingga kebutuhan nitrogen untuk tanaman padi dapat terpenuhi. Menurut Mathews (1998) ada 
beberapa keunggulan dari tumbuhan leguminosae seperti mucuna antara lain: mampu mengembalikan 
hara yang bersumber dari bahan organik yang jumlahnya cukup besar, simbiosis antara akar tumbuhan 
leguminosae dengan bakteri rhizobium mampu mengurangi penggunaan pupuk N dari luar. Selain dari 
pada itu hal ini juga disebabkan  karena ketersediaan unsur hara yang cukup dan dapat diserap dengan 
cepat oleh tanaman, dan pengaruh dari bahan organik yang memiliki unsur hara mikro dalam membantu 
proses pertumbuhan dan penyerapan unsur hara secara optimal dan efektif. Menurut Nyanjang (2003) 
dalam Ade Alavan et al. (2015) bahwa pemupukan yang lengkap dan berimbang sangat mempengaruhi 
pertumbuhan dan hasil tanaman padi karena dapat menambah dan mengembalikan unsur hara yang 
telah hilang baik tercuci maupun yang terbawa tanaman saat panen.

Tabel 1.  Pengaruh pupuk organik dan pupuk N,P,K terhadap peubah yang  diamati

Parameter Jenis bahan 
organik

Dosis pupuk N,P,K
Rerata K

P0 P1 P2 P3

Tinggi tanaman (cm)

K1 64,32 74,57 74,20 69,14 70,56 
K2 69,36 76,28 74,27 74,16 73,51 
K3 72,83 68,18 69,90 69,83 70,19 
K4 70,42 70,58 64,72 73,56 69,82 

Rerata P 69,23 72,40 70,77 71,67 

Jumlah anakan per 
rumpun

K1 18,89 19,78 25,22 22,11 21,50 
K2 17,22 22,67 22,78 22,78 21,36 
K3 17,45 19,55 22,33 20,44 19,94 
K4 17,33 18,00 19,33 23,22 19,47 

Rerata P 17,72 20,00 22,42 22,14 
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Parameter Jenis bahan 
organik

Dosis pupuk N,P,K
Rerata K

P0 P1 P2 P3

Jumlah gabah bernas 
per rumpun

K1 1507,33 1844,44 2383,44 1728,44 1865,91
K2 1408,44 2318,33 1809,22 2147,89 1921,00
K3 1684,33 1520,33 1570,00 1350,44 1531,33
K4 1517,78 1557,22 1476,22 2277,33 1707,10

Rerata P 1529,47 1810,08 1809,72 1876,03

Bobot 1000 butir

K1 22,13 21,97 22,53 21,53 22,04a 
K2 23,57 23,80 24,67 23,67 23,93b 
K3 23,77 23,40 23,07 23,20 23,36bc 
K4 23,03 22,50 22,67 23,30 22,88c 

Rerata P 23,13 22,92 23,23 22,93 
Keterangan:  K1= kacang tunggak; K2=kompos mucuna; K3=kompos tandan kosong kelapa sawit; K4=pupuk kotoran sapi; 

P0=tanpa pupuk N,P,K, P1=25% pupuk N,P,K; P3=50% pupuk N,P,K dan P4=75% pupuk N,P,K

Hasil Analisis Tanah Sebelum dan setelah Perlakuan Bahan Organik
Hasil analisis tanah sebelum perlakuan bahan organik menunjukkan bahwa tanah penelitian 

bereaksi masam karena pH 4,49 dan kandungan C-organik cukup tinggi dengan nilai 4,00% (Tabel 
2). Hasil analisis tanah sesudah perlakuan bahan organik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pH 
tanah, rata-rata pH tanah diatas 5 setelah perlakuan bahan organik, kecuali pada perlakuan kompos 
mucuna, ph tanah turun menjadi 4,75. Terjadi peningkatan kandungan C-organik dari 4,00% sebelum 
percobaan menjadi rata-rata >5 setelah aplikasi bahan organik. Begitu juga untuk kandungan unsur-
unsur yang lain mengalami peningkatan yang sangat siknifikan hampir pada semua perlakuan kompos. 
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bahan organik dapat meningkatkan sifat kimia tanah yang 
sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Sutono et al. (1996) menyatakan bahwa bahan organik 
sangat berperan penting dalam pembentukan agregat tanah yang baik, selain dari itu bahan organik dapat 
merangsang pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme lainnya. Bahan organik dapat juga meningkatkan 
porositas tanah dan mempermudah penyerapan air ke dalam tanah sehingga meningkatkan daya simpan 
air tanah (Rawls 1982).

Tabel 2. Sifat kimia tanah sebelum dan setelah perlakuan bahan organik

Sifat kimia tanah
Perlakuan

Sebelum Tanah+ K1 Tanah+ K2 Tanah+ K3 Tanah + K4
pH 4,49 5,03 4,75 5,42 5,17
C-organik (%) 4,00 5,30 5,00 5,83 4,85
N-total (%) 0,28 2,24 2,94 2,80 3,64
P-tersedia (ppm) 27,60 80,40 36,45 51,60 32,85
K-dd (me/100 g) 0,19 4,09 1,28 7,67 2,30

KESIMPULAN
5.1.  Kesimpulan

 Kesimpulan yang dapat diajukan adalah perlakuan kompos mucuna  dengan kombinasi pupuk 
N,P,K 50% adalah yang terbaik untuk pertumbuhan dan hasil padi gogo, diikuti oleh perlakuan  kompos 
kacang tunggak dengan kombinasi pupuk N,P,K 50%. Perlakuan pupuk organik meningkatkan beberapa 
sifat kimia tanah antara lain pH tanah, N total, P tersedia dan K-dd.

Tabel 1.  Pengaruh pupuk organik dan pupuk N,P,K terhadap peubah yang  diamati (lanjutan)
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5.2.  Saran
 Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah kompos mucuna dan kacang tunggak yang 

dikombinasikan dengan pupuk N,P,K pada dosis 50% baik digunakan pada pertanaman padi gogo.

DAFTAR PUSTAKA
Ade Alavan, R Hayati, E Hayati. 2015.  Pengaruh Pemupukan Terhadap Pertumbuhan beberapa varietas 

Padi Gogo (Oryza sativa L.).
Fitriana M, Yakup P, Munandar, Dedik B. 2013.  Pergeseran jenis gulma akibat perlakuan bahan organik 

pada lahan kering bekas tanaman jagung (Zea mays L.).  J. Agron. Indonesia 41(2):118–125.
Gomez KA, AA Gomez. 1995.  Statistical  Procedures for Agricultural Research. Diterjemahkan oleh 

Endang S., Justika S. B. 1995. Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian.  Universitas 
Indonesia Press.  Jakarta.

Melati M, Wisdiyastuti A. 2005. Pengaruh pupuk kandang ayam dan pupuk hijau Calopogonium 
mucunoides terhadap pertumbuhan dan produksi kedelai panen muda yang dibudidayakan secara 
organik.  Bul. Agron. 33(2):8–15.

Mathews C. 1998. The Introduction and establishment of a New Leguminous Cover Plant, Mucuna 
bracteata under Oil Palm in Malaysia.  Published The Planter, Kuala lumpur. 74(860): 359–
368.

Notohadiprawiro T.  2006. Pertanian lahan kering di Indonesia : Potensi, prospek,  kendala, dan 
pengembangannya.  (30 September 2010).

Pirngadi K. 2009. Peran bahan organik dalam peningkatan produksi padi berkelanjutan mendukung 
ketahanan pangan nasional. Pengembangan Inovasi Pertanian  2(1):48–64.

Putra, Sunjaya.  2012.  Pengaruh pupuk NPK tunggal, majemuk, dan pupuk daun terhadap peningkatan 
produksi padi gogo varietas situ patenggang. Jurnal AgroTrop. 2(1):55–61.

Rachman IA, Sri Djuniwati, Komarudin Idris.  2008.  Pengaruh bahan organik dan pupuk NPK 
terhadap serapan hara dan produksi jagung di inceptisol Ternate. Jurnal Tanah dan Lingkungan. 
10 (1):7–13.

Rawls.1982. Estimating Soil Bulk Density from Particle Size Analysis and Organic Matter Content.  
J. Soil. Sci. 123-125 (Eds). Risalah Diskusi ilmiah hasil Penelitian pertanian Lahan kering 
dan Konservasi di daerah Aliran Sungai, Malang 1-3 Maret 1988.  P3HTA. Badan Litbang 
Pertanian.

Sarno.  2009.  Pengaruh kombinasi NPK dan pupuk kandang terhadap sifat tanah dan pertumbuhan 
serta produksi tanaman caisim.  J. Tanah Tropika. 14(3):211-219.

Sumarno, JR Hidayat. 2012. Perluasan Areal Padi gogo sebagai Pilihan untuk Mendukung Ketahanan 
Pangan Nasional. http://pangan.litbang.deptan.go.id/en/publication-iptek/21/205.

Sutono S, A Abdurachman, I Juarsah. !996. Perbaikan Tanah Podsolik Merah Kuning (Haplorthox) 
Menggunakan bahan Organik dan Anorganik: Suatu Percobaan Rumah Kaca.  Prosiding 
Pertemuan Pembahasan dan komunikasi Hasil Penelitian Tanah dan agroklimat. Puslittanak.

Zulkifli, Herman. 2012. Respon jagung manis (Zea mays saccharata Stut.) terhadap dosis dan jenis pupuk 
organik.  Jurnal Agroteknologi. 2 (2):33–36. 



Morfofisiologi Keragaan Tanaman Kelapa Sawit di Lahan 
Gambut 

Marlina 1)*), Mery Hasmeda1), Renih Hayati 1), Dwi Putro Priadi1)

1)Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian , Universitas Sriwijaya,
Jl. Raya Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia

*)Korespondensi:  Telp.+62711367632, HP: 081373814736
email: marlinaroesli54@Gmail.com  dan marlina_roesli@yahoo.com 

ABSTRACT
Oil palm has been extensively cultivated on peat land,  tended to grow “leaning “ and “toppling” since 
young. The aim of this research was to evaluate morphophysiology and yield of  six years old  SJ2 variety 
on 2,5 until 4 metres depth, hemiks and in land peat at South Sumatera, from May 2012 – January 
2013. The research used a CRBD, with two replications. The trunk appearances, based on degree of 
the slope between the trunk and soil surface, composed: upright, moderate slope, high slope (leaning), 
and lay down (toppling. The result showed  upright and moderate slope plant had narrow leaflets; short 
and few frond;  low LAI (2,53 ; 2,73); and high primary root population density. The upright had 
better growth than  leaned and  toppled plants and high yield (2,43 kg FFB plant-1  harvest-1 on the first 
year). The leaned and toppled plants had broad leaflets; high LAI (6,15 ; 4,33); high root surface area 
density of secondary, tertiary / quaternary root population density, root dry weight; and low primary 
root population density. The leaned and toppled had low growth quality and yield. This information was 
important for recommendation of  agronomic practices.
Key words:    Elaeis guineensis  Jacq., morphophysiology,  peat, performance

ABSTRAK
Usaha perluasan pertanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) telah memanfaatkan lahan gambut 
dengan pertumbuhannya cenderung miring bahkan rebah sejak muda. Tujuan penelitian mengevaluasi 
morfofisiologi pertumbuhan dan hasil kelapa sawit varietas SJ2 umur 6 tahun berdasarkan keragaannya 
pada gambut kedalaman 2,5 sampai 4 meter, hemiks dan in land di Sumatera Selatan, bulan  Mei 
2012 sampai Oktober 2013. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok, dengan dua ulangan. 
Keragaan tanaman  berdasarkan sudut terbentuk antara batang dan permukaan tanah, yaitu: tegak, agak, 
sangat miring, dan rebah. Hasil menunjukkan keragaan tegak maupun agak miring memiliki anak daun 
sempit,  pelepah pendek dan sedikit ( ILD 2,53 dan 2,73) dan densitas populasi akar primer yang tinggi. 
Keragaan sangat miring dan rebah memiliki anak daun luas ( ILD 6,15 dan 4,33), densitas luas area 
permukaan akar sekunder dan bobot kering populasi akar tinggi,  serta  densitas populasi akar primernya 
rendah. Kualitas pertumbuhan keragaan yang tegak tinggi dibanding  sangat miring maupun rebah, dan 
hasil tinggi 2,43 kg TBS  tanaman -1 panen-1   di tahun pertama. Kesimpulannya keragaan miring dan 
rebah menjadikan pertumbuhan dan hasil rendah. Hasil penelitian penting sebagai pendukung untuk  
tindakan agronomi.
Kata kunci:   Elaeis guineensis Jacq., keragaan, gambut, morfofisiologi. 
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PENDAHULUAN
Ketersediaan lahan yang sesuai makin terbatas, sehingga budidaya tanaman kelapa sawit diantaranya 

dilakukankan ke lahan gambut. Asia tenggara merupakan area gambut terluas di daerah tropis (Page et al. 
2011).  Seluas 0,9 juta hektar lahan gambut di Indonesia ditanami palma yang didominasi oleh tanaman 
kelapa sawit,  dan yang lainnya tanaman  kelapa dan sagu (Miettinnen  et al. 2012). Menurut Barus et 
al. (2012), tanaman kelapa sawit yang ditanam di lahan bergambut di Indonesia adalah seluas 1 579 752 
hektar. Luas lahan gambut di Indonesia 1,46 juta hektar,  di Kalimantan (0,75 juta hektar), Papua (0,40 
juta hektar) dan di Sumatera (0,31 juta hektar)(Tacconi 2003 dalam Susilo et al. 2013). Berdasarkan 
informasi tentang tanaman kelapa sawit yang ditanam di lahan gambut, sehingga kebenaran tentang luas 
lahan gambut dalam di Indonesia yang ditanami kelapa sawit belum dapat dipastikan.

  Tanaman kelapa sawit menunjukkan pertumbuhan miring dan bahkan rebah di lahan gambut, 
menyebabkan hasil tandan buah yang rendah. Miring tanaman merupakan gejala yang ditemukan 
pada budidaya kelapa sawit di lahan gambut (Lim dan Wahyudi 1994 dalam Kheong et al. 2010).  
Pertumbuhan miring maupun rebah berdampak pada kualitas pertumbuhan dan kuantitas hasil 
tanaman. Waktu pemulihan yang lama diperlukan oleh tanaman kelapa sawit di lahan gambut, terutama 
jika sudut rebahnya >45 0 (Othman et al. 2007). Permasalahan yang dihadapi terutama pada tanaman 
menjadi miring dan bahkan rebah merupakan keragaan tanaman kelapa sawit pada umur muda yang 
dibudidayakan di lahan gambut, kondisi tersebut menyebabkan rendahnya produktifitas tanaman. 
Miring dan rebah tanaman  sebagai keragaan  tanaman kelapa sawit var. SJ2  umur 6 tahun di lahan 
gambut, dibedakan berdasarkan nilai derajat sudut yang terbentuk antara batang tanaman terhadap 
permukaan gambut, yaitu terdiri atas: tegak, agak miring, sangat miring dan rebah. Penelitian tentang 
keragaan tanaman kelapa sawit umur muda  di lahan gambut yang dievaluasi berdasarkan morfofisiologi 
masih sangat terbatas.

 Selain beberapa sifat fisik gambut, yaitu bulk densitas (BD) yang rendah, porositas besar dan 
kandungan air tanah yang banyak menjadi kendala budidaya tanaman di lahan gambut, terdapat juga 
kendala sifat kimia gambut. Menurut Othman et al. (2007), tingkat dekomposisi dan kedalaman muka 
air gambut merupakan beberapa penyebab miring tanaman kelapa sawit di lahan gambut. 

 Budidaya tanaman di lahan gambut juga terkendala akan pH tanah yang rendah (Cheah et 
al. 2013). Fosfor (P) kurang tersedia, karena kelarutan Aluminium (Al) yang tinggi terjadi pada pH 
tanah ganbut yang rendah (IQBAL 2012; Bertham dan Nusantara 2011) menyebabkan pertumbuhan 
tanaman terganggu, fungsi akar melemah akibat keracunan Al,  dan terhambatnya pemanjangan akar 
(Yunita 2009; Sun et al. 2011).  Akar tanaman melemah akibat kekurangan P (Havlin et al. 2005).  

  Meskipun tanaman kelapa sawit toleran pada pH yang rendah (pH< 4), namum tanaman dapat 
keracunan Al (Sun et al. 2011), selain beberapa sifat fisik  gambut  juga dapat mengurangi daya dukung  
gambut terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Menurut Wahyunto et al. (2010), kelapa sawit 
merupakan salah satu tanaman perkebunan yang dapat tumbuh cukup baik pada lahan gambut dengan 
ketebalan lebih dari 300 cm. Penelitian ini untuk mengevaluasi keragaan  tanaman kelapa sawit  var.SJ2 
umur 6 tahun di lahan gambut yang dibatasi oleh ketersediaan P tanah  dan konsentrasi Al tanah gambut 
melalui morfofisiologi pertumbuhan dengan hasil.

BAHAN DAN METODE
Penelitian lapangan dilaksanakan dari bulan Mei 2012 sampai bulan Oktober 2012, dan 

pengambilan data panen hasil tandan buah sawit dilaksanakan sampai Januari 2013, perkebunan kelapa 
sawit PT. Roempoen Enam Bersaudara, Sungai Rotan, Muara Enim, Sumatera Selatan (0,300,5’S, 
104019’E). Lahan lokasi penelitian merupakan lahan gambut pedalaman, tingkat kematangan hemiks, 
dengan ketebalan antara 2,5 sampai 4 meter dan telah didrainase. Penelitian menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK). Ketegakan tanaman kelapa sawit var. SJ2 umur 6 tahun dijadikan sebagai 
perlakuan, dengan dua ulangan (adalah blok tanam seluas 30 hektar dengan jarak tanam 9 x 9 x 9 m 
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segitiga sama sisi, kerapatan tanaman 143 tanaman hektar-1, tiap ulangan terdiri dari satu tanaman. 
Ketegakan tanaman berdasarkan nilai 0sudut yang terbentuk antara batang dengan permukaan gambut, 
terdiri atas: 900(tegak); 600 ≤ sudut < 900(agak miring); 450≤ sudut < 600 (sangat miring); dan  00< sudut 
< 450(rebah).  Pengamatan dilakukan pada bulan Mei 2012 (musim kemarau), dan untuk pengamatan 
terhadap hasil dari seluruh tanaman berakhir di bulan Januari 2013. Sifat kimia tanah diamati pada  
bulan Juli 2012 (musim kemarau) dan bulan Oktober 2012 (musim hujan).  

Penetapan Pohon, Pelepah, Anak Daun, Pengukuran dan Penghitungan 
Daun Sampel

Tanaman sampel dipilih  sebanyak 8 tanaman, hal ini karena untuk tanaman yang rebah hanya 
terdapat 2 tanaman pada 2 blok tanam yang digunakan,  dan  ditetapkan berdasarkan ketegakan  tanaman. 
Daun sampel tiap tanaman ditetapkan yaitu pelepah ke-9 (Pelepah ke-1 dimulai dari pelepah teratas 
yang telah membuka). Pengukuran panjang pelepah dilakukan menggunakan tali rafia dan meteran. 
Pengambilan sampel anak daun merujuk metode alternatif Tailliez dan Ballo Koffi (1992). Pengukuran 
luas anak daun menggunakan portable laser leaf area meter LI-COR C1-202. Penghitungan luas daun dan 
tajuk merujuk metode Lubis (1992), lalu dihitung Indeks Luas Daun (ILD). Penghitungan Nilai ILD 
adalah luas tajuk tanaman-1 dibagi luas tutupan tajuk/ tanaman-1. Anak daun kemudian dikeringkan  
menggunakan oven pada suhu 70 0C hingga tercapai  bobot konstan, lalu dianalisis kandungan hara N, 
P, dan Al daun di Laboratorium jaringan tanaman dan tanah Biotrop, Bogor. 

Pengukuran Batang serta Pengambilan, Pemisahan, Pengelompokan, Penghitungan 
dan Pengukuran Luas Permukaan,  Pengeringan dan Penimbangan Akar

Pengukuran diameter batang menggunakan alat terbuat dari pipa besi hasil modifikasi “Prayitno” 
dan pengukuran panjang batang menggunakan tali rafia dan penggaris panjang. Pengambilan sampel 
akar menggunakan bor katup Eijklamp berukuran mata bor satu meter, di tiga sampai enam titik 
pengambilan setiap tanaman,  jarak antar titik  30 cm mulai dari pangkal batang kearah luar tajuk, 
dengan kedalaman pengambilan sampai 30 cm dibawah permukaan gambut. Sampel akar dari tiap 30 cm 
kedalaman gambut dikemas dalam kantong plastik seal (pengerjaan dilakukan di lapangan). Pemisahan 
akar tanaman sampel dari gambut dilakukan di Laboratorium Fisiologi Jurusan Budidaya Pertanian, 
Unsri Indralaya, dengan membasuh akar menggunakan air.  Pengelompokan akar dilakukan berdasarkan 
diameter akar (merujuk ke Lubis 1992).  Akar yang telah dikelompokkan selanjutnya dihitung jumlah 
dan diukur luas area permukaan akar menggunakan portable laser leaf area meter LI-COR C1-202 digital.  
Akar lalu dikeringkan menggunakan oven pada suhu 70oC sampai beratnya konstan lalu ditimbang 
untuk memperoleh bobot kering akar (BK akar). 

Analisis  Data
Pengolahan data menggunakan analisis ragam taraf α = 5%, dan jika pengaruh nyata, maka diuji 

lanjut menggunakan uji BNT pada taraf α = 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
 Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa keragaan tanaman berpengaruh nyata pada 

morfologi luas anak daun (Tabel 1) dan densitas luas area permukaan akar (DLAPA) populasi akar 
sekunder. Fisiologi pada keragaan  tanaman kelapa sawit var. SJ2 berpengaruh nyata pada bobot kering 
akar (Tabel 3).  Keragaan tanaman  tidak berpengaruh pada jumlah pelepah maupun diameter dan 
panjang batang (Tabel 1).
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Morfofisiologi  bagian atas dan bawah tanaman

Tabel 1.  Pelepah dan batang pada keragaan tanaman kelapa sawit varitas SJ2 umur 6  tahun di lahan 
gambut       

Ketegakantanaman
Pelepah Batang

Jumlah Panjang 
(cm)

Luas anak 
daun (cm2)

Diameter (cm) Panjang (cm)

Tegak 38 256,5 67,7 A 25 225

Agak Miring 24 265,5 62,6 A 39 227

Sangat Miring  44 330,5 93,7 B 48 272
Rebah 52 367,5 74,4 A 40 171

Nilai P 
(P-value) 0,39 0,08 0,04 * 0,18 0,2

BNT α 5%   17,01     
Keterangan:  Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama  menunjukkan tidak  
                     berbeda nyata pada taraf  α  5% berdasarkan uji BNT.

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa keragaan tanaman kelapa sawit var.SJ2 berpengaruh 
nyata pada morfologi luas anak daun dan densitas luas area permukaan akar (DLAPA) populasi akar 
sekunder. Fisiologis keragaan tanaman berpengaruh nyata pada bobot kering akar. Tanaman dengan 
ketegakan yang sangat miring  anak daunnya nyata lebih luas dibanding tanaman tegak, agak miring 
maupun rebah, dan pelepahnya panjang dan banyak. Tanaman dengan ketegakan yang agak miring 
dan sangat miring  memiliki batang yang panjang  dan diameter yang besar (Tabel 1). Tanaman dengan 
keragaan yang rebah memiliki batang yang pendek dengan pelepah yang panjang dan banyak dibanding 
tanaman dengan keragaan yang sangat miring.

Tabel 2.  Densitas populasi akar dan densitas luas area permukaan akar (DLAPA) pada keragaan tanaman 
kelapa sawit var. SJ2 umur 6 tahun di lahan gambut

Ketegakan 
tanaman 

Densitas populasi akar 
98 cc gambut-1

Densitas luas area permukaan akar
 Populasi akar cm2 98 cc gambut-1

Primer Sekunder Tersier /
Kuatener Primer Sekunder Tersier /

Kuatener 

Tegak 21,2 34,4 252,3 213,9    216,60 A 301,7

Agak miring 20,3 50,6 364,3 186,3 260,38 B 301,6

Sangat 
miring 10,8 50,0 382,3 184,3 263,71 B 350,9

Rebah 14,7 46,3 255,3 172,2 222,15 A 274,6

Nilai P 
(P-value) 0,55 0,35 0,12 0,81 0,03*) 0,27

BNT α 5%     31,76  

Keterangan:  Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama  menunjukkan
                     tidak berbeda nyata pada taraf  α  5% berdasarkan uji BNT.
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Pada tanaman dengan ketegakan yang miring maupun rebah,  pelepah-pelepah di bagian bawah 
tajuk tertutup oleh pelepah-pelepah bagian atas tajuk, sehingga terhalangnya intersepsi cahaya ke pelepah 
yang menempel pada batang bagian atas, menggangu fotosintesis dan bobot TBS yang dihasilkan rendah. 
Menurut Harahap et al. (2006) bahwa rachis pelepah daun lebih panjang akibat terjadi kompetisi 
cahaya. 

Tanaman dengan keragaan sangat miring memiliki  nilai ILD yang besar dibandingkan dengan 
keragaan lainnya, hal oleh karena  anak daun yang luas terdapat pada tanaman dengan ketegakan  sangat 
miring berbeda nyata dengan tanaman yang tegak, agak miring, maupun rebah. Nilai ILD yang besar 
terdapat pada tanaman dengan ketegakan yang sangat miring, demikian juga dengan bobot kering 
akarnya yang juga tinggi dibandingkan tanaman yang tegak, agak miring, dan rebah.  Indeks Luas Daun 
yang optimum nilainya 6 (enam) untuk tanaman kelapa sawit (Bruere 2003 dalam Harahap 2006).  
Nilai ILD pada keragaan tanaman diurutkan dari yang nilainya besar ke kecil (Tabel 3) adalah  tanaman 
dengan ketegakan  yang sangat miring > rebah > agak miring > tegak. Tanaman yang rebah memiliki 
nilai ILD rendah dibandingkan dengan tanaman yang sangat miring, ini menunjukkan bahwa  rebah 
tanaman terjadi diumur muda dan terjadi pada saat tanaman telah menghasilkan bunga maupun buah 
(Tabel 3).

Konsentrasi Al daun tanaman yang tegak rendah dibandingkan konsentrasi Al daun pada 
tanaman dengan ketegakan yang agak miring, sangat miring maupun rebah (Tabel 3). Diduga bahwa  
pertumbuhan dan hasil pada keragaan  tanaman kelapa sawit var. SJ2 umur 6 tahun di lahan gambut 
dibatasi oleh ketersediaan P tanah  dan konsentrasi Al tanah gambut.  Hasil penelitian Prasetiyono et 
al. (2012), bahwa terjadi peningkatkan pada bobot akar  tanaman padi di tanah rendah P dan kondisi 
cekaman Al pada tanaman padi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini,  bobot kering akar yang tinggi 
terdapat pada keragaan tanaman kelapa sawit var. SJ2  umur 6 tahun  dengan ketegakan yang agak miring 
dan sangat miring.

Tabel  3.   Kandungan hara K, Mg, Al daun dan Indeks Luas Daun (ILD) serta bobot    kering akar pada 
keragaan tanaman kelapa sawit var. SJ2 umur 6 tahun di lahan gambut 

Ketegakan 
tanaman

Kandungan hara 
daun (%) Konsentrasi Al daun 

(ppm) ILD BK akar 98 cc 
gambut-1 (g) 

K Mg 

Tegak 0,73 0,55 105,05 2,53 0,76 A

Agak miring 0,61 0,58 174,35 2,78 1,80  B

Sangat miring 0,72 0,53 161,40 6,15 1,87  B

Rebah 0,69 0,56 156,70 4,33  1,57 AB
Nilai P 

(P-value) 0,78 0,79 0,46 0,08            0,04*

BNT α 5%                0,84
Keterangan:  Angka rerata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama  menunjukkan tidak 
                     berbeda nyata pada taraf  α  5%  berdasarkan uji BNT. BK = bobot kering

Tanaman dengan keragaan yang sangat miring maupun agak miring memiliki densitas luas area 
permukaan akar (DLAPA) populasi akar sekunder maupun bobot kering akar / tanaman  yang tinggi 
dibandingkan yang tegak dan rebah (Tabel 2 dan Tabel 3). Densitas populasi akar primer yang rendah 
terdapat pada tanaman dengan keragaan yang sangat miring dan yang rebah dibandingkan dengan 
tanaman dengan keragaan yang agak miring maupun tegak. Densitas populasi akar primer tanaman 
yang tegak lebih tinggi dibandingkan tanaman dengan ketegakan yang sangat miring maupun rebah 
menunjukkan bahwa ada kemampuan tanaman untuk tegak karena akar primernya banyak. Bobot 
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biomassa tanaman kelapa sawit yang tinggi dapat didukung oleh jumlah akar primer yang banyak. 
Menurut Yulianti (2009), biomassaa tanaman kelapa sawit umur 1 sampai 18 tahun mencapai 1,28 
sampai 29,87 ton hektar-1.

Kekurangan hara P dan kelarutan  Al yang tinggi mengakibatkan pertumbuhan dan fungsi akar 
terganggu di pH tanah rendah (Iqbal 2012). Akar primer pada keragaan tanaman yang tegak berdasarkan 
nilai densitas luas area permukaan akar dan densitas populasi akar, maupun densitas populasi akar 
sekundernya yang rendah, tidak langsung menunjukkan  bahwa diameter akar primernya kecil dan 
dengan ukuran yang panjang sehingga memiliki kapasitas menembus lapisan bawah gambut yang lebih 
dalam, mencengkeramkan  akar dilahan gambut sehingga tanaman tumbuh tegak. Menurut Yahya et 
al. (2010), sistem perakaran kelapa sawit dibatasi oleh keberadaan lapisan air tanah. Perpanjangan  dan  
pembentukan akar sangat dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia. 

Kadar Hara N, P dan Al daun, rasio N : P daun dan ILD 
 Rasio N : P daun sangat bervariasi diantaranya berkaitan dengan ketersediaan  P tanah (Townsend 

et al. 2007).  Berdasarkan Tabel 4, rasio N : P daun yang tinggi terdapat pada tanaman dengan keragaan   
rebah (sudut ketegakan lebih kecil dari 450), pada kadar hara P yang rendah (0,15%) maupun  hara N 
daun  (< 2,5%). Hasil menunjukkan kandungan P daun rendah dengan semakin mengecilnya derajat 
sudut kemiringan pohon.  Kadar hara N daun cenderung meningkat dengan semakin kecil miringnya 
tanaman.  Kadar P daun yang tertinggi pada tanaman dengan keragaan sangat miring.

Nilai rasio N : P daun yang dinyatakan sebagai optimum berdasarkan bobot tandan buah yang 
dihasilkannya (Tabel 5) adalah pada ketegakan tanaman tegak maupun agak miring. N dan P daun 
tanaman kelapa sawit memiliki hubungan yang kuat dengan hasil tandan buah (Wigena et al. 2009).  
Ketersediaan unsur P gambut yang sangat rendah sampai rendah  oleh karena P diikat oleh konsentrasi 
Al gambut yang tinggi ada pada musim kemarau,  akibatnya serapan P kurang,  sehingga kadar P daun 
rendah ada pada tanaman yang rebah (Tabel 4). 

Sinuraya (2010) menyatakan bahwa pola sebaran akar kelapa sawit menurut jarak dapat dinyatakan 
di semua jenis tanah (mineral dan gambut) memiliki pola yang sama, dimana bobot akar lebih besar 
pada jarak paling dekat dengan pangkal batang (50 cm) kemudian terus menurun hingga jarak 450 cm.  
Dengan demikian akar primer yang tumbuh langsung dari bongkol akar sangat besar perannya pada 
sistem perakaran.

Tabel 4.  Kandungan P dan N pada jaringan daun serta rasio N : P  daun pada keragaan tanaman kelapa 
sawit var. SJ2 umur 6 tahun di lahan gambut. 

Ketegakan tanaman 
Kandungan hara daun (%)

Rasio N : P daun
N P

Tegak 2,17 0,16 13,95

Agak miring 2,07 0,16 13,40

Sangat miring 2,43 0,17 14,25

Rebah 2,28 0,15 15,75

Nilai P (P-value) 0,24 0,50 0.12  
Konsentrasi Al daun yang tinggi pada tanaman dipengaruhi oleh konsentrasi Al gambut yang 

tinggi di rhizoper (Tabel 6), sehingga tanaman kelapa sawit var. SJ2 umur 6 tahun mengakumulasi Al di 
daun. Al masuk ke sel-sel akar sebelum terjadi hambatan pertumbuhan akar,  secara simplasmik.

ILD yang tinggi pada tanaman agak miring, sangat miring maupun rebah (Tabel 3) dan  densitas 
populasi akar primer yang rendah menyebabkan rendahnya cengkeraman akar selain karena variasi  dalam 
gambut di lahan percobaan yang tinggi (kedalaman gambut 2,5 sampai 4 meter),  sehingga tanaman 
kelapa sawit var. SJ2 umur 6 tahun di gambut keragaannya miring bahkan rebah.



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

996

Morfofisiologi Keragaan Tanaman Kelapa Sawit di Lahan Gambut 

Pertumbuhan memanjang akar primer  akibat konsentrasi Al gambut yang tinggi (terutama musim 
kemarau) terganggu oleh karena masuknya Al ke tanaman dan meracuninya, sehingga fungsi akar primer 
sebagai akar cengkeram pada sistem perakaran kelapa sawit berkurang.

Secara keseluruhan kadar K daun tanaman rendah,  dengan tertinggi terdapat pada tanaman yang 
tegak (Tabel 3). Selain itu kadar Mg daun secara keseluruhan nilainya diatas nilai optimum kandungan 
hara daun tanaman kelapa sawit (merujuk anjuran BPP Sembawa). Hasil TBS dipengaruhi oleh Kalium 
dan Mg. Tanaman dengan ketegakan yang sangat miring dan rebah memiliki hasil TBS yang rendah 
dibandingkan tanaman yang tegak (Tabel 5). Penelitian Lee et al. (2012), menunjukkan bahwa terjadi 
penurunan hara K dan Mg daun dengan meningkatnya hasil tanaman kelapa sawit.

Kadar N daun tanaman secara keseluruhan cenderung lebih seragam. Kadar N daun tanaman 
dengan keragaan yang tegak dan yang agak miring  lebih rendah, namun hasil TBS yang dicapainya tinggi 
(Tabel 5). Tanaman dengan ketegakan agak miring kandungan N daun rendah, namum kandungan Mg 
daun tinggi dan hasil tinggi. Menurut Ramadhaini et al. (2014) bahwa untuk keseimbangan osmotik sel, 
jaringan muda disuplai N yang berasal dari jaringan yang mengakumulasi N dalam jumlah yang  tinggi. 
Tanaman dengan keragaan yang sangat miring dan rebah memiliki kandungan N daun yang tinggi 
dibandingkan yang tegak dan yang agak miring, menunjukkan bahwa terhambatnya translokasi N daun 
spesifik (pelepah ke -17).  

Tabel 5.  Hasil TBS  panen-1tanaman-1 tahun-1 pada tahun pertama pada keragaan tanaman kelapa sawit 
var. SJ2 umur 6 tahun di lahan gambut 

Ketegakan tanaman Bobot TBS 
tanaman- 1(kg)

Bobot Janjang Kosong  
TBS-1 (kg)

Bobot Total Buah 
TBS-1 (kg)

Tegak 2,43 0,99 1,54

Agak miring 2,15 0,31 1,84

Sangat miring 1,50 0,21 1,29

Rebah 1,80 0,60 1,21

Keterangan :  TBS = Tandan buah segar

Tanaman dengan ketegakan sangat miring dan rebah, jumlah pelepahnya lebih banyak dibanding 
tanaman dengan ketegakan yang agak miring dan tegak,  mengakibatkan diantaranya terjadi penyerapan 
Al dari gambut didalam jumlah yang semakin besar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini,  bobot 
kering akar yang tinggi terdapat pada keragaan tanaman kelapa sawit var. SJ2 umur 6 tahun  dengan 
ketegakan yang agak miring dan sangat miring. Hasil penelitian menunjukkan densitas populasi akar 
primer rendah pada tanaman dengan ketegakan sangat miring dan rebah dibandingkan tanaman dengan 
ketegakan agak miring dan tegak, hal ini menunjukkan bahwa populasi akar primer  yang tinggi diperlukan 
untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang tegak di lahan gambut. Tanaman yang rebah memiliki 
densitas luas area permukaan populasi akar sekunder yang luas, sehingga penyerapan senyawa–senyawa 
hara maupun Al dari dalam gambut (yang utamanya merupakan fungsi akar sekunder dan akar tersier/
kuatener sebagai) terjadi lebih intensif. 
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Tabel 6.   Hasil analisis kimia tanah gambut di dekat batang pada keragaan tanaman kelapa sawit var. 
SJ2 umur 6 tahun di lahan gambut

Ketegakan 
tanaman

pH 
(H2O) pH (CaCl2) Tot. N rasio 

C:N P tersedia Tot. P2O5

Al-H dd    
   (Al3+) 

H K H K H K H K H K H K H K

Tegak 3,9 3,9 3,2 3,6 1,3 1,2 41 58 13 7,1 72 50,3 2,1 1,1

Agak 
Miring 4,0 4,1 3,3 3,7 1,3 1,0 38 70 10 6,1 57 6,0 0,8 0,6

Sangat 
Miring ta 4,1 ta 3,5 ta 1 ta 72 ta 2,7 ta 15,3 ta 2,6

Rebah ta 4,1 ta 3,3 ta 1 ta 68 ta 1,5 ta 4,0 ta 11
Keterangan: H = Hujan,  K = Kemarau,  N Tot. = N Total (%),  P tersedia (ppm),  Tot. P2O5  = Tot. P2O5   (mg 

100 g-1),  Al-dd (me  100 g-1) = Aluminium dapat ditukar,  ta = tidak diamati

Hasil analisis kimia gambut, pH gambut rendah (berkisar 3,9 - 4,1), status kandungan hara tanah: 
Nitrogen (N) rendah, dan untuk hara Fosfor (P) tersedia sangat rendah pada tanaman dengan ketegakan 
yang sangat miring dan rebah, tapi pada tanaman yang tegak dan tanamam dengan ketegakan yang agak 
miring  rendah. Konsentrasi Al-H dd (Al3+) gambut di musim kemarau rendah pada tanaman yang tegak 
dan agak miring  dibanding dengan tanaman dengan ketegakan yang sangat miring dan rebah (Tabel 
6).

Konsentrasi Al di lahan gambut secara keseluruhan cenderung meningkat di musim kemarau 
(Tabel 6), oleh karena bertambah pekatnya larutan tanah di musim kemarau, sehingga konsentrasi Al3+ 
di daerah rhizosfir semakin tinggi terutama di musim kemarau. Berdasarkan kondisi bagian atas dan 
bagian bawah tanaman dapat dinyatakan bahwa tanaman menyerap Al gambut dan mengakumulasi 
Al di daun yang dikenal dengan mekanisme inklusi.  Status ketersediaan hara P  sangat rendah sampai 
rendah  di  musim kemarau karena diikat oleh Al (Tabel 6).  Kandungan Al daun tanaman dengan 
keragaan yang  tegak  rendah dibandingkan yang sangat miring (Tabel 2). Menurut Rodriguez et al. 
(2009), kejenuhan Al  terdapat pada  kisaran  19,8–92,74%, kejenuhan sampai 64% termasuk dalam 
katagori rendah. Al terserap dan terakumulasi  dalam konsentrasi yang tinggi yang ditunjukkan di daun, 
menunjukkan bahwa akar mengandung Al didalam konsentrasi yang tinggi, akibatnya akar tanaman 
rusak. Selain itu,  karena konsentrasi Al gambut yang tinggi menyebabkan  rendahnya ketersediaan P di 
gambut (Tabel 6). 

KESIMPULAN DAN SARAN
Tanaman kelapa sawit var. SJ2 umur 6 tahun dengan keragaan yang tegak di lahan gambut 

memiliki morfologi dengan anak daun yang sempit dan densitas luas area permukaan akar populasi akar 
sekunder, secara fisiologi memiliki bobot kering akar yang rendah, namun densitas populasi akar primer 
yang tinggi. Kualitas pertumbuhan tanaman kelapa sawit var SJ2 umur 6 tahun di lahan gambut dengan 
keragaan yang tegak lebih tinggi dibanding yang agak miring, sangat miring maupun rebah, dengan 
konsentrasi Al daun 105,05 ppm, rasio N : P daun 13,95 dengan ILD 2,53 dan menghasilkan bobot 
TBS 2,43 kg panen-1 tanaman-1 panen pada tahun pertama. Miring dan rebah keragaan tanaman kelapa 
sawit yang ditanam di lahan gambut cenderung menurunkan produksi.
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ABSTRACT
Bean is a vegetable that serve as an economic resource and nutrition source. Inorganic fertilizer application 
is one way to increase bean production. However, inorganic fertilizers continuous usage will give negative 
impacts on the environment and crop production. Liquid organic fertilizer (LOF) of Ascophyllum spp. 
is expected to improve vegetables production and prevent environmental damage. The purpose was to 
determine Ascophyllum spp. LOF effectiveness on bean plant. This research was conducted at Margahayu 
experimental field, Balitsa, from October 2015-February 2016. The variety which used was Balitsa 
1. The fertilizers which used were manufactured LOF, manure, and NPK. The research method was 
RBD (10 treatments and 3 replications). Observation parameters consist of Nitrogen and Potassium 
availability in soil, plant growth, and crop production. The results showed that single LOF application 
was insignificantly different from Balitsa recommendation dosage on the bean growth and production. 
Treatment of full LOF dose with ¾ standard NPK dose, full LOF dose with full standard NPK dose, 
¼ LOF dose with full standard NPK dose, and ¾ LOF dose with full standard NPK dose produced the 
highest fruit weight. In other words, Ascophyllum spp. LOF can be used as a plant nutrients supplement 
to increase bean production.
Keywords: productivity, bean, fertilizers, organic, Ascophyllum spp.

ABSTRAK
Buncis merupakan sayuran buah yang berfungsi sebagai sumber ekonomi dan sumber gizi masyarakat. 
Salah satu cara peningkatan produksi buncis adalah dengan pemberian pupuk anorganik. Namun, 
penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus akan berdampak negatif terhadap lingkungan tumbuh 
maupun produksi tanaman. Penggunaan pupuk organik cair (POC) Ascophyllum spp. diharapkan dapat 
meningkatkan hasil sayuran dan mencegah kerusakan lingkungan tumbuh tanaman. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efektivitas POC pada buncis. Penelitian ini dilaksanakan di KP Margahayu, 
Balitsa, pada bulan Oktober 2015–Februari 2016. Varietas yang digunakan adalah Balitsa 1. Pupuk yang 
digunakan adalah POC Ascophyllum spp, pupuk kandang, dan NPK. Metode penelitian menggunakan 
RAK dengan 10 perlakuan dan 3 ulangan. Variabel pengamatan meliputi kandungan N dan K dalam 
tanah serta pertumbuhan dan produksi tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 
POC tunggal tidak berbeda nyata dengan pemupukan rekomendasi Balitsa terhadap pertumbuhan dan 
produksi buncis. Perlakuan 1 kali POC dengan ¾ kali pupuk NPK standar, 1 kali POC dengan 1 kali 
pupuk NPK standar,  ¼ kali POC dengan 1 kali pupuk NPK standar, dan ¾ kali POC dengan 1 kali 
pupuk NPK standar menghasilkan bobot buah tertinggi. Dengan kata lain, POC Ascophyllum spp. dapat 
digunakan sebagai pelengkap hara tanaman untuk meningkatkan produksi tanaman buncis.
Kata Kunci: produktivitas, buncis, pupuk, organik, Ascophyllum spp.
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PENDAHULUAN
Buncis merupakan salah satu jenis sayuran buah yang mempunyai peranan penting sebagai sumber 

ekonomi dan sumber gizi bagi masyarakat. Sebagai sumber ekonomi, buncis mempunyai peluang pasar 
yang cukup luas baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. Permintaan buncis untuk konsumsi 
dalam negeri dan industri pengolahan untuk ekspor semakin meningkat. Sementara itu, sebagai sumber 
gizi bagi masyarakat, buncis kaya akan karbohidrat, protein, lemak serta vitamin (Direktorat Gizi Dep. 
Kes. RI 2000).

Usaha-usaha untuk meningkatkan produksi buncis dapat dilakukan dengan cara intensifikasi, antara 
lain dengan pemberian pupuk anorganik NPK. Penggunaan pupuk NPK ini memang telah dirasakan dapat 
melipatgandakan hasil sayuran. Hal ini menyebabkan konsumsi pupuk-pupuk anorganik seperti pupuk 
NPK, Urea, ZA, SP-36 dan KCl terus meningkat. Penggunaan pupuk anorganik NPK yang dilakukan 
secara terus menerus dengan takaran yang tinggi akan berdampak negatif, baik terhadap lingkungan 
tumbuh tanaman (polusi tanah) maupun terhadap produksi tanamannya sendiri. Pada tanaman bawang 
merah, penggunaan pupuk anoganik yang terlalu tinggi cenderung menurunkan hasil dan kualitas 
hasil tanaman (Asandhi dan Koestoni 1990: Hilman dan Asgar 1995) dan dapat mendorong terjadinya 
lingkungan yang cocok untuk perkembangan cendawan (Suryaningsih dan Asandhi 1992). Begitu pula 
untuk sayuran lainnya seperti kentang, Vaezzadeh dan Naderidarbaghshahi (2012) melaporkan bahwa 
penggunaan nitrogen harus menyesuaikan potensi produksi dan lahan untuk mencegah akumulasi nitrat 
pada umbi kentang, sehingga dapat mengurangi hasil dan kualitas umbi kentang.

Terjadinya polusi tanah pertanian yang dapat menurunkan kualitas lahan dan eksistensi mikroba 
berguna dalam tanah merupakan ancaman bagi suatu keberlanjutan pertanian. Rochayati et al. 
(1990) melaporkan bahwa peningkatan pemberian pupuk kimia N dan P mengakibatkan penurunan 
produktivitas lahan sawah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemakaian pupuk semakin  
rendah dan tingkat produksi tanaman mengalami kejenuhan. Menurut Cassman et al. (1996), pupuk 
N yang diserap tanaman ternyata hanya sekitar 30–50 persen, dan efisiensi pupuk P dan K lebih rendah 
lagi yaitu hanya sekitar 15–20 persen pada lahan kering dan lahan basah. Pupuk nitrogen dan kalium 
tidak seluruhnya dapat diserap oleh tanaman, melainkan akan tertinggal di dalam tanah dan tercuci ke 
dalam air tanah. Di dalam tanah, fosfat  umumnya terfiksasi oleh Al dan Fe atau Ca sehingga menjadi 
tidak tersedia bagi tanaman. Polusi tanah sebagai akibat terjadinya akumulasi garam-garam yang berasal 
dari penggunaan pupuk anorganik tersebut dapat menghambat penyerapan unsur-unsur hara yang 
dibutuhkan tanaman (Alleys dan Mays dalam Sharma dan Patel 1978).

Penggunaan pupuk organik/hayati pada tanaman sayuran tampaknya mampu mendukung 
pengembangan produksi sayuran yang ramah lingkungan. Dalam usaha tani sayuran, pemakaian pupuk 
organik merupakan kebutuhan pokok selain penggunaan pupuk anorganik NPK. Hal ini terbukti dari 
beberapa rangkaian penelitian penggunaan pupuk organik pada tanaman sayuran (Hilman 1999; Wu 
et al. 2005; Widowati 2009; Pardosi et al. 2014). Pada tanaman sayuran tomat, cabai, kentang, kubis 
dan buncis umumnya pemberian pupuk organik berasal dari kotoran ternak (domba, kuda) 20–30 
t/ha cukup memadai untuk meningkatkan hasil sayuran tersebut (Rosliani et al. 2006). Masalahnya 
penggunaan pupuk organik yang berasal dari  kotoran ternak akan menghadapi keterbatasan material 
seiring dengan kebutuhan pupuk organik yang terus meningkat karena adanya kebijakan pertanian yang 
bersifat ramah lingkungan. 

Akhir-akhir ini banyak diproduksi pupuk organik dan tampaknya memberikan prospek yang cukup 
baik untuk peningkatan usahatani sayuran sekarang ini, diantaranya pupuk organik dari Ascophyllum 
spp. Penelitian Paul dan Yuvaraj (2014) menyebutkan bahwa jumlah Kalium, Nitorgen, hormon 
pemercepat pertumbuhan, dan hara mikro yang terkandung dalam rumput laut (Fucus, Laminaria, 
Ascophyllum, Sargassum, dan lain-lain) membuatnya menjadi pupuk yang sangat baik, karena ramah 
lingkungan (mudah terurai), tidak beracun, dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Pupuk 
organik Ascophyllum spp. akan menambah keragaman dan ketersediaan pupuk organik di Indonesia, dan 
juga dapat mengurangi ketergantungan pupuk anorganik. Dengan demikian penggunaan pupuk organik 
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ini diharapkan selain dapat meningkatkan hasil sayuran juga dapat mencegah kerusakan lingkungan 
tumbuh tanaman (polusi tanah) sehingga usahatani sayuran dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan 
bersifat ramah lingkungan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pupuk organik Ascophyllum spp. pada 
tanaman buncis. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa kombinasi pupuk organik Ascophyllum spp. dengan 
pupuk NPK anorganik pada takaran yang berbeda akan memberikan respon  pertumbuhan dan hasil 
buncis  yang berbeda pula, bahwa penggunaan pupuk organik Ascophyllum spp. dapat meningkatkan  
pertumbuhan dan hasil tanaman buncis, dan bahwa penggunaan pupuk organik Ascophyllum spp. dapat 
meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik NPK.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Penelitian Tanaman Sayuran - Lembang 

dengan ketinggian tempat 1 250 m dpl pada tanah Andisol, pada bulan Oktober sampai Februari 2016. 
Rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Perlakuan 
terdiri atas 10 macam kombinasi penggunaan pupuk yaitu:
A : Tanpa pupuk
B : 1 x Pupuk NPK standar + Pupuk Kandang Kuda (rekomendasi Balitsa)
C : 1 x Pupuk Organik Cair (POC) Ascophyllum spp. standar
D : ¼ x Pupuk NPK Standar + 1 x POC Ascophyllum spp. standar
E : ½ x Pupuk NPK Standar + 1 x POC Ascophyllum spp. standar
F : ¾ x Pupuk NPK Standar + 1 x POC Ascophyllum spp. standar
G : 1 x Pupuk NPK Standar + 1 x POC Ascophyllum spp. standar
H : 1 x Pupuk NPK Standar + ¼ x POC Ascophyllum spp. standar
I : 1 x Pupuk NPK Standar + ½ x POC Ascophyllum spp. standar
J : 1 x Pupuk NPK Standar + ¾ x POC Ascophyllum spp. standar

Standar pupuk NPK yang digunakan yaitu 150 kg/ha Urea + 264 kg/ha SP36 + 218 KCl yang 
diberikan pada tiga hari sebelum tanam dan 107 kg/ha Za pada saat tanaman berumur 21 hari setelah 
tanam (HST).  Kotoran kuda  (20 t/ha) yang sudah matang diberikan dua hari sebelum tanam pada 
larikan. Standar dosis pupuk organik Ascophyllum spp. adalah 3 ml/liter air dan diaplikasi dengan cara 
disemprotkan ke daun tanaman. Jarak tanam buncis di lapangan yaitu  70 cm x 40 cm. Varietas buncis yang 
digunakan yaitu buncis tegak Balitsa 1. Biji buncis ditanam langsung  di lapangan, sebanyak dua benih per 
lubang tanam. Luas petak percobaan per perlakuan yaitu 12 m2.  Populasi tanaman per perlakuan yaitu 
60 tanaman. Pemeliharaan tanaman yang meliputi pengendalian hama penyakit, pengairan,  pengaturan 
saluran drainase dilakukan  berdasarkan rekomendasi Balitsa. Variabel pengamatan terdiri dari variabel 
sifat kimia tanah (analisis NPK sebelum dan setelah perlakuan), variabel pertumbuhan dan produksi 
tanaman (meliputi jumlah polong/tanaman dan produksi per petak), dan intensitas serangan hama serta 
analisis ekonomi. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji Fisher dan perbedaan di antara perlakuan 
dengan uji BNJ/Duncan  pada taraf nyata 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi cuaca harian pada saat pengujian POC Ascophyllum spp. adalah cerah berawan, disertai 

hujan dengan rataan tiga hari hujan dalam satu minggu. Intensitas serangan hama dan penyakit rendah. 
Hama yang menyerang umumnya adalah belalang, sedangkan penyakit yang menyerang adalah karat 
daun. Pengujian POC Ascophyllum spp. meliputi pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman.
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Kandungan N dan K Tanah
Alexander (1994) menyebutkan bahwa hasil analisis Rasio C:N yang rendah (kandungan unsur 

N yang tinggi) akan meningkatkan emisi dari nitrogen sebagai amonium yang dapat menghalangi 
perkembangbiakan bakteri. Sedangkan rasio C:N yang tinggi (kandungan unsur N yang relatif rendah) 
akan menyebabkan proses degradasi berlangsung lebih lambat karena nitrogen akan menjadi faktor 
penghambat. Hasil pengujian laboratorium mengenai kandungan N dan K di tanah, sebelum dan 
setelah perlakuan terdapat pada Tabel 1. Rasio C:N pada tanah sebelum perlakuan sangat tinggi, yaitu 
29:1. Namun setelah perlakuan, rata-rata rasio C:N adalah 10:1, dengan kisaran antara 9–12:1. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa pemberian POC Ascophyllum spp. diduga mampu mendukung percepatan 
degradasi tanah dan memperbaiki rasio C:N. Pemberian POC Ascophyllum spp. pada tanaman diduga 
mampu meningkatkan ketersediaan N di dalam tanah lebih dari 100% dari N tersedia. Unsur P dan K 
yang tersedia dalam tanah, baik sebelum dan setelah perlakuan, tidak menunjukkan rata-rata perbedaan 
yang signifikan. 

Tabel 1. Hasil analisis kandungan N dan K di tanah, sebelum dan setelah perlakuan

Sampel Tanah pH 
(H2O)

C 
Organik NZ Rasio C:N P Tersedia K Tersedia

Sebelum Perlakuan 5.43 5.91 0.20 29 10.2 403.5

Setelah Perlakuan
A : Tanpa pupuk 5.37 5.52 0.63 9 10.6 245.8

B : 1x NPK standar 
(STA)+Pukan Kuda 5.34 5.69 0.63 9 10.4 559.9

C : 1 POC  standar (STA) 5.39 5.53 0.59 9 8.3 285.3

D : ¼x NPK  STA + 1x POC  
STA 5.48 5.58 0.60 9 7.3 263.0

E : ½x NPK STA  + 1x POC  
STA 5.40 5.45 0.60 9 8.8 358.7

F : ¾x NPK STA  + 1x POC  
STA 5.38 5.43 0.55 10 7.1 296.7

G : 1x NPK STA  + 1x POC  
STA 5.50 6.54 0.53 12 6.4 355.8

H : 1x NPK STA  + ¼x POC  
STA 5.44 5.89 0.55 11 8.7 376.9

I : 1x NPK STA  + ½x POC  
STA 5.45 5.79 0.55 10 6.8 326.8

J : 1x NPK STA  + ¾x POC  
STA 5.47 6.16 0.51 12 6.6 493.7

Pertumbuhan Tanaman
Hasil analisis statistik pengaruh perlakuan terhadap peubah tinggi dan lebar tajuk tanaman buncis 

disajikan dalam Tabel 2 dan 3. Perlakuan B (rekomendasi Balitsa pupuk NPK + pupuk kandang kuda 
sebanyak 20 ton/ha) berpengaruh paling nyata terhadap pertambahan tinggi dan lebar tajuk tanaman 
buncis. Meski demikian, perlakuan B tidak berbeda nyata dengan perlakuan C (pupuk organik cair 
Ascophyllum spp. tunggal). 
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Tabel 2. Hasil analisis pengaruh perlakuan terhadap pertambahan tinggi tanaman buncis

Perlakuan
Tinggi Tanaman (cm)

14 HST ** 21 HST * 28 HST **
A : Tanpa pupuk 14.25 ab 26.67 a 34.25 a
B : 1x NPK standar (STA)+Pukan Kuda 15.58 b 32.83 b 40.25 b
C : 1 POC  standar (STA) 13.78 ab 26.83 a 35.83 ab
D : ¼x NPK  STA + 1x POC  STA 14.08 ab 27.39 a 35.33 ab
E : ½x NPK STA  + 1x POC  STA 13.39 a 25.67 a 33.06 a
F : ¾x NPK STA  + 1x POC  STA 13.94 ab 28.28 ab 36.33 ab
G : 1x NPK STA  + 1x POC  STA 14.67 ab 28.94 ab 34.83 ab
H : 1x NPK STA  + ¼x POC  STA 14.28 ab 28.72 ab 37.72 ab
I : 1x NPK STA  + ½x POC  STA 14.53 ab 29.56 ab 36.11 ab
J : 1x NPK STA  + ¾x POC  STA 13.64 ab 27.17 a 34.61 ab

 CV 11% 8% 7%
Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 

pada taraf 5%

Pengurangan maupun penambahan dosis NPK yang disertai dengan pengurangan maupun 
penambahan dosis POC Ascophyllum spp. (perlakuan D, F, G, H, I, dan J) juga tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan B. Perlakuan E (pemberian dosis NPK setengah dari standar yang ditambah dengan 
POC) menyebabkan pertambahan tinggi dan lebar tajuk tanaman yang paling rendah dibandingkan 
semua perlakuan lainnya. Hasil analisis data terhadap kandungan klorofil tidak menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata di semua perlakuan.

Tabel 3. Hasil analisis pengaruh perlakuan terhadap pertambahan lebar tajuk tanaman buncis

Perlakuan
Lebar Tajuk (cm)

14 HST * 21 HST * 28 HST **
A : Tanpa pupuk 25.71 a 39.91 a 54.3 a

B : 1x NPK standar (STA)+Pukan Kuda 31.63 b 46.19 b 62.14 b

C : 1 POC  standar (STA) 27.59 a 41.31 ab 55.11 ab
D : ¼x NPK  STA + 1x POC  STA 27.12 a 42.86 ab 56.33 ab
E : ½x NPK STA  + 1x POC  STA 25.18 a 39.33 a 52.75 a
F : ¾x NPK STA  + 1x POC  STA 27.77 a 42.44 ab 55.36 ab
G : 1x NPK STA  + 1x POC  STA 29.64 ab 43.19 ab 57.08 ab
H : 1x NPK STA  + ¼x POC  STA 28.63 ab 45.18 ab 58.47 ab
I : 1x NPK STA  + ½x POC  STA 28.85 ab 45.29 ab 58.53 ab
J : 1x NPK STA  + ¾x POC  STA 27.77 a 42.69 ab 54.94 ab

 CV 7% 6% 5%
Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 

pada  taraf 5%

Produksi Tanaman
Hasil analisis statistik pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pemberian POC Ascophyllum spp. tanpa 

pupuk NPK (perlakuan C) menghasilkan bobot buah sampel yang tidak berbeda nyata baik dengan 
pemupukan standar Balitsa maupun kontrol/tanpa pupuk. Namun pemberian POC Ascophyllum spp. 
dengan pupuk NPK nyata meningkatkan produksi buah buncis sampel.  Bobot polong buncis per enam 
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tanaman sampel tertinggi terdapat pada perlakuan G (1 kali Pupuk NPK  standar dengan 1 kali POC 
Ascophyllum spp.  standar)  dan H (1 kali Pupuk NPK  standar dengan ¼ kali POC Ascophyllum spp. 
standar) yaitu berturut-turut 2.67 dan 2.72 kg per enam tanaman sampel meskipun tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan B (2.60 kg/enam tanaman sampel). Bobot buah panen sampel terendah terdapat pada 
perlakuan A yaitu 1.86 kg/enam tanaman sampel.

Tabel 4. Hasil analisis pengaruh perlakuan terhadap hasil panen tanaman buncis

Perlakuan
Bobot Buah Panen (kg)

Sampel ** Total (12 m2) **
A : Tanpa pupuk 1.86 a 20.99 ab
B : 1x NPK standar (STA)+Pukan Kuda 2.60 ab 22.93 ab
C : 1 POC  standar (STA) 1.97 ab 22.92 ab
D : ¼x NPK  STA + 1x POC  STA 2.14 ab 21.61 ab
E : ½x NPK STA  + 1x POC  STA 1.94 ab 20.56 a
F : ¾x NPK STA  + 1x POC  STA 2.17 ab 24.95 b
G : 1x NPK STA  + 1x POC  STA 2.67 b 25.52 b
H : 1x NPK STA  + ¼x POC  STA 2.72 b 25.04 b
I : 1x NPK STA  + ½x POC  STA 2.50 ab 24.52 ab
J : 1x NPK STA  + ¾x POC  STA 2.36 ab 25.10 b

 CV 27% 6%
Keterangan: Nilai yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT 

pada taraf 5%

Hasil analisis statistik meunujukkan bahwa tidak ada perbedaan di antara perlakuan POC 
Ascophyllum spp. tunggal (tanpa pupuk NPK) pada perlakuan C dengan pupuk rekomendasi Balitsa 
(perlakuan B) dan kontrol/tanpa pupuk (perlakuan A) terhadap bobot buah buncis total per petak (12 
m2). Namun demikian perlakuan POC Ascophyllum spp. dengan pupuk NPK pada perlakuan F, G, H dan 
J menghasilkan bobot buah buncis per petak yang lebih tinggi dari pupuk rekomendasi Balitsa (perlakuan 
B) dan kontrol/tanpa pupuk (perlakuan A). Hasil buah buncis per petak pada perlakuan F, G, H dan J 
yaitu berturut-turut 24.95, 25.52, 25.04 dan 25.10 kg/petak (12 m2), sedangkan pada perlakuan A, B 
dan C yaitu berturut-turut 20.99, 22.93 dan 22.92 kg/petak. Hasil terendah pada perlakuan E (20.56 
kg/petak) sejalan dengan peubah tinggi dan lebar tajuk tanaman yang rendah, meskipun tidak berbeda 
nyata dengan kontrol (perlakuan A). Tampak bahwa pupuk POC Ascophyllum spp. berpotensi untuk 
dikembangkan untuk tanaman sayuran umumnya terutama tanaman buncis. Tanah Andisol merupakan 
jenis tanah yang memiliki kesuburan yang baik dengan kadar bahan organik tinggi sehingga diduga 
pemberian pupuk organik baik POC Ascophyllum spp. maupun kotoran ternak tidak menunjukkan 
pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan produksi buncis, meskipun ada kecenderungan 
pemberian POC Ascophyllum spp. dapat meningkatkan produksi buncis per petak. Pemberian POC 
Ascophyllum spp. diduga dapat menunjukkan peningkatan hasil yang nyata jika diaplikasikan pada tanah-
tanah dengan kesuburan yang rendah terutama dengan kadar bahan organik tanah yang rendah yaitu 
seperti pada tanah marjinal yang cukup luas di Indonesia dan akhir-akhir ini sedang dikembangkan 
untuk tanaman pangan dan sayuran.

KESIMPULAN
Pemberian POC Ascophylum spp. tanpa pupuk NPK tidak berbeda nyata dengan pemupukan 

rekomendasi Balitsa terhadap pertumbuhan dan produksi buncis. Perlakuan 1 kali POC Ascophylum 
spp. dengan ¾ kali pupuk NPK standar, 1 kali POC Ascophylum spp. dengan 1 kali pupuk NPK 
standar,  ¼ kali POC Ascophylum spp. dengan 1 kali pupuk NPK standar, dan ¾ kali POC Ascophylum 
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spp. dengan 1 kali pupuk NPK standar menghasilkan bobot buah buncis per petak yang tertinggi yaitu 
berturut-turut 24.95, 25.52, 25.04 dan 25.10 kg/petak (12 m2). Dengan kata lain, POC Ascophyllum 
spp. dapat digunakan sebagai pengganti ataupun pelengkap hara tanaman untuk meningkatkan produksi 
tanaman buncis.
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ABSTRACT 
Nephrolepis biserrata is one of fern weeds which have valuable benefits as cover crop.N.biserrata’s growth 
rate is not too fast, growing as shrub, and its presence does not causeany damage or disorder which 
makeN.biserrata tends to be maintained in palm oil plantation.Considerationsthose factors, some private 
plantationhave been using N.biserrata as cover crop.In addition, N.biserrata is type of plant which like to 
live under shade,therefore be able to be planted in the mature oil palm plantation.Planting of cover crops 
can be categorized as as an activity that supports ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System) that is 
planting maintenance to support plant productivity. The optimum planting space for the cover crop  in 
the field is 10 cm x 10 cm . The role of N.biserrata as cover crops in mature oil palm plantation proven to 
be beneficial because it contributes nutrient as much as 15.7 tons/ha/yearof dry weight with carbon stock 
of 7.7 tons C/ha/year.On 20 WAPN.biserrataprovide the ground coverage by 94.16 %, 82.16 %, and 
72.83 % respectively forplanting space 10 cm x 10 cm , 20 cm x 20 cm and 40 cm x 40 cm.N.biserrata 
affect the water balance occuring in the mature oil palm plantation by reducing the deficit ground water 
during the dry season or the months with low precipitation. By planting N.biserrata as cover cover crops 
in mature oil palm planationable to reduce the water deficit by 36.71%.
Key words : Nephrolepis biserrata, cover crop, carbon stock, water balance

ABSTRAK
Nephrolepis biserrata merupakan salah satu gulma pakis yang memiliki nilai manfaat sebagai tanaman 
penutup tanah. N.biserrata memiliki pertumbuhan yang tidak terlalu cepat, tumbuh berupa perdu, dan 
keberadaannya tidak banyak menimbulkan kerugian atau gangguan sehingga N.biserrata cenderung 
dipertahankan keberadaannya di kebun kelapa sawit. Berdasarkan faktor-faktortersebut beberapa 
kebun swasta telah menggunakan N.biserrata sebagai tanaman penutup tanah. Selain itu, N.biserrata 
merupakan tanaman senang naungan sehingga memungkinkan ditanam pada areal tanaman kelapa 
sawit menghasilkan (TM). Penanaman tanaman penutup tanah dapat dikategorikan sebagai kegiatan 
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yang mendukung ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System)yaitu pemeliharaan tanaman dalam 
mendukung produktivitas tanaman. Jarak tanam yang optimal untuk pengusahaannya di lapangan 
sebagai tanaman penutup tanah adalah 10 cm x 10 cm. N.biserrata berperan sebagai tanaman penutup 
tanah pada areal tanaman kelapa sawit menghasilkan karena menyumbang hara sebesar 15.7 ton bobot 
kering/ha/tahun dengan stok karbon sebesar 7.7 ton C/ha/tahun. Pada 20 MST N.biserrata menghasilkan 
persentase penutupan tanah 94.16%, 82.16%, 72.83% berturut-turut untuk jarak tanam 10 cm x 10 
cm, 20 cm x 20 cm dan 40 cm x 40 cm. N.biserrata mempengaruhi neraca air yang terjadi di kebun 
kelapa sawit menghasilkan yaitu dengan mengurangi terjadinya defisit air tanah pada musim kemarau 
atau bulan dengan curah hujan yang rendah.Penanaman N.biserrata sebagai tanaman penutup tanah di 
kebun kelapa sawit menghasilkan berperan dalam mengurangi defisit air sebesar 36.71%.
Kata Kunci : Nephrolepis biserrata, tanaman penutup tanah, stok karbon, neraca air.

PENDAHULUAN
Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan sistem perkebunan yang mengutamakan 

keberlanjutan lingkungan di dalam dan sekitar perkebunan. Hal ini mangacu pada prinsip ISPO yang 
menekankan pengelolaan kebun yang ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan 
Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 menetapkan “Pedoman Perkebunan Kelapa 
Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). Penanaman tanaman penutup 
tanah dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mendukung ISPO yaitu pemeliharaan tanaman dalam 
mendukung produktivitas tanaman dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). 

Gulma sebagai tumbuhan yang tidak dikehendaki tumbuh pada areal pertanaman kelapa sawit 
sebenarnya dapat dimanfaatkan sehingga keberadaannya tidak seluruhnya merugikan pertumbuhan 
kelapa sawit. Salah satu gulma yang memiliki nilai manfaat yaitu N.biserrata. Awalnya N.biserrata 
dipertahankan dan diperbanyak untuk menjaga kelembaban sekitar pokok kelapa sawit. Selanjutnya 
N.biserrata dijadikan sebagai vegetasi yang berperan dalam kegiatan konservasi tanah dan air di sekitar 
areal pertanaman kelapa sawit yaitu sebagai tanaman penutup tanah. Hal ini mengacu pada kenyataan 
bahwa N. biserrata merupakan kelompok tanaman jenis paku-pakuan yang memiliki daya adaptasi luas, 
dapat tumbuh dan berkembang pada daerah berpasir dan berfungsi sebagai penyimpan air dan penahan 
air hujan untuk mencegah erosi melalui kemampuan perakarannya. Terdapat tiga tipe habitat N. biserrata 
yaitu, hutan rindang yang memiliki celah permukaan berkarang, khususnya yang terlindung dari sinar 
matahari, terdapat di daerah rawa dan tergenang air. Manfaat lain N.biserrata pada kebun kelapa sawit 
adalah dapat sebagai tanaman inang predator (Sycanus sp.) bagi hama pemakan daun seperti ulat api 
(Setora nitens) dan sebagai sarang serangga penyerbuk.  

Penanaman N.biserrata di perkebunan kelapa sawit menghasilkan adalah sebagai tanaman penutup 
tanah dimana berfungsi untuk mengurangi kepadatan tanah (Cock 1985), sebagai tempat menyimpan 
karbon (Reicosky dan Forcella 1998), mempengaruhi hidrologi tanah dan menjaga dari erosi yang 
disebabkan oleh air dan angin (Battany and Grismen 2000), meningkatkan laju infiltrasi air (Archer et 
al. 2002).

Berdasarkan uraian di atas, paparan tulisan ini mencakup perananN.biserrata sebagai tanaman 
penutup tanah di perkebunan kelapa sawit menghasilkan yang ditinjau dari aspek pertumbuhan 
tanaman, pengaruh positif terhadap sifat fisik diantaranyatekstur tanahdan kimia tanah diantaranya 
kandungan hara, stok karbon, kadar air tanahyang pada akhirnya diharapkan terlihat pengaruhnya 
terhadap komponen pertumbuhan dan produksi kelapa sawit. 

BAHAN DAN METODE
Tulisan ini merupakan review data dari berbagai artikel ilmiah yang telah dipublikasikan sehingga 

bahan dan metode tidak dijelaskan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Gulma Di Perkebunan Kelapa Sawit Menghasilkan 
N. biserrata merupakan tumbuhan yang mendominasi tumbuh di lahan bawah tegakan kelapa sawit 

menghasilkan seperti data yang tersaji pada Tabel 1. Data yang tersaji merupakan studi kasus di wilayah 
perkebunan PTPN 7 Rejosari, Lampung Selatan (Ariyanti 2016). N.biserrata memiliki nilai SDR tertinggi 
dibandingkan tumbuhan lainnya terutama pada lahan kelapa sawit menghasilkan umur tanaman diatas 
9 tahun. Kondisi lahan di bawah tegakan kelapa sawit menghasilkan umur tanaman lebih dari 9 tahun 
cenderung ternaungi karena semakin rapatnya keadaan tajuk kelapa sawit. Hal ini memberikan informasi 
bahwa N. biserrata merupakan salah satu tumbuhan yang tumbuh baik pada kondisi lingkungan ternaungi 
sehingga banyak tumbuh di lahan bawah tegakan kelapa sawit menghasilkan. Menurut Ariyanti (2016)
N. biserrata  merupakan salah satu gulma yang banyak tumbuh di kebun kelapa sawit terutama pada areal 
TM (tanaman menghasilkan) yang bermanfaat sebagai tanaman penutup tanah sehingga berperan dalam 
terwujudnya kebun kelapa sawit berkelanjutan.

Tabel 1.  Jenis gulma yang memiliki nilai SDR (Summed Dominance Ratio) tinggi di bawah tegakan 
kelapa sawit Unit usaha Rejosari PTPN VII, Natar, Lampung Selatan dengan tahun tanam 
yang berbeda*)

No. Jenis KR (%) FR (%) DR (%) INP (%) SDR (%)
Tahun tanam 1996

1 Nephrolepis biserrata 20.3 4.1 53.2 77.6 25.9
2 Asystasia gangetica (L.) Anderson 9.4 4.1 13.4 26.8 8.9
3 Paspalum conjugatum Berg. 15.4 4.1 3.0 22.5 7.5
4 Cyrtococcum oxyphyllum Stapf 8.8 3.9 0.6 13.3 4.4
5 Saccarum spontaneum 7.1 3.5 0.9 11.5 3.8
6 Clidemia hirta Don. 3.1 3.9 2.5 9.4 3.1
7 Stachytarpheta indica (L.) Vahl. 3.1 4.1 2.1 9.3 3.1
8 Axonopus compressus (Swartz) Beauv. 3.6 3.7 1.5 8.7 2.9
9 Ottochloa nodosa (Kunth.) Dandy 4.1 3.0 0.3 7.4 2.5

10 Oxalis barrelieri L. 1.6 3.3 1.7 6.6 2.2
Indeks keanekaragaman jenis (H′) = 3.14 (sangat tinggi)

Tabel 1.  Komposisi gulma di bawah tegakankelapa sawit unit usaha Rejosari PTPNVII, Kecamatan 
Natar Kabupaten Lampung Selatan (Lanjutan)*)

Tahun tanam 2001
1 Nephrolepis biserrata 12.1 4.3 39.7 56.1 18.7
2 Asystasia gangetica (L.) Anderson 8.5 4.1 15.1 27.7 9.2
3 Stachytarpheta indica (L.) Vahl. 6.0 3.7 9.9 19.6 6.5
4 Paspalum conjugatum Berg. 12.4 3.9 3.0 19.3 6.4
5 Oplismenus compositus (L.) Beauv. 10.4 4.1 1.6 16.1 5.4
6 Axonopus compressus 6.2 3.9 3.2 13.3 4.4
7 Brachiaria mutica 4.7 3.4 2.9 11.0 3.7
8 Saccarum spontaneum 5.5 3.5 0.9 9.9 3.3
9 Euphorbia hirta L. 2.5 2.2 4.0 8.7 2.9

10 Clidemia hirta Don. 2.4 3.7 2.3 8.4 2.8
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No. Jenis KR (%) FR (%) DR (%) INP (%) SDR (%)
Indeks keanekaragaman jenis (H′) = 3.23 (sangat tinggi)

Tahun tanam 2005
1 Nephrolepis biserrata 15.4 5.5 37.9 58.9 19.6
2 Asystasia gangetica (L.) Anderson 18.9 5.3 25.2 49.5 16.5
3 Stachytarpheta indica (L.) Vahl. 6.8 5.0 8.5 20.3 6.8
4 Paspalum conjugatum Berg. 9.8 4.8 1.8 16.4 5.5
5 Axonopus compressus 8.4 4.1 3.3 15.8 5.3
6 Saccarum spontaneum 4.6 4.8 0.6 10.0 3.3
7 Setaria plicata (Lamk) T.Cooke 4.6 4.6 0.4 9.6 3.2
8 Asplenium cuneatum 1.2 3.6 4.3 9.1 3.0
9 Adiantum tenerum 2.1 3.1 3.2 8.3 2.8

10 Euphorbia hirta L. 1.4 4.3 2.2 7.9 2.6
Indeks keanekaragaman jenis (H′) = 2.93 (tinggi)

Keterangan : *) Hasil pengamatan di lapangan bersama peneliti lain dengan kajian yang berbeda
Sumber : Ariyanti2016

Keberadaan N.biserrata sebagai tumbuhan yang banyak tumbuh di lahan bawah tegakan kelapa 
sawit menghasilkan yang memiliki indeks keragaman jenis yang tinggi memberikan peluang baik untuk 
memanfaatkan tumbuhan ini sebagai tanaman penutup tanah. Indeks keragaman jenis di bawah tegakan 
kelapa sawit menghasilkan menurut tahun tanam kelapa sawit adalah sebesar 3.14 untuk tahun tanam 
1996, 3.23 untuk tahun tanam 2001 dan 2.93 untuk tahun tanam 2005 (Ariyanti et al. 2016). Nilai 
ini menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis gulma di bawah tegakan kelapa sawit menghasilkan 
tersebut tergolong sangat tinggi terutama kelapa sawit tahun tanam 1996 dan 2001. Magurran (2004) 
menyatakan bahwa nilai indeks keanekaragaman Shanon dibagi dalam beberapa kriteria, yaitu H>3.0 
menunjukkan keanekaragaman sangat tinggi, H=1.5-3.0 menunjukkan nilai keanekaragaman tinggi, H 
= 1.0–1.5 menunjukkan keanekaragaman sedang dan H<1 menunjukkan keanekaragaman rendah. 

Pola Jarak Tanam Untuk Penanaman N.biserrata Sebagai Tanaman Penutup 
Tanah 

Jarak tanam adalah faktor yang penting karena dengan adanya jarak tanam yang tepat diharapkan 
pertumbuhan tanaman optimal karena cukupnya suplai air dan unsur hara bagi setiap tanaman. Pada 
habitat alaminya N.biserrata tumbuh baik tanpa memperhatikan jarak tanam yang digunakan, mengingat 
tumbuhan ini tumbuh liar sebagai gulma.

Jarak tanam menjadi hal penting dalam pengusahaan N.biserrata sebagai tanaman penutup 
tanah terutama pengaruhnya terhadap persentase penutupan tanah dan sumbangan cadangan karbon. 
Penanaman N.biserrata dengan jarak tanam 10 cm x 10 cm menghasilkan persentase penutupan tanah 
dan laju pertumbuhan tanaman tertinggi dibandingkan yang ditanam pada jarak tanam 20 cm x 20 cm 
dan 40 cm x 40 cm (Ariyanti et al. 2014). Gambar 2 menunjukkan persentase penutupan tanah oleh 
N.biserrata (Ariyanti et al. 2016). Jarak tanam 10 cm x 10 cm merupakan jarak tanam yang dianjurkan 
dalam pengusahaan pertanaman N.biserrata sebagai tanaman penutup tanah di kebun kelapa sawit 
menghasilkan. Selain itu dihasilkan pula jumlah daun terbanyak dengan penanaman N.biserrata pada 
jarak tanam 10 cm x 10 cm (Gambar 1). 

Pada 20 MST N.biserrata yang ditanam dengan jarak tanam 10 cm x 10 cm mampu menutup 
94.16% permukaan tanah (Ariyanti 2016 ). Kemampuan N.biserrata ini lebih rendah dibandingkan 
tanaman penutup tanah lainnya, misalnya Arachis pintoi yang mampu 100% menutup tanah pada 12 

Tabel 1.  Jenis gulma yang memiliki nilai SDR (Summed Dominance Ratio) tinggi di bawah tegakan 
kelapa sawit Unit usaha Rejosari PTPN VII, Natar, Lampung Selatan dengan tahun tanam 
yang berbeda*)(Lanjutan)
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MST (Purba dan Rahutomo 2000; Evrizal 2003).  Hal ini disebabkan N.biserrata mengalami stagnasi 
pertumbuhan pada awal pertumbuhannya, yaitu mulai dari waktu awal pindah tanam sampai dengan 7-8 
MST tetapi setelah periode tersebut terjadi pertumbuhan yang cepat (Ariyanti et al. 2015a). N.biserrata 
mampu 100% menutup tanah pada 142 hari setelah tanam dengan jarak tanam 10 cm x 10 cm.

Gambar 1. Hubungan antara tinggi dan umur tanamanN.biserrata (a) dan hubungan antara jumlah 
daun dan umur tanaman N.biserrata (b)dengan jarak tanam yang berbeda pada kondisi 
lapangan

Sumber : Ariyanti et al. 2014

Gambar 2. Persentase penutupan tanah  N.biserrata pada jarak tanam yang berbeda

Sumber : Ariyanti et al. 2016

Peranan N.biserrata sebagai Tanaman Penutup Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit 
Menghasilkan

N. biserrata merupakan tanaman yang mudah terdekomposisi dimana dalam waktu 30 hari 94.5% 
dari keseluruhan biomassa telah terdekomposisi dengan laju dekomposisi sebesar 3.2% per hari (Ariyanti 
et al. 2014). Kondisi tersebut didukung oleh keadaan lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi laju 
dekomposisi yaitu suhu (Quideau et al. 2001, Heviaa et al. 2003). Pada keaadan ini kelembaban lebih 
berperan dibandingkan suhu dimana pada intensitas cahaya yang rendah suhu relatif lebih rendah tetapi 
kelembaban tinggi sehingga menyebabkan laju dekomposisi meningkat. 

Penanaman N.biserrata dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah sehingga memungkinkan 
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untuk dapat meningkatkan cadangan air tanah. Lahan yang ditanami N. biserrata menunjukkan 
kenaikan dalam hal kandungan unsur C-organik (12.74%,), N (15%), P (26.82%) dan K (17.45%) 
dan penurunan nilai C/N (2.02%) (Ariyanti et al.2015a). Penanaman N.biserrata sepertinya dapat 
menurunkan kandungan liat dalam tanah sebesar 25.13% dan menaikkan kandungan pasir dan debu 
berturut-turut 5.35% dan 148.53% (Ariyanti et al. 2015a). Selama proses dekomposisi, N.biserrata 
meningkatkan kandungan unsur hara tanah yaitu N, P,  K dan C-organik  berturut-turut sebesar 41%, 
11%, 93%, 11.3% (Ariyanti et al. 2015a). 

Tabel 1.  Kandungan hara, nisbah akar tajuk (NAT), bobot kering, stok karbon N.biserrata

Bagian 
tanaman C-organik N P K NAT Bobot kering Stok C 

..........(% bobot kering)..... .....(ton/ha/tahun)...
Akar 47.2 1.2 0.1 0.9 11.5 5.4
Batang 54.1 0.8 0.1 1.6 2.7 1.5
Daun 50.8 2.3 0.3 2.5 1.5 0.8
Total 2.7 15.7 7.7

Sumber : Ariyanti et al. 2016

Pengaruh N.biserrata sebagai tanaman penutup tanah terhadap kadar air tanah ditunjukkan oleh 
lahan yang tidak ditanami N. biserrata mengalami rata-rata defisit air tanah sebesar 0.26 mm sedangkan 
lahan yang ditanami N. biserrata memiliki rata-rata surplus air tanah sebesar 1.33 mm pada bulan 
September 2014 (Ariyanti et al. 2015a).  

Tabel 1 menunjukkan kandungan hara, nisbah akar tajuk, bobot kering dan stok karbon 
N.biserrata(Ariyanti 2016).Proporsi bagian bawah tanaman (akar) lebih tinggi dibandingkan bagian atas 
tanaman (tajuk) yang tergambar dari nilai NAT sebesar 2.7 (Ariyanti 2016). Ini berkaitan erat dengan 
potensi biomassa (bobot kering) yang dapat dikembalikan sebagai sumber cadangan karbon yang berasal 
dari sisa tanaman, yang masing-masing bernilai 4.2 ton/ha/tahun (tajuk), 11.5 ton/ha/tahun (akar) 
dengan estimasi cadangan (stok) karbon sebesar 2.3 ton/ha/tahun (tajuk) dan 5.4 ton/ha/tahun (akar)
(Ariyanti 2016). Potensi total biomassa N.biserrata yang dapat dikembalikan ke tanah adalah sebesar 
15.7 ton/ha/tahun dengan estimasi stok karbon sebesar 7.7 ton/ha/tahun(Ariyanti.2016). Kandungan 
karbon absolut dalam biomassa pada waktu tertentu dikenal dengan istilah cadangan karbon (carbon 
stock) (Ulumuddin et al. 2005). Separuh dari jumlah CO2 yang diserap tanaman dari udara bebas masuk 
ke dalam tanah melalui pengembalian residu tanaman (serasah), akar tanaman yang mati, dan organisme 
tanah lainnya yang mengalami dekomposisi sehingga terakumulasi dalam lapisan tanah (Hikmat 2005, 
Ruddiman 2007).

N.biserrata memiliki potensi cukup besar sebagai penyumbang karbon bagi pertanaman kelapa 
sawit, dimana dengan keadaan pertumbuhan yang dapat dikategorikan tanaman semusim, tanaman ini 
dapat menyumbang hara sebesar 15.7 ton bobot kering/ha/tahun dan angka ini lebih besar dibandingkan 
sumbangan hara Arachis pintoi yakni 3.75 ton bobot kering/ ha/tahun (Purba dan Rahutomo 2000, 
Evrizal 2003). Proses penimbunan karbon dalam tubuh tanaman hidup dikenal sebagai sekuestrasi 
(C-sequestration) (Hairiah et al. 2007). 

Peranan Tanaman Penutup Tanah N. biserrata terhadap Neraca Air di Perkebunan 
Kelapa Sawit Menghasilkan

Menurut Ariyanti et al. (2015b),  N.biserrata sebagai tanaman penutup tanah dapat  mengurangi 
defisit  air  yang terjadi baik secara jumlah hari maupun jumlah defisit airnya itu sendiri (Gambar 3) . 
Gambar 3 menunjukkan pula bahwa pengaruh yang sama terjadi terhadap perkolasi dimana penanaman  
N.biserrata  dapat  mengurangi  perkolasi  yang  terjadi pada  Desember 2014 sebesar 54%. Perkolasi terjadi 
apabila KAT lebih besar daripada kapasitas lapangan, dimana kapasitas lapangan yang terjadi sebesar 
137.56 mm. Pada periode Oktober 2014 – Januari 2015 petakan yang ditanami N.biserrata mengalami 
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70 hari suplus KAT, 49 hari defisit KAT sedangkan petakan tanpa tanaman mengalami 42 hari surplus 
KAT, 70 hari defisit KAT. Curah hujan rata-rata pada Oktober 2014 – Desember 2014 sebesar 174.5 
mm/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman N.biserrata berperan dalam mengurangi defisit 
KAT terutama pada bulan-bulan dengan curah hujan yang lebih rendah yaitu periode Oktober 2014 – 
Desember 2014. Periode Oktober 2014 – Desember 2014 merupakan awal musim hujan. 

Gambar 3.   Neraca air rata-rata harian di petakan dengan (T1) dan tanpa (T0) tanaman penutup tanah 
bulan Oktober 2014 – Januari 2015 di Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VII Rejosari, 
Lampung Selatan

Sumber : Ariyanti et al. (2015b

KESIMPULAN
1. N. biserrata sebagai salah satu gulma yang banyak tumbuh di kebun kelapa sawit terutama 

pada areal TM (tanaman menghasilkan) bermanfaat sebagai tanaman penutup tanah sehingga 
berperan dalam terwujudnya kebun kelapa sawit berkelanjutan. Jarak tanam yang optimal untuk 
pengusahaannya di lapangan sebagai tanaman penutup tanah adalah 10 cm x 10 cm.

2. N.biserrata sebagai tanaman penutup tanah pada areal tanaman kelapa sawit menghasilkan berperan 
menyumbang hara sebesar 15.7 ton bobot kering/ha/tahun atau 7.7 ton C/ha/tahun. Pada 20 
MST N.biserrata menghasilkan persentase penutupan tanah 94.16%, 82.16%, 72.83% berturut-
turut untuk jarak tanam 10 cm x 10 cm, 20 cm x 20 cm dan 40 cm x 40 cm.

3. Selama proses dekomposisi, N. biserrata meningkatkan kandungan unsur hara tanah yaitu N, P,  K 
dan C-organik  berturut-turut sebesar 41%, 11%, 93%, 11.3%.
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4. N.biserrata berperan terhadap neraca air yang terjadi di kebun kelapa sawit menghasilkan yaitu 
dengan mengurangi terjadinya defisit air tanah pada musim kemarau atau bulan dengan curah 
hujan yang rendah. Rata-rata penurunan defisit air pada bulan kering sebesar 36.71%.
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ABSTRAK
Keberadaan bawang merah varietas Bauji semakin lama semakin sulit ditemukan sebagai varietas 
unggulan Jawa Timur. Dalam mengantisipasi kebutuhan bawang merah maka produksi bawang merah 
perlu ditingkatkan dengan meningkatkan produktivitasnya. Penanaman dengan umbi benih sering 
tidak mencukupi kebutuhan benih waktu tanam, dalam kondisi seperti ini ketersediaan Benih (True 
Shallot Seed/TSS) memberikan kemungkinan sebagai alternatif bahan tanam.Tujuan penelitian ini 
meningkatkan daya tumbuh biji yang masih sangat rendah serta pertumbuhan bibit dan hasil umbi. 
Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2015 dengan menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) satu faktor 6 perlakuan diulang tiga kali yaitu perlakuan radiasi sinar gamma Co 
60 dimana; R1 = tanpa radiasi ; R2 = dosis radiasi 5 Gy; R3 = dosis radiasi 15 Gy ; R4 = dosis radiasi 25 
Gy; R5 = dosis radiasi 35 Gy; R6 = dosis radiasi 45 Gy. Hasil penelitian menunjukkan dosis radiasi 15Gy 
dan 35Gy terbaik dengan persentase daya kecambah sebesar 37,44 % dan 35,86 %. Jumlah bibit yang 
tumbuh dan hidup pada dosis 15 Gy adalah 13 bibit (10,83%)dan 35 Gy adalah 29 bibit (24,17%), Rata 
rata jumlah umbi pada dosis 15Gy 29 umbi/polybag, dosis 35 Gy28 umbi/polybag.Berat umbi 15 Gy 
201,43g sedangkan 35 Gy 204,20 g
Kata kunci: bawang merah, radiasi,biji tss, bibit, hasil umbi

PENDAHULUAN
Perbanyakan tanaman bawang merah varietas Bauji dengan biji tss merupakan suatu terobosan 

baru dalam penyediaan benih selain umbi. Di Indonesia sampai saat ini masih belum banyak dilakukan 
perbanyakan melalui biji tss. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan produksi melalui peningkatan 
produktivitas bawang merah per hektar, sampai saat ini petani bawang merah unggulan lokal Jawa Timur 
selalu menggunakan bahan tanam umbi bibit.Varietas Bauji pada saat ini sangat sulit untuk ditemukan, 
sehingga ketersediaan bibit sangat mahal karena telah banyak varietas luar yang ditanam di Indonesia 
khususnya di daerah Nganjuk, sehingga varietas lokal semakin tergeser keberadaannya. Oleh karena itu, 
ketersediaan bibit umbi bawang merah yang berkualitas dan bermutu sangat diperlukan dalam rangka 
usaha peningkatan produktivitas (Anwar 2001).

Hasil penelitian sebelumnyatelah diperoleh teknologi pembijian bawang merah Bauji (Retno 
2012) Bawang merah Bauji dapat berbunga dan menghasilkan biji fertil dengan tingkat fertilitas 30–
50% akan tetapi hasil biji tssmasih belum dapat diaplikasikan hal ini disebabkan karena daya tumbuh 
biji masih sangat rendah. Dalam hubungan dengan perbaikan mutu benih dan bibit irradiasi sinar 
gamma telah banyak diaplikasikan untuk meningkatkan viabilitas dan vigor benih (Prii et al. 2012) 
dan meningkatkan keragaman genetik dalam rangka untuk mendapatkan varietas unggul pada banyak 
jenis tanaman (Santoso et al. 2014). Oleh karena itu, induksi mutasi ini digunakan untuk memperbaiki 
banyak karakater yang bermanfaat salah satunya adalah untuk mendapatkan suatu teknologi pembibitan 
dan hasil umbi asal biji tss.
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Peningkatan atau penurunan persentase perkecambahan sebagai akibat dari perlakuan sinar 
gamma pada berbagai jenis tanaman telah banyak diteliti (Chan dan Lam 2002). Pengaruh sinar 
gamma pada Allium cepa semakin meningkat dosis radiasi semakin meningkatkan persentase umbi bibit 
abnormal (Amjad dan Akvar 2003), Penggunaan dosis rendah mampu memperbaiki perkecambahan 
dan pertumbuhan bibit (Iglesias Andreu et al. 2013; Akshata et al. 2015).

Teknologi pembibitan dan budidaya bawang merah dengan biji masih perlu dilakukan beberapa 
penelitian, hal ini dikarenakan belum didapatkan teknologi pertumbuhan bibit bawang merah asal 
biji khususnya pada varietas Bauji. Perbanyakan bawang merah secara generatif bukan merupakan hal 
baru akan tetapi penggunaan biji tsss ini masih terdapat banyak kendala sebelum ditanam dan biji tss 
mempunyai masa dormansi, ditunjukkan dengan hasil panen biji langsung dikecambahkan ternyata 
perkecambahan biji masih belum seragam,

Penggunaan biji tss merupakan salah satu alternatif yang dapat dikembangkan untuk perbaikan 
kualitas bibit Perkecambahan merupakan suatu rangkaian komplek dari perubahan morfologi, fisiologi 
dan biokimia. Memperbanyak tanaman merupakan suatu hal yang pasti kita lakukan, pentingnya 
dalam penelitian ini adalah sebagai informasi tentang kemampuan berkecambah biji TSS dan teknologi 
budidaya dari biji.

Oleh karena itu, masih sangat diperlukan uji daya hasil TSS bawang merah Bauji ini dengan 
beberapa media dan perlakuan guna mendukung perkecambahan dan pertumbuhan bibit. Secara visual 
memang tanaman nampak tumbuh seperti etiolasi yaitu kecil dan tinggi sehingga kebanyakan tanaman 
menjadi roboh maka sangat diperlukan suatu kajian dalam upaya pembibitan dan pembudidayaan 
bawang merah varietas Bauji.

Berdasarkan uraian di atas tehnik mutasi dengan irradiasi sinar gamma ini diharapkan mampu 
meningkatkan perkecambahan  dan pertumbuhan bibit asal biji tss. Mutasi digunakan untuk memperbaiki 
banyak karakter yang bermanfaat dan mempengaruhi ukuran tanaman, waktu berbunga serta kemasakan 
buah, warna buah, ketahananterhadap penyakit dan karakter-karakter lainnya. Penggunaan iradiasi 
sinar gamma untuk memperbaiki perkecambahan benih danpertumbuhan, serta potensinya untuk 
mendapatkan variaetas mutan unggul. Pada beberapa jenis mutasi merupakan salah satu teknik yang telah 
dikembangkan  sebagai upaya untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman serta mendapatkan sifat 
baru sebagai sarana untuk perbaikan genetik tanaman, terutama pada tanaman yang selalu diperbanyak 
secara vegetatif sehingga keragaman genetiknya rendah atau untuk mendapatkan karakter baru dimana 
sifat.  Tujuan dari penelitian ini adalah menguji perkecambahan biji tss Bauji hasil irradiasi sinar gamma 
untuk mendapatkan dosis yang baik terhadap pertumbuhan bibit dan daya hasil umbi biji tss fertil 
varietas Bauji.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai Oktober 2015 di lahan petani Singosari Lawang 

Malang, Biji tss yang digunakan adalah varietas Bauji yang telah mengalami penyimpanan selama 30hari. 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji TSS varietas Bauji, pupuk kandang, kompos, pasir 
steril, BijiTSS tersebut di Radiasidengan Sinar Gamma 60Cobaltdi BATAN Jakarta dengan 5 dosis radiasi 
yaitu: 5Gy, 15Gy, 25Gy, 35Gy dan 45Gy. Penelitian ini menggunakan metode percobaan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan faktor tunggal 6 perlakuan diulang sebanyak 9 kali. Adapun perlakuan 
yang digunakan yaitu:R0 = Benih tanpa radiasi, R1 = Benih hasil radiasi sinar gamma 60Co dengan dosis 
radiasi 5Gy,R2 = Benih hasil radiasi sinar gamma 60Co dengan dosis radiasi 15Gy,R3 = Benih hasil radiasi 
sinar gamma 60Co dengan dosis radiasi 25Gy, R4 = Benih hasil radiasi sinar gamma 60Co dengan dosis 
radiasi 35Gy, R5 = Benih hasil radiasi sinar gamma 60Co dengan dosis radiasi 45Gy.

Uji perkecambahan dilakukan hingga umur 6 minggu setelah itu tanaman dipindahkan ke dalam 
polybag dengan media tanah asal nganjuk. Setelah itu bibit ditanam dalam polybag dengan media tanam 
tanah asal nganjuk setiap polybag diisi dengan 3 tanaman. Peubah yang diamati adalah persentase daya 
kecambah umur 2 minggu setelah tanam, 4 minggu dan 6 minggu, persentase tumbuh bibit setelah 
transplanting, berat kering tanaman, berat basah tanaman, dan jumlah umbi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian terhadap daya tumbuh biji tss varietas Bauji dengan sinar gamma 60cobalt dosis 

terbaikadalahdengan 5 Gy sampai 35 Gy, persentase daya tumbuh sebesar 50 % selama 6 minggu, 
hal ini dapat dikatakan bahwa dengan radiasi sinar gamma terhadap biji tss varietas Bauji ini mampu 
berkecambahserta dapat dikatakan bahwa dengan radiasi dapat meningkatkan perkecambahan benih, 
sejalan dengan meningkatnya dosis radiasi. Perkecambahan benih semakin meningkat dengan dosis 
semakin menurun, Uji daya kecambah hasil biji radiasi sinar gamma60cobalt disajikan Tabel 1.

a. Daya Kecambah

Tabel 1.   Persentase (%) daya kecambah biji tss varietas bauji akibat radiasi sinar gamma  60cobalt pada 
umur 2, 4 dan 6 minggu

Perlakuan
Umur (MST)

2 MST 4MST 6MST
Ro (tanpa radiasi)   36,31 21,67 5,00
R1 (dosis radiasi 5Gy) 49,89 35,54 26,90
R2 (dosis radiasi 15 Gy) 49,18 34,93 25,90
R3 (dosis radiasi 25 Gy)         46,05 34,91 25,83
R4 (dosis radiasi 35 Gy)  47,07 34,90 25,60
R5 (dosis radiasi 45 Gy)              46,98 15,83 10,83

Keterangan : Persentase daya kecambah bibit

Tabel 1 menunjukkan daya kecambah bibit akibat dari radiasi sinar gamma, bahwa dengan 
radiasi sinar gamma biji tss varietas Bauji ini ternyata mampu berkecambah dan terbaik dari ke-5 radiasi 
adalah pada dosis 15 sampai 35 Gy. Pengaruh stimulasi sinar gamma terhadap perkecambahan mungkin 
disebabkan oleh aktivasi sintesa RNA atau sintesa protein, yang terjadiselama tahap awal perkecambahan 
setelah benih diradiasi (Kuzin et al. 1975; Kuzin et al. 1976; Abdel-Hady et al. 2008). Pendapat lainnya 
menyatakan adanya percepatan pembelahan sel (Zaka et al. 2004) atau stimulasi langsung/tidak langsung 
gen-gen yang responsif terhadap auksin (Kovalchuk et al. 2007). Perubahan biokimia memengaruhi 
proses metabolisma sel yang pada tingkat tertentu dapatmenguraikan bahan kimia penghambat 
perkecambahan (Busby 2008) dan meningkatkan pembelahan sel sehingga tidak hanya berpengaruh 
terhadap perkecambahan tetapi juga terhadap pertumbuhan bibit (Piri et al. 2011).

Gambar 1.  Persentase perkecambahan Biji tss Varietas Bauji akibat perlakuan beberapa dosis radiasi 
60Cobalt
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Gambar 1 menunjukkan semakin tinggi dosis radiasi semakin menurunkan perkecambahan 
Penggunaan irradiasi sinar gamma pada berbagai dosis dalam hubungannya dengan perkecambahan benih 
menunjukkan bahwa dosis yang digunakan dan pengaruhnya terhadap perkecambahan (R1,R2,R3,R4 dan 
R5) meningkatkan perkecambahan benih dan kemudianperkecambahan benih menurun sejalan dengan 
meningkatnya dosis irradiasi, sedangkan tanpa radiasi perkecambahan benih hanya berkisar 10%, hal ini 
adalah sama dengan pendapat Mecru et al. (2012) yang mengatakan bahwa irradiasi dosis tinggi dapat 
mengurangi perkecambahan benih.

Sjodin (1962) melaporkan bahwa bahan dan energi yang diperlukan selama pertumbuhan 
awal tersedia dalam benih, sehingga dosis iradiasi rendah mungkin meningkatkan aktivasi enzim 
dan membangkitkan embrio muda, yang menghasilkan stimulasi terhadap laju pembelahan sel dan 
meningkatkan tidak hanya proses perkecambahan juga pertumbuhan bibit.

Pengaruh stimulasi sinar gamma terhadap perkecambahan mungkin disebabkan oleh aktivasi sintesa 
RNA atau sintesa protein, yang terjadi selama tahap awal perkecambahan setelah benih diradiasi (Kuzin 
et al. 1975; Kuzin et al. 1976; Abdel-Hady et al. 2008). Hipotesa lainnya menyatakan adanya percepatan 
pembelahan sel (Zaka et al. 2004) atau stimulasi langsung/tidak langsung yaitu gen-gen yang responsif 
terhadap auksin (Kovalchuk et al. 2007). Perubahan biokimia mempengaruhi proses metabolisma sel yang 
pada tingkat tertentu dapat menguraikan bahan kimia penghambat perkecambahan (Busby 2008).

Bauji mampu berbunga dan berbiji dari hasil rakitan teknologi dengan tingkat fertilitas 50,16%, 
karena tidak semua varietas bawang merah dapat berbunga dan berbiji, akan tetapi biji Bauji ini mampu 
berkecambah hingga 80% (Retno et al. 2012).

b. Tingkat pertumbuhan bibit
Pertumbuhan bibit, kematian bibit sangat tinggi pada bawang merah dengan biji tss, oleh karena 

itu untuk biji tss ini memerlukan persemaian terlebih dahulu selama kurang lebih 4–6 minggu sampai 
siap untuk tanam lapang, biji tss meskipun mampu untuk berkecambah akan tetapi pada pertumbuhan 
bibit tidak mampu untuk bertahan menjadi tanaman Tabel 2.

Tabel 2.  Tingkat pertumbuhan bibit akibat perlakuan radiasi sinar gamma 60Cobalt pada Biji tss Varietas 
Bauji

Perlakuan Ʃ benih yang ditanam Ʃ Bibit mati Ʃ Bibit tumbuh
Ro 120 110 10
R1 120 91 29
R2 120 95 25
R3 120 95 25
R4 120             91 29
R5 120 101   19

Tabel 2 penanaman benih dalam persemaian dengan jumlah benih yang di tanaman pada radiasi 
dosis 5–35 GY biji tss ini mempunyai tingkat kematian bibit lebih rendah jika dibandingkan dengan tanpa 
radiasi oleh karena itu pertumbuhan bibit tanaman bawang merah ini selain memerlukan persemaian 
terlebih dahulu selama kurang lebih 4–6 minggu untuk siap ditanam lapang, irradiasi sinar gammadapat 
diaplikasikan untuk perbaikan mutu benih. Hasil pengamatan pada tingkat kematian bibit sangat tinggi 
pada perlakuan tanpa radiasi hal ini disebabkan selain kurang mendukungnya faktor lingkungan di 
persemaian, biji tss sangat lambat  dalam beradaptasi dengan lingkungan. Kadar karbohidrat dan energy 
total masih rendah membuat proses perkecambahan menjadi terhambat sehingga banyak kecambah 
abnormal tidak tumbuh atau mati.sedangkan bibit yang mampu tumbuh adalah tingkat kematiannya 
rendah selain didukung faktor lingkungan dalam persemaian, karena kondisi bibit yang sangat kuat. 
Secara fenotipe tanaman ini tumbuh dan etiolasi sehingga tanaman menjadi roboh, kondisi demikian 
jika terjadi hujan maka tingkat kematian cukup tinggi.
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c. Tingkat Pertumbuhan Tanaman
Penanaman bibit yang tumbuh pada media pot/polybag dapat dilihat pada tabel 3 hasil irradiasi 60 

Cobalt, ternyata tanaman berhasil tumbuh dengan baik hingga menghasilkan umbi, tanpa ada bibit yang 
mati, hal ini dapat dikatakan bahwa kondisi bibit adalah sangat baik saat di persemaian, dan kondisi fisik 
bibit mampu untuk bertahan hingga tumbuh menjadi tanamanselain itu dengan perlakuan radiasi dosis 
rendah mampu memperbaiki perkecambahan dan pertumbuhan bibit.

Tabel 3.  Tingkat pertumbuhan tanaman akibat perlakuan radiasi sinar gamma 60Cobalt terhadap Biji 
TSS varietas Bauji

Perlakuan Tanaman (42 HST) Tingkat Pertumbuhan (80 HST) Ʃ Tan. Hidup-Panen
Ro 10 5
R1 29 29
R2 25 25
R3 25 25
R4 29 29
R5 13 13

Pada Tabel 3 Menunjukkan bahwa bibit yang berhasil tumbuh dari 10 bibit pada perlakuan 
(R0) ternyata tidak mampu menjadi tanaman hingga menghasilkan umbi, 11 tanaman matisedangkan 
pada radiasi (R1,R2,R3.) hampir seluruh bibit yang tumbuh mampu berhasil hingga panen. Hasil 
pertumbuhan bibit pada masing masing dosis radiasi terlihat pada Gambar 3.

Gambar  3.  Persemaian biji tss varietas Bauji akibat perlakuan radiasi (Ro=tanpa radiasi; 
R1=5Gy;R2=15Gy; R3= 25Gy;R4=35;R5=45Gy)
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Pada Gambar 3 menunjukkan semakin tinggi dosis radiasi semakin banyak perkecambahan yang 
abnormal,hal ini sesuai dengan pendapat Hell et al. (1974), Mercu et al. (2012) menyatakan bahwa dosis 
tinggi dapat mengurangi perkecambahan benih. Respon iradiasi bervariasi antar tanaman tergantung 
dari morfologi dan fisiologi tanaman, jenis umur, dan ukuran.

d. Hasil produksi umbi asal Biji tss
Hasil perlakuan sinar radiasi ini menunjukkan bahwa jumlah umbi biji tss ini cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan penanaman dengan umbi konsumsi. Tabel 4 menunjukkan bahwa umbi yang 
dihasilkan dari biji tss dengan irradiasi sinar gamma masih sangat rendah baik berat basah umbi, berat 
kering umbi dan jumlah umbi, hal ini dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4.   Rata-rata berat basah, berat kering dan jumlah umbi hasil irradiasi sinar gamma 60 Cobalt  hasil 
Biji tss

Perlakuan Rata-rata
Berat Basah Berat Kering Jumlah Umbi

Ro 15,80 a 10,45 a 0,00
R1 201,43b   165,15ab 29,00
R2 198,39b 154,66ab 24,00
R3 195,54b 164,69 ab 23,33 
R4 204,20b 168,93 ab 28,67
R5 146,81 ab 116,50 a 22,33

Keterangan : angka angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak   berbeda nyata

KESIMPULAN
Perlakuan benih tss dengan beberapa dosis irradiasi sinar gamma 60 Cobalt mampu memperbaiki 

perkecambahan dan pertumbuhan bibit bawang merah varietas Bauji asal biji. Untuk mencapai hasil 
terbaik sangat diperlukan ambang batas dosis irradiasi sinar gamma ini terhadap perlakuan benih 
tss, tergantung pada jenis tanaman, dimana radiasi memberikan kemampuan kepada benih untuk 
memperbaiki metabolisme dan meningkatkan viabillitas serta vigor benih dan bibit. Selain itu irradiasi 
juga mampu menciptakan keragaman baru yang sangat penting untuk proses seleksi (pemuliaan 
tanaman) terhadap individu individu tanaman dengan karakter yang diinginkan untuk meningkatkan 
produktivitas tanaman bawang merah.
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Berat Basah umbi

Gambar 2. Hasil berat basah  umbi biji tss varietas Bauji pada berbagai dosis radiasi60Cobalt

Berat kering 

 Gambar 2. Hasil berat kering  umbi biji tss varietas Bauji pada berbagai dosis radiasi 60Cobalt
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ABSTRACT
Observation on the morpho-agronomic characters is a basic and fundamental activity to supportthe 
conservation and utilization of agricultural genetic resources. Heading date, seed fertility, and seed 
shatering are important characters inthe crops production, especially rice. Rice with the character of 
early maturity, high fertility, and low shatering level tend to be prefered by farmers, thus these three 
characters have always in the critical concern in the breeding program. This tudy was subjected to observe 
caharacters of heading date, seed fertility, and level of seed shatering of new introduced rice varieties from 
South Korea. A total of 72 rice accession from South Korea were planted togetherwith 150 rice accession 
from ICABIOGRAD Gene Bank collection. The two groups were planted with pedigree design without 
replication, in Muara experimental site, Bogor, West Java. The plantation was carried out according 
to standard maintenance without any treatment, and the observation were performed during generatif 
stage and after harvesting. The Introduced rice showed earlier on heading date, lower fertility, and lower 
shatering level compared to theICABIOGRAD Bank Gene rice collections.
Key word: ICABIOGRAD Gene Bank, heading date, seed fertility, seed shatering, Introduced rice.  

ABSTRAK
Observasi terhadap karakter morfo-agronomis merupakan kegiatan fundamental untuk mendukung 
konservasi dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik Pertanian. Karakter umur berbunga, fertilitas, dan 
kerontokan benih memiliki arti penting dalam produksi tanaman pangan, terutama padi.Padi dengan 
karakter umur genjah, fertilitas tinggi dan tidak mudah rontok cenderung akan lebih disukai oleh petani, 
sehingga ketiga karakter ini selalu mendapat perhatian penting dalam kegiatan pemuliaan. Studi ini 
dimaksudkan untuk mengetahui karakter umur berbunga, fertilitas, dan dan tingkat kerontokan benih 
padi introduksi asal Korea Selatan. Sebanyak 72 aksesi padi baru  introduksi dari Korea Selatan ditanam 
bersama-sama dengan 150 aksesi padi koleksi Bank Gen BB-Biogen. Pertanaman dilakukan secara 
pedigree tanpa ulangan di KebunPercobaanMuara, Bogor Jawa Barat. Pemeliharaan dilakukan sesuai 
standar kebutuhan tanpa perlakuan khusus, dan pengamatan dilakukan terhadap pertanaman pada fase 
generatif dan pada saat setelah panen. Aksesi padi asal Korea Selatan menunjukkan rerata umur berbunga 
yang lebih pendek, tingkat fertilitas rendah dan tingkat kerontokan yang rendah dibandingkan aksesi 
koleksi Bank Gen BB-Biogen. 
Kata kunci: Bank Gen BB-Biogen, umur berbunga,fertilitas gabah, kerontokan gabah, padi introduksi. 
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PENDAHULUAN
Suatu Bank Gen memiliki mandat yang terkait dengan pelestarian dan pelayanan kebutuhan 

sumber daya genetik (SDG) untuk keperluan pengguna. Dalam melaksanakan mandatnya, Bank Gen 
melakukan pengelolaan SDG melalui serangkaian kegiatan koleksi, regenerasi, karakterisasi, evaluasi, 
dan dokumentasi. Observasi terhadap karakter-karakter penting koleksi SDG akan sangat menunjang 
pengelolaan dan pemanfaatannya.

Karakter umur berbunga, fertilitas, dan tingkat kerontokan gabah merupakan karakter penting 
pada padi. Padi dengan karakter umur genjah, fertilitas tinggi dan tidak mudah rontok cenderung akan 
lebih disukai oleh petani, sehingga ketiga karakter ini selalu mendapat perhatian penting bagi pemulia. 
Berbagai penelitian terkait dengan ketiga karakter ini juga telah banyak dilakukan. 

Padi umur genjah akan memberikan hasil panen yang lebih cepat. Di Indonesia, pada umumnya 
petani baru bisa menanam padi sebanyak dua kali setahun, yaitu pada musim kering/kemarau dan 
pada musim hujan. Perkembangan teknik budidaya tanaman padi, kesesuaian lahan, dan ketersediaan 
padi umur genjah akan mampu meningkatkan produksi padi melalui pola tanam tiga kali satu tahun. 
Ketersediaan varietas padi umur genjah menjadi penting untuk peningkatan dan percepatan produksi. 
Sayangnya, padi lokal Indonesia cenderung memiliki umur dalam. Pencarian sumber gen umur genjah 
merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam upaya pengembangan varietas padi.

Padi dengan tingkat fertilitas tinggi memberikan nilai efisiensi dalam kegiatan produksi pertanian. 
Padi dengan karakter ini akan menjadi pilihan petani, dan dengan demikian maka juga akan menjadi 
salah satu kriteria utama bagi pemulia dalam memilih bakal tetua dan sumber gen dalam pengembangan 
varietas. 

Karakter kerontokan gabah juga penting bagi petani, pemulia dan pengelola SDG. Karakter 
ini merupakan salah satu karakter yang paling penting dalam seleksi pada awal domestikasi tanaman 
pangan. Transisi proses domestikasi tanaman serealia melibatkan perubahan yang cukup besar dalam 
hal kerontokan biji (Zanget al. 2009; Fuller 2007 dalam Htun et al. 2014 Lin et al. 2007). Bagi tipe liar 
serealia, kerontokan biji memberikan keuntungan untuk menyebarkan biji, bereproduksi, dan sebagai 
bentuk pertahanan dari kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Akan tetapi, untuk tanaman 
budidaya, karakter kerontokan merupakan karakter  yang tidak menguntungkan, karena menyebabkan 
kehilangan hasil sebelum dan selama panen (Li and Gill 2006). Kerontokan gabah yang tinggi sangat 
beresiko pada kehilangan hasil pada saat pertanaman di lapang. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter umur berbunga, fertilitas, dan tingkat 
kerontokan gabah padi baru hasil introduksi dari Korea Selatan. Informasi terhadap ketiga karakter 
tersebut akan bermanfaat dalam pengelolaan dan pemanfaatan padi introduksi ini untuk kepentingan 
pertanian Indonesia.

BAHAN DAN METODE
Percobaandilaksanakan pada bulan Maret–Agustus 2015 di Kebun Percobaan lingkup Balai 

Penelitian Padi di Muara, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 72 nomor aksesi padi hasil introduksi dari Korea 
Selatan ditanam bersama-sama dengan 150 nomor aksesi koleksi Bank Gen BB-Biogen. Sampel padi 
introduksi ini berupa stok benih asli yang belum pernah diuji adaptasinya. Sampel padi koleksi Bank 
Gen Biogen yang sebagian besar terdiri atas varietas lokal dan varietas unggul Indonesia digunakan 
sebagai pembanding. Pertanaman dilakukan secara pedigree tanpa ulangan. Pertanaman dimulai dengan 
persemaian pada plot berukuran 0.5 x 1 meter. Bibit berumur 21 hari ditanam dengan jarak tanam 25 
cm pada aksesi yang sama, dan dengan jarak 50 cm antar nomor aksesi yang berbeda. Jumlah baris dan 
besaran plot bervariasi tergantung pada ketersediaan bibit. Pemupukan, pengairan, dan penanganan 
gulma dan hama/penyakit tanaman dilakukan sesuai standar dan sesuai kebutuhan. 

 Pengamatan dilakukan terhadap umur berbunga, tingkat fertilitas biji, dan kerontokan biji. 
Sebanyak tiga malai dipilih secara acak dari tiga rumpun yang berbeda. Dari ke-tiga malai yang terambil, 
dirontok secara manual dengan tangan. Jumlah biji yang rontok, jumlah gabah hampa, dan jumlah 
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gabah isi dihitung dan dicatat. Fertilitas padi dihitung sebagai prosentase gabah isi dari total butir gabah 
yang dihasilkan dari suatu malai, sesuai dengan rumusan berikut:

Fertilitas gabah =   Jumlah gabah isi   X 100%
 Jumlah total gabah

Kerontokan gabah =   Jumlah gabah rontok   X 100%
 Jumlah total gabah 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Padi introduksi asal Korea Selatan memiliki karakter morfologi dan agronomis yang cukup 

berbeda dari padi koleksi Bank Gen BB-Biogen dalam hal umur berbunga, tingkat fertilitas, dan tingkat 
kerontokan gabah. Padi introduksi memiliki umur yang lebih genjah, dan kerontokan gabah yang rendah, 
tetapi tingkat fertilitas lebih tinggi dibandingkan padi koleksi Bank Gen BB-Biogen.

Tabel 1. Tingkat fertilitas dan kerontokan gabah padi asal Korea Selatan dan koleksi Bank Gen BB-
Biogen

Karakter Min Max Rerata Stdev
Padi Introduksi dari Korea Selatan
Umur berbunga 75 117.00 91.44 9.72
Prosentase Gabah Isi 0 0.894 0.416 0.249
Tingkat kerontokan 0 0.229 0.061 0.046
     
Padi koleksi Bank Gen   
Umur berbunga * 80 137 102.339 12.802
Prosentase Gabah Isi 0.162 0.973 0.821 0.124
Tingkat kerontokan 0.046 0.178 0.078 0.028

Pengamatan dilakukan pada 59 nomor aksesi

Umur Berbunga
Padi asal Korea Selatan menunjukkan umur yang lebih genjah dibandingkan padi koleksi Bank 

Gen BB-Biogen dengan kisaran umur dari 75 – 117 hari dengan rerata 91 hari. Sementara, padi koleksi 
Bank Gen Biogen yang sebagian besar adalah plasma nutfah lokal memiliki kisaran umur berbunga yang 
lebih tinggi dengan kisaran 80 – 137 hari dengan rerata 102 hari (Tabel 1). 

Selain faktor genetis, umur berbunga pada padi juga dipengaruhi oleh temperature dan panjang 
hari (fotoperiodism). Kedua faktor ini berperan secara sendiri-sendiri dalam mempengaruhi waktu 
pembungaan pada padi (Kovi et al. 2013). Secara umum tanaman memonitor perbahan fotoperiodism 
dan termperatur untuk mensinkronisasi umur berbungan dengan perubahan musim. Padi termasuk 
tanaman hari pendek, dimana pembungaan akan mengalami percepatan pada kondisi hari pendek dan 
lebih lambat pada kondisi hari panjang. Karena tidak tersedia informasi awal mengenai umur berbunga 
padi asal Korea Selatan ini pada wilayah asalnya, maka sulit diketahui secara pasti apakah umur genjah 
pada padi asal Korea Selatan ini bersifat genetis ataukah dikarenakan oleh pengaruh faktor lingkungan. 
Peningkatan suhu lingkungan dimungkinkan berpengaruh terhadap percepatan fase generatif padi 
introduksi ini.

Fertilitas Gabah
Gabah hasil pertanaman padi asal Korea Selatan memiliki tingkat kehampaan yang tinggi dibanding 

padi koleksi Bank gen BB-Biogen. Padi introduksi ini memiliki kisaran tingkat fertilitas dari 0.00 – 
0.894 dengan rerata 0.416, sedangkan 150 aksesi padi koleksi Bank Gen menunjukkan tingkat fertilitas 
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yang lebih tinggi, dengan kisaran dari 0.162 – 0.973 dengan rerata 0.416 (Tabel 1, Gambar 1). Tingkat 
kehampaan gabah yang tinggi pada padi asal Korea Selatan ini dimungkinkan karena belum teradaptasi 
dengan lingkungan tropis. Benih yang digunakan dalam pertanaman ini merupakan stok benih asli 
yang belum diuji adaptasinya. Pada umumnya benih lokal Korea selatan adalah padi tipe japonica yang 
teradaptasi pada lingkungan temperate. Dimungkinkan, pertanaman yang dilakukan pada bulan Maret 
– Juni 2015 yang merupakan musim kemarau dengan suhu yang relatif tinggi memberikan efek cekaman 
fisiologis yang sangat besar terhadap padi asal Korea Selatan. 

Gambar 1. Malai padi asal Korea Selatan

Fertilitas biji sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem reproduksi. Perkembangan sistem 
reproduksi jantan sangat terorganisir dan sangat sensitif terhadap berbagai cekaman lingkungan. 
Cekaman suhu tinggi termasuk faktor yang sangat membatasi perkembangan polen. Penelitian yang 
dilakukan oleh Endo et al. (2009) menunjukkan bahwa temperature yang tinggi menyebabkan sterilitas 
polen padi melalui perubahan transkripsi selama perkembangan polen.Pada tanaman, fase perkembangan 
polen dan fertilisasi merupakan fase yang paling sensitif terhadap cekaman suhu (Zinn et al. 2010).
Penelitian yang dilakukan oleh Martinez-Eixarch dan Ellis (2015) yang menguji tingkat kepekaan padi 
japonica terhadap cekaman temperature tinggi menunjukkan bahwa cekaman suhu tinggi tidak hanya 
menurunkan kesuburan spikelet dan daya hasil panen, akan tetapi juga menurunkan daya tumbuh biji 
yang dihasilkan.

Kerontokan Gabah
Tingkat kerontokan gabah pada padi asal Korea Selatan berkisar dari 0.00 – 0.229 dengan rerata 

0.061. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan padi koleksi bank Gen Biogen yang berkisar dari 
0.046 – 0.178 dengan rerata 0.078. Secara umum tanaman budidaya yang telah melewati proses seleksi 
dalam kurun waktu yang lama memiliki tingkat kerontokan biji yang rendah dibandingkan tipe liar 
atau tipe yang tidak terbudaya. Akan tetapi dalam kelompok padi budidaya sendiri terdapat keragaman 
dalam karakter kerontokan biji ini. Secara umum padi tipe indica lebih mudah rontok daripada padi tipe 
japonica (Lin et al. 2007). Bahkan dalam kelompok padi japonica sendiri ada keragaman dalam tingkat 
kerontokan ini (Okubo 2014). 
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Pada padi dan kebanyakan tanaman monokotil, kerontokan biji terjadi dengan terdegradasinya 
lapisan absisat yang terbentuk pada pangkal biji. Setelah fertilisasi tanaman mengirim nutrisi kebagian 
biji, kemudian, segera setelah biji masak, lapisan absisi mulai terdegradasi (Htunt et al. 2014). Pada padi, 
lapisan ini terdapat pada sambungan antara lemma steril dengan pedikel. Lapisan ini mulai terbentuk 
pada saat sebelum berbunga dan mencapai maksimal pada saat pembungaan. Pada padi japonica, 
pembentukan lapisan ini mengalami penghambatan bahkan kadang-kadang tidak ditemukan (Lin et al. 
2007). Pada penelitian ini padi asal Korea Selatan menunjukkan tingkat kerontokan yang lebih rendah 
dibandingkan padi koleksi BB-Biogen. Dimungkinkan, adanya hambatan dan keterbatasan lapisan 
absisat ini yang mempengaruhi rendahnya kerontokan gabah padi asal Korea Selatan, yang merupakan 
padi tipe japonica. 

KESIMPULAN
1. Padi introduksi asal Korea Selatan memiliki umur berbunga yang lebih pendek, fertilitas yang 

lebih rendah, dan kerontokan gabah yang lebih rendah dibandingkan padi koleksi Bank Gen BB-
Biogen.

2. Perbedaan karakter umur berbunga dan fertilitas gabah padi asal Korea Selatan dimungkinkan 
karena pengaruh cekaman lingkungan tropis.

3. Karakter kerontokan gabah yang rendah pada padi asal Korea Selatan dimungkinkan merupakan 
faktor genetis dari padi tipe japonica. 
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ABSTRAK
Teknik cDNA-AFLP beserta optimasi kondisinya telah dilakukan untuk mengidentifikasi transkrip 
diferensial terkait interakasi simbiosis antara kedelai mutan nodul super dengan rhizobium. Optimasi 
waktu identifikasi transkrip dilakukan pada tiga genotip kedelai (mutan nodul super SS2-2, jenis liarnya 
yaitu Sinpaldalkong 2 dan genotip kontrol Jangyeobkong). Identifikasi transkrip SS2-2 dan Sinpaldalkong 
2 yang berasosiasi dengan simbiosis dilakukan berdasarkan waktu terbaik setelah diinokulasi dengan 
Bradyrhizobium japonicum. Teknik cDNA - AFLP dimodifikasi menggunakan perbedaan penambahan 
jumlah basa pada amplifikasi pre-selektif dan selektif menggunakan primer EcoRI dan MseI dengan 
pewarnaan vistra - green pada gel poliakrilamid non-denaturasi. Hasilnya menunjukkan bahwa 
penambahan nukleotida selektif  pada ujung primer 3’ end meningkatkan resolusi cDNA-AFLP. Pola 
pita polimorfisme diidentifikasi pada 3 genotip kedelai yang diuji.Berdasarkan kombinasi 22 primer 
untuk EcoRI dan MseI, tingkat polimorfisme fragmen-transkrip tertinggi ditemukan pada satu minggu 
setelah inokulasi, sehingga ditetapkan sebagai waktu optimum untuk mengisolasi transkrip diferensial 
pada kedelai nodul super dan jenis liarnya. Sebanyak 4000 amplikon diidentifikasi dengan 106 kombinasi 
primer dan terseleksi 147 fragmen diferensial dimana 61 fragmen spesifik pada SS2-2 dan 86 fragmen 
hanya ditemukan padaSinpaldalkong 2. Sekitar 80,3% fragmen berhasil direamplifikasi dan merupakan 
kandidat transkrip yang diekspresikan diferensial terkait dengan asosiasi simbiosis pada kedelai nodul 
super dan kedelai normal. 
Kata kunci: cDNA-AFLP, kedelainodulsuper, transkrip

PENDAHULUAN
Kedelai mutan terkait nodulasi dapat dihasilkan dari kedelai normal melalui mutagenesis secara 

kimia dan fisik. Fenotip nodul pada mutan meliputi tanpa nodul, nodulasi tidak efektif, nodul hiper dan 
nodul super. Beberapa peneliti telah menghasilkan kedelai mutan nodul hiper dan nodul super dengan 
variabilitas genetik yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis liarnya. Mutan nodul super telah banyak 
dikembangkan dari kultivar ‘Bragg’ dengan EMS (ethyl methanesulfonate) (Carroll et al. 1985), dan dari 
kultivar ‘Enrey’ (Akao dan Kouchi,1992), SS2-2 dari Sinpaldalkong 2(Lee et al. 1997), mutan Sakukei 
4 (Maekawaet al. 2003) dan En-b0-1 (Yasuta dan Kokubun 2014).

Mutan nodul super membentuk jumlah nodul lebih banyak dan kapasitasfiksasi nitrogen juga 
lebih tinggi dari pada kedelai normal (Takahashi et al. 2005), termasuk SS2-2 (Lestari et al. 2006). 
Bahkan kedelai nodul super dapat cepat recovery nodulasi setelah keadaan banjir (Kokubun 2013). 
SS2-2, kedelai nodul super hasil mutasi dengan EMS menunjukkan fenotip yang berbeda dibandingkan 
dengan jenis liarnya, Sinpaldalkong 2 (Ha et al. 2001). Perbedaaan fenotip antara mutan nodule super 
dan kedelai normal khususnya karena pertumbuhan dan perkembangan nodul dipengaruhi oleh faktor 
genetik tanaman inang, rhizobium yang berasosiasi, faktor lingkungan dan interaksinya. Rekognisi 
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molekuler dan gen-gen terkait simbiosis antara mutan dan rhizobium merupakaninformasidasar yang 
perludiketahui (Searle et al. 2003) melalui bebagai pendekatan molekuler pada level genetiknya.

cDNA – AFLP (amplified fragment length polymorphism) telah banyak diaplikasikan untuk isolasi 
gen diferensial pada spesies tanaman, tidak terlalu mahal, dapat diulang pengerjaannya dan tidak 
memerlukan informasi sekuen target (Simoes-Araujoet al. 2002; Heidariet al. 2011). Dengan keunggulan 
tersebut dan teknik yang aman dalam pewarnaan untuk visualisasi produk AFLP dengan vistra green (Ali 
et al. 2007; Matsumura et al. 2008), cDNA-AFLP akan memungkinkan untuk mengidentifikasi tingkat 
transkripsi dari tanaman mutan dan jenis liarnya. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menentukan 
waktu optimum dalam mengidentifikasi transkrip diferensial sebagai kandidat gen yang terekspresi pada 
mutan nodul super SS2-2 dan kedelai normal yang bersimbiosis dengan Bradyrhizobium japonicum.

BAHAN DAN METODE

Bahan tanaman dan kondisi pertumbuhan
Tiga genotip kedelai, mutan nodul super (SS2-2), jenis liarnya (Sinpaldalkong 2) dan genotip 

kontrol (Jangyeobkong) digunakan untuk menentukan waktu optimum koleksi daun kedelai yang 
akan diisolasi RNA totalnya setelah diinokulasi dengan Bradyrhizobium japonicum. Sedangkan, tahap 
identifikasi transkrip hanya digunakan dua genotip, yaitu SS2-2 dan Sinpaldalkong 2.

Langkah inokulasi sampai panen daun kedelai meliputi sterilisasi permukaan benih kedelai, 
kemudian benih dikecambahkan dan dipindahkan ke dalam plastik polibag yang berisi vermiculite dan 
ditumbuhkan di rumah kaca. Suspensi Bradyrhizobium japonicum USDA 110 mengandung 108 CFU 
/ ml diinokulasikan pada tanaman. Daun muda dan sehat dipanen dengan interval mingguan selama 1 
bulan dan dikumpulkan untuk ekstraksi RNA.

Ekstraksi RNA, poli (A) + mRNA dan sintesiscDNA
RNA total diisolasi dari jaringan daun dengan Trizol (Molecular Research Center, Inc.), 

menggunakan reagen dan perlengkapan yang telah diberi perlakuan diethylpyrocarbonate (DEPC). Poli 
(A)+ mRNA diisolasidari RNA total dengan menggunakan Oligotex mRNA Spin-Kolom (Qiagen, 
Valencia, CA, USA). Untai ganda cDNA disintesis dari poli (A) + mRNA menggunakan kit Sintesis cDNA 
(Roche, Sains Terapan, Mannheim, Jerman). Pemurnian cDNA dilakukan dengan fenol / kloroform / 
isoamil alkohol, dan diendapkan dengan etanol, kemudian cDNA dilarutkan dalam ddH2O.

Analisisc DNA-AFLP
Analisisc DNA-AFLP dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Bachem et al. (1998) dan Voz et al. 

(1995). Tahap-tahapnya meliputi: 
a) Restriksi dan ligasi
 Padatahap analisis restriksi digunakan Eco RI dan MseI dan ligase, kemudian fragmen DNA yang  

dihasilkan, diligasikan dengan adapter Eco RI dan MseI. Sekuen adapter ditampilkan pada Tabel 
1.

b) Amplifikasi preselektif
 Reaksi amplifikasi preselektif dilakukan dengan dua primer AFLP yang memiliki nukleotida 

tunggal sesuai dengan MseI dan EcoRI. Keberhasilan amplifikasi preselektif dapat dilihat dalam 
bentuk pita smear pada 1% gel agarosa.

c) Amplifikasi selektif
 Primer selektif terdiri dari sekuen yang identik dengan primer preselektif, dengan satu, dua atau 

tiga nukleotida selektifpada 3’-end. Untuk mengidentifikasi gen diferensial, semua kemungkinan 
kombinasi primer dari EcoRI dan MseI dengan satu, dua dan tiga basa selektif digunakan. Produk 
amplifikasi preselektif dilanjutkan amplifikasinya dengan PCR dengan primer selektif menggunakan 
program touch  down.
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Tabel 1.   Daftar primer dan adapter yang digunakan untuk menentukan waktu optimum identifikasi 
tranksrip diferensial menggunakan teknik cDNA-AFLP

PrimerAdapter Sekuen
Adapter MseI 5’-GAC GAT GAG TCC TGA G-3’

             3’-TA CTC AGG ACT CAT-5’
MseI + 1 basa selektif 5’-GAT GAG TCC TGAG TAA  C-3’
MseI + 2 basa selektif +CA  +CG
MseI + 3 basa selectif +CGG  +CGA  +CTA  +CGT  +CAC  +CTG  +CGC +CAC +CAT
Adapter EcoRI 5’-CTC GTA GAC TGC GTA CC-3’

             5’-CAT CTG ACG CAT GGT -3’
EcoRI + 1 basa selektif 5’-GAC TGC GTA CCA ATT C  A-3’
EcoRI + 2 basa selektif +AC
EcoRI + 3 basa selektif +ACC  AAG

Elektroforesis, pewarnaan dengan vistra-green dan isolasifragmen-transkrip
Produk amplifikasi selektif dipisahkan melalui elektroforesis non-denaturasi 13% running gel dan 

5% stacking gel poliakrilamid. Pewarnaan DNA digunakan vistra-green (Amersham Pharmacia, Biotech, 
Piscataway, NJ, USA) dengan menginkubasi gel dengan 1: 10.000 (vistragreen:air) dan digoyang selama 
10 - 60 menit. Pita DNA kemudian divisualisasikan dibawah transilluminator UV.

Pita DNA yang polimorfik antara SS2-2 dan Sinpaldalkong 2 diseleksi, dan dielusinya gelnya. 
Reaksi reamplifikasi dilakukan dengan primer yang sama dengan amplifikasi selektif. Produk dipisahkan 
pada 1% gel agarose, diwarnai dengan ethidium bromide dan divisualisasikan pada transilluminator UV.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi ini menitik beratkan pada optimasiteknikcDNA-AFLP termasuk waktu optimum isolasi 

transkrip terkait asosiasi simbiosis pada kedelai mutan dan kedelai normal dengan rhizobium.Fragmen-
transkrip polimorfik diidentifikasi pada tiga genotiptersebut yaitu mutan nodul super SS2-2, jenis liarnya 
Sinpaldalkong 2 dan Jangyeobkong sebagai genotip kontrol. Polimorfisme fragmen yang ditemukan pada 
ketiga genotiptersebut dan persentase polimorfisme yang tinggi pada sampel daun setelah diinokulasi 
menjadi dasar menentukan waktu optimum dalam isolasi fragmen-transkrip pada SS2-2 dan jenis liarnya. 
Informasi polimorfisme tersebut mendukung perbedaan fenotip kedelai nodul super dan kedelai normal, 
termasuk pada level genomiknya menggunakan mikrosatelit (Ha dan Lee 2001). Mutan SS2-2 memiliki 
jumlah nodul sekitar 20 kali lipat lebih banyak dan fiksasi nitrogen lebih tinggi namun respon asosiasi 
simbiotiknya lebih rendah daripada kedelai normal (Lestari et al. 2006), dan tidak berbeda jauh dengan 
kedelai nodul super lainnya, En-b0-1 (Yasuta dan Kokubun, 2014). Keragaannodulmutan nodul super 
SS2-2, dan kedelai normal ditampilkan pada Gambar 1. 

Gambar 1.    Keragaan nodul mutan nodul super (SS2-2), jenis liarnya (Sinpaldalkokng 2) dan genotip 
kontrol (Jangyeobkong) 7 minggu setelah diinokulasi dengan B. japonicum
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Penentuan waktu optimum dalam mengidentifikasi transkrip yang terkait dengan interaksi 
simbiosis pada SS2-2 dan kedelai normal diambil pada titik waktu berbeda  antara 0 sampai 4 minggu 
setelah diinokulasidengan B. japonicum USDA 110 (Tabel 2). Berdasarkan 22 kombinasi primer dari 
EcoRI dan MseI, ditemukan variasi fragmen pada mutan nodul super dan kedelai normal. Beberapa 
kombinasi primer dengan basa selektifnya menunjukkan pola monomorfik, terutama kombinasi tiga 
basa selektif baik pada EcoRI maupun MseI. Persentase polimorfik lebih dari 20% ditemukan pada 
kombinasi primer dengan dua dan tiga selektif basa yaitu AC-CA dan AC-CG pada 1 MSI (minggu 
setelah inokulasi), dan AC-CG dan ACC-CTA pada 2 MSI. Rataan fragmen-transkrip polimorfik pada 
perlakuan sampling daun yang bersamaan dengan inokulasi (6.0%) dan 4 MSI (5.9%) terlihat sebanding. 
Fragmen polimorfik yang diidentifikasi pada SS2-2 dan Sinpaldalkong 2 paling tinggi pada 1 MSI yaitu 
12,2% (Tabel 2), dandijadikan dasar sebagai waktu optimum untuk isolasi gen yang diekspresikan 
diferensial pada asosiasi simbiosis dikedelai mutan.

Tabel 2.  Persentase produk cDNA-AFLP polimorfik yang dihasilkan dari 22 kombinasi primer EcoRI 
dan MseI

Jumlah total pita EcoRI MseI
Persentase pita polimorfik

0 1 2 3
Minggu setelah inokulasi (MSI)

19

ACC

CGG 10.5 15.8 10.5 0
18 CGA 11.1 11.1 11.1 11.1
15 CTA 0 13.3 20.0 6.7
14 CAC 7.1 7.1 7.1 7.1
14 CTG 7.1 14.3 7.1 7.1
16 CGC 6.2 12.5 6.2 6.2
11

AAG

CGG 0 18.2 9.1 9.1
17 CGA 11.8 0 11.8 0
12 CAC 0 0 0 0
10 CTG 10 10 0 10
13 CGT 0 15.4 7.9 0
18 CGC 5.6 5.6 5.6 0
21

A

CTA 9.5 9.5 14.3 4.8
33 CAT 3.0 9.1 6.1 6.1
25 CGG 8.0 12.0 12.0 8.0
23 CGA 4.3 13.0 8.7 8.7
27 CAC 7.4 14.8 11.1 7.4
20 CGC 5.0 10.0 15.0 10.0
12 AC CA 8.3 25.0 8.3 8.3
20 CG 10.0 25.0 20.0 5.0
13 A CA 0 7.7 7.7 7.7
16 CG 6.2 18.8 6.2 6.2

Rataan 6.0 12.2 9.4 5.9

Berdasarkan waktu optimum untuk mengidentifikasi gen yang terlibat dalam asosiasi simbiosis, 
sebanyak 106 kombinasi primer digunakan. Produk AFLP yang dihasilkan berkisar 30–500 bp, dan 
ada 10–40 pita pada setiap kombinasi primer. Total 147 pita dari 4000 amplikon berhasil diekstraksi 
dengan distribusi 61 buah di SS2-2 dan 86 fragmen spesifik di Sinpaldalkong 2. Di antaranya, 48 
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fragmen-transkrip (78,7% dari total pita yang dielusi) di SS2-2 dan 70 fragmen (81,4% dari total pita 
yang dielusi) di Sinpaldalkong 2 berhasil direamplifikasi(Tabel 3), dengan rataan untuk kedua genotip 
sekitar 80.3%. Secara umum fragmen-transkrip di SS2-2 lebih sedikit dideteksi dibandingkan pada 
Sinpaldalkong 2.Meskipun jumlah pita lebih rendah dari yang dilaporkan sebelumnya (Bachem et al. 
1996; Durrant et al. 2000), namun banyak fragmen-transkrip diferensial berhasil dideteksi pada kedua 
genotip kedelai tersebut.

Tabel 3.   Keberhasilan reamplifikasi fragmen-transkrip yang diekstraksi dari SS2-2 dan Sinpaldalkong 
2.

Genotip Jumlah fragmen 
diekstraksi

Jumlah fragmen 
direamplifikasi

Persentase (%)

SS2-2 61 48 76.7
Sinpaldalkong 2 86 70 81.4
Total 147 118 80.3

Dengan demikian hasil studi ini menunjukkan keberhasilan teknik cDNA-AFLP yang dilakukan 
dengan beberapa modifikasi untuk mengisolasi gen di kedelai nodul super SS2-2. Pewarnaan vistra 
green produk AFLP ini lebih efisien, aman dan singkat waktunya dibandingkan dengan radioisotop dan 
pewarnaan perak yang umum digunakan selama ini. Penggunaan gel poliakrilamid non-denaturasi yang 
mudah daripada gel denaturasi makin melengkapi efisiensi praktik cDNA-AFLP tersebut.Penggunaan 
vistra green yang aman untuk kesehatan juga dibuktikan untuk pemetaan di kedelai dengan AFLP 
(Matsumura et al. 2008).

Penambahan nukleotida selektif pada ujung primer 3’ end diketahui meningkatkan resolusi cDNA-
AFLP. Dalam studi ini, kombinasi primer dengan tambahan selektif satu dan dua basa pada salah satu 
ujung dan tiga basa selektif pada ujung lainnya ternyata menghasilkan sejumlah besar fragmen polimorfik.
Kompleksitas cDNA yang lebih rendah pada kedua primerEcoRI dan MseI menghasilkan banyak 
kombinasi primer. Hal tersebut berbeda dengan kebiasaan penambahan tiga basa selektif pada kedua 
primer (Durrant et al. 2000), dimana amplifikasi menjadi lebih spesifik sehingga polimorfismerendah 
(Qinet al. 2001). Jadi, modifikasi cDNA-AFLP ini berhasil meningkatkan tingkat polimorfisme fragmen 
antara SS2-2 dan Sinpaldalkong.

Hasil studi ini sejalan dengan laporan sebelumnya yang menunjukkan keberhasilan cDNA-AFLP 
dalamprofiling transkrip pada spesies tanaman (Santaella et al. 2004; Kemp et al. 2005; Sestili et al. 
2011). Pada kedelai, teknik ini berhasil  membuat profil transkrip terkait karakter ketahanan terhadap 
patogen (Lanubule et al. 2015), identifikasi gen yang mengontrol fotoperiod (Ai-Huaet al. 2014) 
dan isolasi gen Gm Pic (Sha et al. 2014). Studi lanjut melalui sekuensing and analisis homologi akan 
mengungkap deskripsi dan fungsi transkrip yang diisolasi. Transkrip yang diidentifikasi di kedelai nodul 
super SS2-2 dan kedelai normal tersebut merupakan kandidat gen diferensial terkait asosiasi simbiosis 
untuk melengkapi informasi di level genetik pada kedelai nodul super.

KESIMPULAN
Teknik cDNA-AFLP dengan modifikasi basa selektif pada non denaturasi gel poliakrilamid yang 

diwarnai dengan vistra green terbukti  mudah, efisien dan powerful untuk isolasi transkrip pada kedelai 
mutan SS2-2 dan Sinapaldalkong 2. Polimorfisme fragmen-transkrip tertinggi pada 1 MSI (12.2%) 
denganB. japonicumsehingga ditetapkan sebagai waktu terbaik untuk panen daun sebagai dasar untuk 
identifikasi transkrip diferensial  pada mutan  SS2-2 yang dibandingkan dengan kedelai normal.
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ABSTRACT
Chili was a vegetable that has economic value because the price it was competitive and high nutritient. 
Applications Benzylaminopurine (BAP) and Boron may affect the quality of chili has not been known. 
This study aims to determine the effect of the application Benzylaminopurine (BAP) and Boron on 
the quality of chili varieties of Lingga on planting in the highland. This research was conducted at the 
Indonesian Vegetable Research Institute with an altitude of 1250 m in Lembang starting on September 
2015 to February 2016. The experimental design used was a randomized block design (RAK) with 16 
treatments and 3 replications. The treatment consisted of (1) control, (2) BAP 0 ppm + Boron 2 kg / ha, 
(3) BAP 0 ppm + Boron 4 kg / ha, (4) BAP 0 ppm + Boron 6 kg / ha, (5) BAP 37.5 ppm + Boron 0 kg / 
ha, (6) BAP 37.5 ppm Boron 2 kg / ha, (7) BAP + 37.5 ppm Boron 4 kg / ha, (8) BAP 37.5 ppm + Boron 
6 kg / ha, (9) BAP 75 ppm + Boron 0 kg / ha, (10) BAP 75 ppm + Boron 2 kg / ha, (11) BAP 75 ppm + 
Boron 4 kg / ha, (12) BAP 75 ppm Boron + 6 kg / ha, (13) BAP 112.5 ppm + Boron 0 kg / ha, (14) BAP 
112.5 ppm  + Boron 2 kg / ha, (15) BAP 112.5 ppm + Boron 4 kg / ha, (16) BAP 112.5ppm + Boron 
6 kg / ha. The observed parameters include length, diameter, texture, vitamin C, weight loss and shelf 
life. The results showed Boron applications can increase the physical quality of chili varieties of Lingga 
of parameter length and diameter. Treatment A1B2 (BAP 37.5 ppm + Boron 4 kg / ha) can decrease the 
rate of change of 20% weight loss during storage.
Key word: Benzylaminopurine, Boron,Chili, Highland, Quality

ABSTRAK
Cabai merupakan sayuran yang memiliki nilai ekonomis karena harganya yang bersaing dan kandungan 
nutrisinya yang tinggi. Aplikasi Benzilaminopurin (BAP) dan Boron dapat mempengaruhi kualitas cabai 
belum banyak diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi Benzilaminopurin 
(BAP) dan Boron terhadap kualitas cabai varietas Lingga pada penanaman di dataran tinggi. Penelitian 
ini dilaksanakan di Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang dengan ketinggian 1250 dpl mulai 
bulan September 2015 sampai Februari 2016. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan 
acak kelompok (RAK) dengan 16 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan terdiri atas (1) Kontrol, (2) BAP 
0 ppm + Boron 2 kg/Ha, (3) BAP 0 ppm + Boron 4 kg/Ha, (4) BAP 0 ppm + Boron 6 kg/Ha, (5) BAP 
37,5 ppm + Boron 0 kg/Ha, (6) BAP 37,5 ppm + Boron 2 kg/Ha, (7) BAP 37,5 ppm + Boron 4 kg/Ha, 
(8) BAP 37,5 ppm + Boron 6 kg/Ha, (9) BAP 75 ppm + Boron 0 kg/Ha, (10) BAP 75 ppm + Boron 
2 kg/Ha, (11) BAP 75 ppm + Boron 4 kg/Ha, (12) BAP 75 ppm + Boron 6 kg/Ha, (13) BAP 112,5 
ppm + Boron 0 kg/Ha, (14) BAP 112,5 ppm + Boron 2 kg/Ha, (15) BAP 112,5 ppm + Boron 4 kg/
Ha, (16) BAP 112,5ppm + Boron 6 kg/Ha. Parameter yang diamati meliputi panjang, diameter, tekstur, 
kandungan vitamin C, susut bobot dan umur simpan. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi Boron 
dapat meningkatkan kualitas fisik cabai varietas Lingga dari parameter panjang dan diameter. Perlakuan  
A1B2 (BAP 37,5 ppm + Boron 4 kg/Ha) dapat menurunkan laju perubahan susut bobot sebesar 20% 
selama penyimpanan.
Kata kunci: Benzilaminopurin, Boron, Cabai, Dataran Tinggi, Kualitas
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PENDAHULUAN
Cabai mengandung antioksidan seperti vitamin C yang tinggi, mineral, dan zat warna alami dari 

kandungan karotenoidnya yang bermanfaat bagi tubuh (Dimitrios 2006). Adanya senyawa antioksidan 
berfungsi untuk mencegah kanker (Bramley 2000). Kualitas suatu produk pangan ditentukan oleh 
penampilan fisik meliputi bentuk, ukuran, warna, dan tekstur serta kandungan gizi di dalamnya. 
Penampilan dan kualitas yang baik akan mempengaruhi harga dan penerimaan konsumen terhadap 
suatu produk. Kandungan gizi cabai per 100 gram bahan meliputi air 86 g, protein 1,9 g, lemak 1,9 
g, karbohidrat 9,2 g, Fe 1,2 mg, Ca 14,4 mg, vitamin A 700-21600 IU, vitamin C 163 mg, energi 
109 kJ/100 gr (Poulos 1994). Saat ini tanaman cabai sudah cukup luas diusahakan oleh petani karena 
harganya yang menguntungkan dan dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Produksi nasional cabai 
merah besar pada tahun 2013 sebesar 1.012.879 ton dan meningkat menjadi 1.074.611 ton pada tahun 
2014 (BPS 2016).

Tanaman cabai dapat tumbuh baik di dataran rendah sampai dataran tinggi pada ketinggian 
1500 m dpl., hal ini memungkinkan pengembangan penanaman cabai merah di dataran tinggi. Faktor 
genetik sangat mempengaruhi serapan unsur hara dalam tanaman dan pertumbuhan tanaman cabai yang 
dihasilkan (Villora et al. 2003). Aspek lingkungan seperti kelembaban, suhu, pencahayaan, jenis tanah, 
jenis pupuk yang digunakan, dan teknik budidaya juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil 
produksi (Ghosh and Palit 2003). Sayuran, termasuk cabai mudah mengalami kerusakan setelah panen. 
Kehilangan hasil di daerah tropis berkisar 20–40%. Usaha-usaha untuk mengurangi kehilangan hasil 
baik pra maupun pasca panen antara lain penggunaan pupuk yang tepat, penanganan yang baik saat 
panen, dan waktu pemanenan yang tepat (Salunkhe et al. 1991). Penerapan teknologi yang merupakan 
komponen utama agribisnis akan meningkatkan efisiensi produksi, distribusi dan pemasaran hasil. 
Teknologi budididaya dengan memanfaatkan bahan dan zat pengatur tumbuh perlu terus dikembangkan 
untuk meningkatkan produksi dan kualitas cabai yang dihasilkan. 

Tumbuhan mengandung senyawa-senyawa yang mendorong inisiasi proses-proses biokimia 
yang akhirnya mengakibatkan pembentukan organ dan aspek tumbuh lainnya. Senyawa-senyawa ini 
digolongkan dalam kelompok-kelompok auksin, giberelin, sitokinin, dan fenolik, dan ada etilen. Senyawa 
untuk mengatur pertumbuhan disebut fitohormon yang mendorong inisiasi reaksi-reaksi biokimia dan 
perubahan-perubahan komposisi kimia dalam tumbuhan. Beberapa senyawa dengan aktivitas sitokinin 
telah dapat diisolasi dari sejumlah tumbuhan dan telah dapat dikenali, misalnya zeatin, ribosilzeatin, 
dan rebosilzeatin dengan gugusan fosfat. Sitokinin berpengaruh sangat luas pada proses-proses fisiologis 
dalam tumbuhan. Jenis sitokinin yang sering dipakai adalah BA (Benzyl Adenine) dan BAP (Benzyl 
Amino Purine), dikarenakan efektifitasnya tinggi, harganya murah, dan bisa disterilisasi (Prawiranata 
1981). 

Zat pengatur tumbuh BAP merupakan sitokinin sintetik yang paling aktif pada berbagai proses 
fisiologis tanaman seperti pembelahan sel, pembesaran sel, diferensiasi jaringan, dan perkembangan fase 
pembungaan (Amanullah et al. 2010). Berfungsi dalam meningkatkan tekanan osmotik, permeabilitas 
sel, mengurangi tekanan pada dinding sel, serta meningkatkan plastisitas, dan mengembangkan dinding 
sel, serta meningkatkan sintesa protein. Dalam hubungannya dengan permeabilitas sel, sitokinin akan 
menstimulasi pembelahan sel dan mempengaruhi lintasan diferensiasi. Tingkat keberhasilan dalam 
penggunaan ZPT ini pada dasarnya tergantung pada jenis dan konsentrasi yang digunakan, di mana jenis 
dan konsentrasi ini diharapkan dapat meningkatkan elongasi tunas (Mulyono 2010).Teknik aplikasi 
BAP melalui perendaman dan penyiraman dua kali umur 3 dan 5 MST 30% lebih efisien dan 60% lebih 
efektif dalam memproduksi TSS daripada teknik penyiraman tiga kali umur 1,3, dan 5 MST (Rosliani 
dkk 2014).

Aplikasi Boron pada tanaman padi dapat meningkatkan kenampakan dan kualitas biji padi, 
serta pertumbuhan dan produksi di lapangan (Rehman et al. 2014). Aplikasi Boron pada buah apel 
menghasilkan buah yang lebih besar, warna lebih cerah, kandungan Boron tinggi, kandungan asam yang 
lebih tinggi dibandingkan kontrol (Wojcik, Klamkowski 2008). 
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Terjadinya polusi tanah pertanian yang dapat menurunkan kualitas lahan dan eksistensi mikroba 
berguna dalam tanah merupakan ancaman bagi suatu keberlanjutan pertanian. Rochayati et al. 
(1988) melaporkan bahwa peningkatan pemberian pupuk kimia N dan P mengakibatkan penurunan 
produktivitas lahan sawah. Dengan demikian penggunaan BAP dan Boron ini diharapkan selain dapat 
meningkatkan hasil sayuran baik dari segi kualitas maupun produksinya, juga dapat mencegah kerusakan 
lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi Benzilaminopurin (BAP) 
dan Boron terhadap kualitas cabai varietas Lingga pada penanaman di dataran tinggi.

 BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Penelitian Tanaman Sayuran-Lembang 

dengan ketinggian tempat 1250 m dpl pada tanah Latosol, mulai bulan September 2015 sampai Februari 
2016.  

      Rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak kelompok (RAK) dengan 16 
perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan terdiri atas (1) Kontrol, (2) BAP 0 ppm + Boron 2 kg/Ha, (3) BAP 0 
ppm + Boron 4 kg/Ha, (4) BAP 0 ppm + Boron 6 kg/Ha, (5) BAP 37,5 ppm + Boron 0 kg/Ha, (6) BAP 
37,5 ppm + Boron 2 kg/Ha, (7) BAP 37,5ppm + Boron 4 kg/Ha, (8) BAP 37,5ppm + Boron 6 kg/Ha, 
(9) BAP 75 ppm + Boron 0 kg/Ha, (10) BAP 75 ppm + Boron 2 kg/Ha, (11) BAP 75 ppm + Boron 4 kg/
Ha, (12) BAP 75 ppm + Boron 6 kg/Ha, (13) BAP 112,5 ppm + Boron 0 kg/Ha, (14) BAP 112,5 ppm + 
Boron 2 kg/Ha, (15) BAP 112,5 ppm + Boron 4 kg/Ha, (16) BAP 112,5ppm + Boron 6 kg/Ha. Varietas 
cabai yang digunakan cabai merah besar yang sudah dilepas BALITSA yaitu varietas Lingga. Pemeliharaan 
tanaman yang meliputi pengendalian hama penyakit dan pengairan dilakukan berdasarkan rekomendasi 
Balitsa. Kualitas buah cabai diamati pada hari ke-0, 2, 4, dan 7 dengan parameter yang diamati meliputi 
panjang, diameter, tekstur, dan kandungan vitamin C. Kualitas cabai selama penyimpanan diamati 
dengan parameter susut bobot dan tekstur. Penentuan umur simpan dilakukan dengan uji kualitatif dan 
kuantitatif. Data yang diperoleh dianalisis sidik ragam, bila berbeda nyata diuji lanjut dengan uji Beda 
Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Cabai Varietas Lingga 

Tabel 1. Pengaruh perlakuan BAP dan Boron terhadap kualitas cabai lingga

Perlakuan Panjang (cm) Diameter (mm) Tekstur 
(mm/g/dtk) Vitamin C (mg/100 g)

A0B0 12.23 10.65 2.71 121.46a
A0B1 11.91 10.56 2.63 118.37abc
A0B2 12.03 10.55 2.36 117.33abc
A0B3 12.27 10.99 2.39 115.56abcd
A1B0 10.77 10.14 2.90 119.77ab
A1B1 11.92 10.12 2.50 116.83abc
A1B2 11.96 9.81 2.57 116.91abc
A1B3 11.85 10.17 2.34 114.96abcd
A2B0 9.49 10.08 2.46 111.10abcde
A2B1 11.16 10.45 2.55 111.24abcde
A2B2 10.80 10.51 2.69 101.82bcdef
A2B3 11.11 10.41 2.98 100.49cdef
A3B0 10.30 9.84 2.94 97.64def
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Perlakuan Panjang (cm) Diameter (mm) Tekstur 
(mm/g/dtk) Vitamin C (mg/100 g)

A3B1 11.10 10.09 2.41 94.55ef
A3B2 11.66 10.48 2.56 85.28f
A3B3 10.51 9.57 2.67 84.78f
kk(%) 9,73 7,64 11,55 5,68

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ 
taraf 5%. 

Panjang cabai Lingga berkisar antara 9,49–12,23 cm. Panjang cabai berdasarkan Standar Nasional 
Indonesia adalah 12–14 cm untuk syarat mutu I, dan 9–11 cm untuk syarat mutu II (BSN 2016). 
Dari semua perlakuan aplikasi BAP dan Boron menunjukkkan panjang cabai yang tidak berbeda nyata. 
Diameter cabai Lingga berkisar 9,81 mm–10,99 mm. Diameter cabai Lingga tidak berbeda nyata 
pada semua perlakuan. Tekstur cabai Lingga berkisar 2,50–2,98 mm/g. Aplikasi BAP dan Boron tidak 
mempengaruhi secara nyata parameter fisik kualitas cabai Lingga. Namun perlakuan A0B3 (penggunaan 
Boron 6 kg/Ha) menunjukkan ukuran cabai yang terpanjang dan diameter buah yang paling besar. Hal 
ini sejalan dengan laporan penelitian lain yaitu aplikasi Boron dapat meningkatkan beberapa parameter 
kualitas buah seperti berat buah, kandungan asam organik, dan Padatan Terlarut Total buah gooseberry 
(Wojcik dan Filipczak 2015).

Kandungan vitamin C pada aplikasi Boron menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan 
kontrol. Aplikasi Boron dapat mempertahankan kandungan vitamin C pada cabai Lingga. Aplikasi BAP 
pada konsentrasi yang semakin tinggi menunjukkan kandungan vitamin C yang nyata lebih rendah 
dibandingkan dengan kontrol. Hal ini kemungkinan karena aplikasi BAP lebih mempengaruhi vase 
vegetasi tanaman cabai seperti fase pembungaan (Amanullah et al. 2010). Menurut Hanson et al. 
(2011) dan Hounsome, et al. (2009) kandungan vitamin C dipengaruhi juga oleh faktor genetik dan 
musim penanaman. Pada musim hujan, vitamin C mengalami kenaikan 30–50% dibandingkan musim 
kemarau. Sebaliknya kandungan senyawa karotenoid mengalami penurunan 20–30% pada musim 
penghujan dibandingkan musim kemarau. Jenis dan asal pengambilan sampel buah yang diuji juga 
mempengaruhi kandungan senyawa mikro nutrient dalam sayuran (Farnham et al. 2012). Kandungan 
vitamin C pada cabai yang belum masak sempurna lebih tinggi dibandingkan pada buah yang masak 
sempurna (Gnayfeed et al. 2001). Kandungan nutrisi dan parameter mutu yang lain seperti bentuk dan 
ukuran selain dipengaruhi faktor genetik, dipengaruhi juga oleh teknik budidaya seperti penambahan 
unsur organik maupun organik pada saat pemupukan (Serrano et al. 2010).

Gambar 1. Kenampakan enam belas perlakuan BAP dan Boron pada cabai varietas Lingga

Tabel 1. Pengaruh perlakuan BAP dan Boron terhadap kualitas cabai lingga (lanjutan)
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B. Karakteristik Cabai Varietas Lingga selama Penyimpanan

Tabel 2. Laju perubahan mutu cabai lingga selama penyimpanan

Perlakuan Susut Bobot (%/hari) Tekstur (mm/hari)
A0B0 3.36 0.26
A0B1 3.16 0.12
A0B2 3.13 0.12
A0B3 3.18 0.33
A1B0 3.27 0.26
A1B1 2.81 0.22
A1B2 2.72 0.13
A1B3 2.94 0.10
A2B0 2.85 0.32
A2B1 3.04 0.22
A2B2 2.76 0.28
A2B3 2.93 0.30
A3B0 2.81 0.17
A3B1 2.76 0.36
A3B2 2.82 0.29
A3B3 2.80 0.33
kk(%) 16,47 16,78

Tekstur merupakan atribut utama mutu yang digunakan dalam industri makanan segar dan olahan 
untuk menilai kualitas produk dan penerimaan. Di antara karakteristik tekstur, kekerasan (ketegaran) 
adalah salah satu parameter yang paling penting dari buah dan sayuran, yang sering digunakan untuk 
menentukan kesegaran makanan (Konopacka dan Plocharski 2004). Metode pengukuran tekstur yang 
berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda, beberapa dinyatakan sebagai nilai seperti tekstur beberapa 
komoditi yang diukur dengan penetrometer (Chen and Opara 2013).

Selama penyimpanan, pada semua perlakuan  parameter susut bobot menunjukkan nilai yang 
tidak berbeda nyata. Namun, laju kenaikan susut bobot tertinggi pada kontrol (A0B0) yaitu sebesar 
3,36%. Sedangkan susut bobot terendah pada perlakuan A1B2 (BAP 37,5 ppm dan Boron 4 kg/Ha yaitu 
sebesar 2,72%. Susut bobot berkaitan dengan proses transpirasi dan respirasi yang menyebabkan cabai 
kehilangan material dalam bahan baik air maupun nutrient lainnyaBoron merupakan mikronutrient 
yang dibutuhkan tanaman yang berfungsi membantu pertumbuhan meristem, dinding sel, metabolisme 
auksin, asam askorbat, dan sukrosa. Kekurangan senyawa ini memnyebabkan buah menjadi kecil, cacat, 
dan warna kulit kurang cerah (Peryea 1994). Dengan berbagai perlakuan teknik pasca panen, prosentase 
susut bobot dapat diturunkan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Rao, TVR et al. 2011) yaitu dengan  
penyimpanan suhu dingin dan penambahan bahan kimia seperti asam salisilat dan kalsium klorida dapat 
memperpanjang umur simpan.

Tabel 3. Umur simpan cabai lingga pada berbagai perlakuan

Perlakuan Umur Simpan (hari)
A0B0 4.71

A0B1 4.71

A0B2 3.71
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Perlakuan Umur Simpan (hari)
A0B3 3.71

A1B0 3.87

A1B1 4.36

A1B2 4.21

A1B3 3.93

A2B0 3.21

A2B1 4.21

A2B2 3.64

A2B3 3.43

A3B0 3.00

A3B1 3.64

A3B2 3.71

A3B3 3.50

kk(% 15,67

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ 
taraf 5%. 

Umur simpan cabai Lingga berkisar antar 3,00–4,71 hari, namun tidak berbeda nyata dari 
semua perlakuan. Aplikasi Boron pada perlakuan (A0B1) memiliki umur simpan 4,71 hari. Aplikasi 
BAP pada hampir semua perlakuan memiliki umur simpan yang lebih rendah dibandingkan perlakuan 
Boron. Perlakuan A3B0 memiliki umur simpan paling pendek yaitu 3 hari. Menurut Floros and 
Gnanasekharan (1993) umur simpan adalah waktu yang diperlukan oleh suatu produk pangan dalam 
kondisi penyimpanan tertentu untuk dapat mencapai tingkatan mutu tertentu. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi penurunan mutu produk pangan adalah massa oksigen, uap air, cahaya, mikroorgamisme, 
tekanan fisik, dan bahan kimia. Faktor- faktor tersebut menyebabkan beberapa reaksi seperti kerusakan 
vitamin, protein, perubahan bau, reaksi pencoklatan, reaksi oksidasi dan perubahan unsur organoleptik. 
Untuk memperpajang umur simpan dapat dilakukan dengan peningkatan mutu awal atau dengan 
perlakuan selama penyimpanan (Herawati 2008).

KESIMPULAN
1. Aplikasi Boron dapat meningkatkan kualitas fisik cabai varietas Lingga dari parameter panjang dan 

diameter. 
2. Kombinasi perlakuan  A1B2 (BAP 37,5 ppm dan Boron 4 kg/Ha) dapat menurunkan laju perubahan 

susut bobot sebesar 20% selama penyimpanan.

Tabel 3. Umur simpan cabai lingga pada berbagai perlakuan (lanjutan)
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ABSTRACT
This study aims to examine the effect of paclobutrazol concentration and the  effect of frequency of water 
hyacinth liquid organic fertilizer so the effect of interaction between paclobutrazol  and the hyacinth 
liquid organic fertilizer on the growing and yield of potato plant Kalosi in medium plain. This research 
location was Parangloe subsdistrict, Gowa regency, and the duration of study was Agustus to December 
2012  at altitude of 490 m above sea level. This  study aims to determine the most appropriate time in 
paclobutrazol concentration and the frequency of  hyacinth liquid organic fertilizer. The research used 
a two – factor factorial . The First factor was the application paclobutrazol at concentration 0,1, and 3 
mL L-1 . The second factor is hyacinth liquid organic fertilizer with  application frequencies : control, 
two application, three application, and four application. The results showed  the interaction between 
the treatment paclobutrazol 3 mL L-l water with hyacinth  liquid organic fertilizer  4 times can give 
significant effect to the number of tubers and Kalosi  potato  tuber weight per plot.
Keywords : Kalosi, Paclobutrazol, Organic fertilizer, Medium plain

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsentrasi paclobutrazol dan frekuensi pemberian pupuk 
organik cair eceng gondok serta pengaruh interaksi antara konsentrasi paclobutrazol dan frekuensi 
pemberian pupuk organik cair eceng gondok terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kentang varietas 
Kalosi didataran medium, dilaksanakan di Kecamatan Parangloe di Kabupaten Gowa pada bulan Agustus 
– Desember 2012,  pada ketinggian 490 m dpl.  Penelitian ini menggunakan Percobaan Faktorial dua 
faktor.  Faktor pertama adalah pemberian paclobutrazol konsentrasi 0 ,1 mL L-1 air  dan 3 mL  L-1 air. 
Faktor kedua adalah pupuk organik cair eceng gondok  berupa frekuensi pemberian: kontrol, frekuensi  
sebanyak 2 kali, frekuensi  sebanyak 3 kali, dan pemberian 4 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Interaksi antara  perlakuan paklobutrazol  3 mL L-l air dengan pemberian pupuk organik cair eceng 
gondok sebanyak 4 kali  memberikan pengaruh nyata  terhadap jumlah umbi  dan bobot umbi kentang 
Kalosi per plot.
Kata Kunci :  Kalosi , Paclobutrazol, pupuk organik, dataran medium

PENDAHULUAN
Kentang (Solanum tuberosum L.) merupakan penunjang program diversifikasi pangan untuk 

kebutuhan gizi masyarakat dan  merupakan lima kelompok komoditas pangan  dunia selain jagung, 
gandum, padi dan sorgum. Kentang dapat dijadikan sebagai sumber karbohidrat karena dapat 
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menghasilkan kalori yang lebih besar dibandingkan beras, jagung, dan gandum. Prospek pengembangan 
tanaman kentang sebagai sumber karbohidrat di Indonesia cukup potensil. Menurut data badan pusat 
statistik (BPS) tahun 2012, luas panen kentang di Indonesia sekitar 65.989 ha, dengan produksi 
kentang nasional sekitar 1.094.232 ton dan produktivitasnya 16.58 ton ha-1. Ketersediaan lahan untuk 
pengembangan kentang di Indonesia masih sangat luas, terdapat kurang lebih 11.331.700 ha lahan 
berada pada ketinggian  lebih 700 m dpl, namun yang termanfaatkan baru seluas 65.420 ha (Laksana, 
2006). Lahan tersebut umumnya terdapat diluar pulau jawa, seperti Propinsi Aceh, Sumatera Utara, 
Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua (Wattimena 2006). 

Tanaman kentang umumnya dapat berproduksi secara optimal pada lahan dataran tinggi, pada 
dataran medium produksinya belum optimal, namun upaya penelitian telah dilakukan agar tanaman 
kentang di dataran medium dapat  ditingkatkan produksinya (Sutater et al. 1987; Syarif 2004). Masalah 
utama yang dihadapi pada penanaman kentang di dataran medium adalah tingginya suhu  (Ewing and 
Struik 1992). Pada suhu tinggi, perubahan stolon menjadi umbi terhambat (Stark and Love 2003),  dan 
terjadi peningkatan biosintesis gibberellic acid (GA) pada kuncup daun (Menzel 1983), padahal GA telah 
terbukti menghambat pembentukan umbi (Vreugdenhil et al. 1998). Namun demikian  efek negatif 
GA dapat dianulir dengan aplikasi Anti- GA, seperti  Paclobutrazol (Wang and Langille 2005), CCC 
(Menzel 1980; Mardalena 2006), Acymidol (Escalante and Langille 1998), atau Coumarine (Andrianie 
2006). Selain meningkatkan laju respirasi,  suhu tinggi juga menurunkan laju fotosintesis, translokasi 
asimilat ke akar dan umbi, dan laju konversi sukrosa menjadi pati, yang berakibat pada terhambatnya 
pembentukan umbi dan pertumbuhannnya (Reynold et al. 1990; Sarquis et al. 1996).

Salah satu usaha untuk meningkatkan produksi kentang di dataran medium adalah pemberian  
Paclobutrazol. Menurut Lever et al. (1982)  Paclobutrazol merupakan zat perangsang tumbuh senyawa 
yang mempunyai keaktifan luas dengan jangkauan kerja yang luas pula dan memiliki berbagai kegunaan. 
Aktifitas yang paling menonjol adalah penghambatan sintesis giberelin pada tanaman (Graebe 1982). 
Terhambatnya biosintesis karena pemberian Paclobutrazol menyebabkan laju pembelahan dan 
pemanjangan sel menjadi lambat tanpa menyebabkan keracunan pada sel. Pengaruh langsung pada 
morfologi tanaman adalah terhambatnya pertumbuhan vegetatif tanaman.

Pemakaian pupuk organik merupakan salah satu alternatif untuk mengarah pada efisiensi usahatani 
dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Pupuk organik eceng gondok diolah melalui teknologi 
fermentasi menghasilkan produk berupa bahan organik yang lebih halus dan telah terdekomposisi 
sempurna. Penggunaan pupuk organik cair melalui daun memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman 
yang lebih baik daripada pemberian melalui tanah (Hanolo 1997). Penelitian ini bertujuan mempelajari 
pengaruh penggunaan   Paclobutrazol dan pupuk organik cair eceng gondok   terhadap perbaikan produksi 
tanaman kentang khususnya varietas lokal Sulawesi Selatan yaitu varietas kalosi di dataran medium.

BAHAN DAN METODE
Bahan yang dipergunakan adalah bibit kentang varietas kalosi (G1) (varietas lokal Sulawesi Selatan),  

Paclobutrazol merek dagang Golstar, jerami padi 1 ton, batang pisang 500 kg,  limbah eceng gondok 
25 kg, bioaktivator MO - Plus, air, Pupuk organik kandang ayam 10 ton ha-1 dan pupuk anorganik 
Urea 150 kg ha-1, TSP  100 kg ha-1 dan KCl 100 kg ha-1. Penelitian dilaksanakan di Dusun Bikokoro, 
Desa Lonjo’boko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada ketinggian 490 m 
dpl, mulai bulan Agustus hingga Desember 2012.  Penelitian menggunakan Percobaan   Faktorial dua 
faktor, diulang tiga kali. Konsentrasi  Paclobutrazol (Golstar) 3 taraf, Po = Tanpa pupuk  Paclobutrazol  
(kontrol),  P1 = pupuk  Paclobutrazol   1 mL L-1 air  dan  P2 =  3 mL L-1 air.  Frekuensi pemberian pupuk 
organik cair limbah eceng gondok, 4 taraf, Eo= tanpa pupuk cair  organik  eceng gondok (kontrol) ,  E1 
= frekuensi pemberian 2 kali selama masa tanam, diberikan saat tanaman berumur 35 hst dan 49 hst 
(selang waktu 14 hari sekali),  E2 = Frekuensi pemberian pupuk sebanyak 3 kali selama masa tanam, 
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diberikan saat tanaman berumur 30, 40, dan 50 hst (selang waktu 10 hari sekali),  E3 = Frekuensi 
pemberian pupuk sebanyak 4 kali selama masa tanam, diberikan saat tanaman berumur 35, 42, 49 dan 
56 hst (selang waktu 7 hari sekali). 

Setiap petak diberikan bokashi sebanyak  44 kg. Petak percobaan  350 cm x 225 cm dengan jumlah 
36 petak. Jarak antara setiap anak petak 100 cm dan antar ulangan 150 cm. Kentang ditanam dengan jarak 
80 cm antar barisan (4 lajur) x 25 cm dalam barisan (6 lajur) sehingga setiap petak terdapat 24 tanaman. 
Jumlah tanaman percobaan 864 tanaman. Dari setiap petak  percobaan diambil sampel tanaman secara 
acak sebanyak 8 tanaman. Peubah yang diamati meliputi ;  jumlah daun, waktu berbunga,  jumlah umbi 
per plot dan bobot umbi per plot. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah Daun

Laju pertumbuhan jumlah daun sejalan dengan pertambahan umur tanaman dan pengaruh 
konsentrasi Paclobutrazol (P) dan faktor tunggal frekuensi pemberian pupuk organik eceng gondok (E) 
secara parsial (Gambar 1). Pemberian pupuk organik cair eceng gondok memberikan pengaruh baik 
terhadap jumlah daun sejak umur 30 hst hingga pengamatan pada umur 72 hst. Semakin banyak frekuensi 
pemberian pupuk organik eceng gondok, semakin cenderung bertambah jumlah daun  (Gambar 1.b).  

Gambar 1. Grafik pertumbuhan jumlah daun tanaman kentang pada umur 30, 44, 58 dan 72 hari   
setelah tanam (hst). (A) Pengaruh pemberian zat pengatur tumbuh Paklobutrazol (B). 
Pengaruh pemberian  pupuk organik cair eceng gondok

Hasil analisis sidik ragam jumlah daun  umur 72 hst, menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi 
yang nyata antara konsentrasi  Paclobutrazol dan frekuensi pemberian pupuk organik cair eceng gondok. 
Aplikasi Paclobutrazol pada kosentrasi yang dicobakan dapat menekan pertumbuhan jumlah daun, 
sedangkan aplikasi pupuk organik cair eceng gondok  meningkatkan laju pertumbuhan  tinggi tanaman. 
Hasil penelitian penggunaan  kombinasi paklobutrazol dan pupuk organik cair pada tanaman Anggrek 
Dendrobium Sp juga menunjukkan hal yang sama, yaitu interaksi tidak berpengaruh nyata terhadap 
tinggi tanaman dan jumlah daun (Rachmi dkk, 2012)

Krishnamoorthy (1981) menyatakan bahwa retardan yang terkandung dalam   Paclobutrazol 
merupakan senyawa kimia yang mempunyai efek fisiologis menghambat pembelahan sel dimeristem 
apikal sehingga menghambat pembentukan daun.

Pemberian pupuk organik cair pada tanaman kentang ini diperkirakan akan mempercepat sintesis 
asam amino dan protein sehingga mempercepat pertumbuhan tanaman. Menurut Rao (1994) dan 
Purwowidodo (1992), pupuk organik cair mengandung unsur kalium yang berperan penting dalam 
setiap proses metabolisme tanaman, yaitu dalam sintesis asam amino dan protein dari ion-ion ammonium 
serta berperan dalam memelihara tekanan turgor dengan baik sehingga memungkinkan lancarnya proses-
proses metabolisme dan menjamin kesinambungan pemanjangan sel. 
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Tabel 1.   Jumlah daun tanaman kentang (helai) di dataran medium pada perlakuan aplikasi Paclobutrazol 
dan pupuk organik eceng gondok 

Paklobut
razol

Frekuensi  Pemberian Eceng Gondok Duncan
α=0.05

E0 E1 E2 E3 Rataan
P0 129.0 118.8 133.1 151.8 133.2 c 10.5
 P1 101.0 96.2 108.2 127.0 108.1 b 11.0
P2 87.7 89.7 95.7 99.2 93.1a 
Rataan 105.9 a 101.6 a 112.3 a 126.0 b

Duncan
α=0.05 12.10 12.72 13.10

Keterangan :  Nilai yang diikuti oleh simbol  yang berbeda pada kolom dan baris yang sama  berarti berbeda nyata  
pada uji Jarak Berganda Duncan α=0.05

Waktu Munculnya Bunga
Hasil pengamatan rata-rata waktu mulai munculnya bunga menunjukkan bahwa aplikasi  

Paclobutrazol dapat mempercepat waktu berbunga. Pembungaan pada tanaman kentang dipengaruhi oleh 
faktor genetik, fisiologi dan lingkungan. Faktor genetik merupakan serangkaian gen yang mengendalikan 
pertumbuhan tanaman, tetapi ada keterkaitan faktor fisiologi dan lingkungan. Faktor genetika akan 
mempengaruhi bentuk dasar tanaman, warna bunga, tingkat adaptasi, kecepatan pertumbuhan dan 
kerentanan terhadap penyakit, sedangkan faktor fisiologi merupakan segala aktivitas yang berkaitan 
langsung dengan fungsi dan kegiatan yang menunjang pembungaan tanaman serta faktor lingkungan 
sangat berperan dalam proses pembungaan tanaman yang meliputi komponen intensitas cahaya, suhu 
dan kelembaban (Gardner et al. 1991).

Tabel 2.   Waktu mulai munculnya bunga (hari) tanaman kentang di dataran medium pada perlakuan 
pemberian zat pengatur tumbuh  Paclobutrazol dan pupuk organik eceng gondok 

Paklobutrazol
Frekuensi  Pemberian Eceng Gondok Duncan

α=0.05
E0 E1 E2 E3 Rataan

P0 59.6 61.0 60.0 51.5 58.0 b 7.0 (2)
P1 47.9 57.3 45.7 53.0 51.0 a 7.4 (3)
P2 55.8 54.8 38.6 39.1 47.1 a

Keterangan : Nilai yang diikuti oleh simbol  yang berbeda pada kolom yang sama  berarti berbeda nyata  pada uji 
Jarak Berganda Duncan α=0.05

Jumlah Umbi Per Plot
Aplikasi  Paclobutrazol dan frekuensi pemberian pupuk organik eceng gondok memberikan 

interaksi nyata terhadap jumlah umbi per plot. Terdapat  dua faktor yang mempengaruhi pembentukan 
umbi, yaitu faktor dalam dan faktor lingkungan. Faktor dalam terdiri atas hormon tumbuh dan 
metabolisme karbohidrat, sedangkan faktor lingkungan diantaranya adalah lingkungan media perakaran 
dan ketersediaan hara bagi tanaman. Menurut Fisher (1992) menyatakan bahwa permukaan umbi dan 
jumlah mata tunas akan mempengaruhi pertumbuhan tunas batang yang selanjutnya mempengaruhi 
jumlah umbi yang terbanyak. Selanjutnya Lakitan (1996) mengemukakan bahwa faktor internal 
yang mempengaruhi pertumbuhan umbi adalah laju dan kuantitas fotosintat yang dipasok dari tajuk 
tanaman. 
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Tabel 3.    Jumlah umbi per plot  kentang ( umbi) yang ditanam di dataran medium pada perlakuan 
pemberian zat pengatur tumbuh paklobutrazol dan pupuk organik cair eceng gondok

Paklobutrazol
Waktu Pemberian Eceng Gondok Duncan

α=0.05E0 E1 E2 E3
P0 32.3 a y 33.3 a X 37.3 b x 47.7 c x 8.0 (2)
 P1 29.3a xy 32.0 a X 46.3 b y 54.2 c y 8.4 (3)
P2 26.2a x 30.0 a X 53.1 c z 64.0 d z

Duncan
α=0.05 4.6 (2) 4.8 (3) 5.0 (4)

Keterangan :  Nilai yang diikuti oleh simbol  yang berbeda pada baris yang sama (a,b, c)  dan kolom  yang sama 
(x,y,z) berarti berbeda nyata  pada uji Jarak Berganda Duncan α=0.05

Pada Gambar 2.a menunjukkan hubungan antara konsentrasi  Paclobutrazol dengan jumlah umbi 
per plot pada setiap frekuensi pemberian pupuk organik cair eceng gondok. 

Gambar  2. Grafik intraksi antara aplikasi  Paclobutrazol dan Frekuensi pemberian pupuk organik 
organik cair eceng gondok. (A) Hubungan antara konsentrasi  Paclobutrazol dengan 
jumlah umbi per plot pada setiap frekuensi pemberian pupuk organik cair eceng gondok, 
(B) Hubungan antara frekuensi pemberian pupuk organik cair eceng gondok (E) dengan 
jumlah umbi per plot 

Bobot Umbi Per Plot
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi  Paclobutrazol dan frekuensi pemberian pupuk 

organik eceng gondok memberikan interaksi yang nyata terhadap bobot  umbi per plot. 
Perlakuan paklobutrazol dan pupuk cair organik eceng gondok saling mendukung dalam 

mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman kentang secara bersamaan. Pemberian pupuk 
cair organik eceng gondok diberikan untuk memacu pertumbuhan tanaman dengan meningkatkan 
pertumbuhan sel sedangkan paclobutrazol menghambat pertumbuhan sel tanaman kentang. Pada proses 
pembentukan umbi dipengaruhi oleh kelancaran fotosintesis tanaman. Dengan aplikasi pemberian 
paclobutrazol sudah dalam kondisi yang tepat dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang lain . Menurut 
Hartmann dan Kester (1983), proses perkembangan umbi berhubungan dengan aktivitas pertumbuhan 
tanaman yang terlihat diatas permukaan tanah, pembesaran umbi tergantung terus menerus pada suplai 
fotosintat yang cukup.

Tabel 4.  Bobot umbi per plot  kentang (kg plot-1) yang ditanam di dataran medium pada perlakuan 
pemberian zat pengatur tumbuh paklobutrazol dan pupuk organik cair eceng gondok

Paklobutrazol
Waktu Pemberian Eceng Gondok Duncan

α=0.05E0 E1 E2 E3
P0 0.99 A y 1.09 A X 1.24 B X 1.49 C x 0.09 (2)
 P1 0.93 A y 1.16 B X 1.31 C xy 1.87 D y 0.10 (3)
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Paklobutrazol
Waktu Pemberian Eceng Gondok Duncan

α=0.05E0 E1 E2 E3
P2 0.82 A x 1.13 B X 1.39 C Y 1.99 D z
Duncan
α=0.05 0.11 (2) 0.12 (3) 0.13 (4)

Keterangan :  Nilai yang diikuti oleh symbol  yang berbeda pada baris yang sama (a,b, c)  dan kolom  yang sama 
(x,y,z) berarti berbeda nyata  pada uji Jarak Berganda Duncan α=0.05

Pada Gambar 3.a menunjukkan hubungan antara konsentrasi Paclobutrazol dengan jumlah 
umbi per plot pada setiap frekuensi pemberian pupuk organik cair eceng gondok. Pada Gambar 3.b 
menunjukkan hubungan antara frekuensi pemberian pupuk organik cair eceng gondok dengan jumlah 
umbi per plot pada setiap taraf   Paclobutrazol. 

Gambar 3. Grafik intraksi antara aplikasi  Paclobutrazol dan Frekuensi pemberian pupuk organik 
organik cair eceng gondok. (A) Hubungan antara konsentrasi  Paclobutrazol dengan bobot  
umbi kentang per plot pada setiap frekuensi pemberian pupuk organik cair eceng gondok, 
(B) Hubungan antara frekuensi pemberian pupuk organik cair eceng gondok (E) dengan 
bobot umbi kentang per plot.

Kesimpulan
1. Aplikasi  Paclobutrazol konsentrasi 1 mL L-1 air  dan 3 mL L-1 air  menghambat pertumbuhan 

jumlah daun, namun mempercepat waktu berbunga, meningkatkan jumlah umbi dan bobot umbi  
kentang varietas kalosi.

2.  Pemberian pupuk organik cair eceng gondok dengan 4  kali  meningkatkan pertumbuhan jumlah 
daun. Semakin intensif pemberian pupuk organik cair eceng gondok semakin meningkatkan 
pertumbuhan  jumlah daun, jumlah umbi dan bobot umbi.

3. Interaksi paklobutrazol dengan konsentrasi 3 mL L-l air dengan aplikasi waktu pemberian pupuk 
organik cair eceng gondok sebanyak 4 kali memberikan pengaruh bobot umbi kentang varietas 
kalosi  per plot nyata lebih berat.
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ABSTRACT
Tea is one of the commodities that contribute to the national income. Usually the tea plants cultivated 
on land Andisol. Tea plants can also be cultivated on land Inceptisol through physical and chemical 
improvment as well as the use of appropriate clones. One effort Inceptisol soil improvement for the 
tea plant through the addition of compost sheep manure and used several clones of PPTK Gambung. 
The experiment was conducted in April-September 2015 on the land Inceptisol at Experimental Farm, 
Faculty of Agriculture, Padjadjaran University. The design used was a randomized block design with a 
combination treatment of sheep manure compost dose (1kg and 2kg) and 4 clones Tea (tri 2025, gmb 
7, gmb10, and gmb11). All treatment was repeated twice. The experimental results showed that there 
were sheep manure compost effect on the amount of chlorophyll (at 4 and 8 mst). There has no effect on 
other growth variables. Clones gmb 11 added 1 kg composted sheep manure has a good growth response 
while the 2025 tri clone sheep manure compost added 1 kg has a high number of chlorophyll and high 
starch content.

ABSTRAK
Teh merupakan salah satu komoditas perkebunan penyumbang devisa negara. Umumnya tanaman teh 
diusahakan pada tanah Andisol. Tanaman teh dapat pula diusahakan pada tanah Inceptisol dengan 
perbaikan sifat fisik dan kimianya serta penggunaan klon unggulan yang sesuai.  Salah satu upaya untuk 
memperbaiki sifat tanah Inceptisol untuk tanaman teh melalui penambahan kompos pupuk kandang 
domba dan digunakan beberapa klon unggul dari PPTK Gambung. Percobaan dilaksanakan pada bulan 
April-September 2015 di tanah Inceptisol  Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Unpad.  Rancangan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok dengan perlakuan berupa kombinasi dosis kompos pupuk 
kandang domba (1kg dan 2kg) dan 5 klon Teh (tri 2025, gmb 7, gmb10, dan gmb11). Semua perlakuan 
diulang dua kali.  Hasil percobaan menunjukkan terdapat pengaruh kompos pupuk kandang domba 
terhadap jumlah klorofil  (umur 4 dan 8 mst). Namun tidak berpengaruh pada variabel pertumbuhan 
lainnya. Klon gmb 11 yang diberi 1 kg kompos pupuk kandang domba  memberikan respon pertumbuhan 
yang baik sedangkan klon tri 2025 yang diberi 1 kg kompos pupuk kandang domba memiliki jumlah 
klorofil dan kadar pati yang tinggi.
Keyword : Teh, Inceptisol, Klon

PENDAHULUAN
Teh merupakan salah satu produk perkebunan penyumbang devisa negara. Umumnya perkebunan 

teh dikembangkan di daerah pegunungan  yang beriklim sejuk. Daerah pegunungan pada umumnya 
mempunyai tanah yang berordo Andisol, tetapi tanaman teh dapat ditanam pada tanah  ordo Inceptisol 
dengan mengatasi kelemahan pada sifat fisik dan kimianya. Kelemahan Inceptisol adalah kandungan 
liat yang tinggi dan kesuburan yang rendah bila dibandingkan dengan tanah ordo Andisol. Rendahnya 
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kesuburan tanah dapat diperbaiki dengan pemberian bahan organik.  Pemberian  bahan organik ke dalam 
tanah bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah baik fisik, kimia maupun biologi tanah. Sutanto 
(2002) mengemukakan bahwa dengan perlakuan pupuk organik menyebabkan sifat fisik, kimia dan 
biologi tanah menjadi lebih baik. Bahan organik adalah bahan pemantap agregat tanah yang cukup baik, 
melalui penambahan bahan organik, tanah yang tadinya berat menjadi berstruktur remah yang relatif 
lebih ringan. Pergerakan air secara vertikal atau infiltrasi dapat diperbaiki dan tanah dapat menyerap 
air lebih cepat. Demikian pula dengan aerasi tanah yang menjadi lebih baik, karena ruang pori tanah 
(porositas) bertambah akibat terbentuknya agregat.  Yusran (2010) menyatakan bahwa pemberian bahan 
organik dapat meningkatkan  ketersediaan hara  melalui proses mineralisasi.

Kadar bahan organik  pada tanah semakin berkurang akibat penggunaan lahan yang terus menerus. 
Hasil pengamatan jangka panjang di perkebunan teh di Vietnam Utara menunjukkan bahwa lahan 
kebun teh mengalami penurunan C organik total, K-tersedia, dan pH tanah secara drastis pada 10, 25 
dan 40 tahun setelah tanam (Karama 2001). Baruah dkk (2013) mengemukakan bahwa peningkatan 
penggunaan tanah tanpa keseimbangan antara penggunaan pupuk anorganik dengan organik bahkan 
tanpa organik telah menyebabkan kerusakan tanah yang nyata  dan mengakibatkan stagnan atau bahkan 
penurunan produktivitas tanaman di Assam.

Dengan demikian perlu diupayakan penambahan bahan organik pada budidaya teh di tanah 
Inceptisol. Di India, teknik pemupukan bio-organik dapat meningkatkan produksi sekitar 75,6  - 282%, 
demikian juga biota tanahnya, bahkan terdapat korelasi positif antara cacing tanah dan produksi  pucuk 
segar (Senapati et al. 2002). Tang, dkk (2007) menganjurkan untuk meningkatkan pemberian bahan 
organik sesuai status kesuburan tanah dan faktor lingkungan.

Menurut  Rachmiati dan Salim (2005) bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan 
tanaman teh belum menghasilkan di tanah Inceptisol adalah melalui pemberian bahan organik. Pupuk 
organik yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik pada tanaman teh meningkatkan hara tersedia, 
memperbaiki dan memelihara kesuburan tanah (Singh et al. 2011)

Bahan organik yang dapat digunakan adalah kotoran ternak.  Selain menambah unsur hara, kotoran 
hewan dapat meningkatkan kapasitas tukar kation, sehingga hara menjadi tersedia untuk tanaman.  
Hasil penelitian Boateng et al (2006) bahwa pemberian pupuk kotoran hewan dapat meningkatkan 
kapasitas tukar kation.  Pupuk kandang domba merupakan alternatif lain bahan organik. Pupuk kotoran 
domba memiliki kandungan P2O5 tertinggi bila dibandingkan dengan pupuk kandang sapi dan kascing 
(Rosniawaty 2011). Unsur P berfungsi sebagai sumber energi pada kegiatan metabolisme di dalam 
tanaman.  Unsur P yang tinggi dapat menjadikan tanaman ber metabolisme dengan baik.

Apabila dosis pupuk organik mencukupi, maka bibit tanaman teh akan tumbuh dengan optimal 
di lapangan karena perakaran tidak mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. Klepper (1987) 
mengemukakan bahwa morfologi akar dikendalikan secara genetik, namun pertumbuhan morfologinya 
akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Salisbury dan Ross (1992) mengemukakan bahwa faktor 
penting yang mempengaruhi pertumbuhan akar adalah hambatan mekanis, suhu, aerasi serta ketersediaan 
air dan garam mineral. 

Tanah Inceptisol di Jatinangor mempunyai kandungan C organik  antara 1,56 (rendah), N total 
dan P tersedia rendah dengan pH agak masam (Rosniawaty 2011).  Kandungan bahan organik dan 
pH yang rendah perlu ditambah dengan bahan organik.  Hasil penelitian Rachmiati dan Salim (2005), 
pemberian kompos limbah pabrik teh pada dosis 15 ton/ha/tahun atau setara 1,5 kg/tanaman mampu 
meningkatkan C-organik pada tanah Inceptisol di dataran rendah.

Peningkatan C organik pada tanah Inceptisol diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan 
tanaman teh pada fase belum menghasilkan (TBM). Selama masa TBM, perawatan tanaman teh perlu 
mendapat perhatian mulai dari kegiatan pemupukan, pengendalian gulma serta pengendalian hama dan 
penyakit dikarenakan tanaman yang masih muda terutama pengelolaannya di kebun bertanah Inceptisol.  
Apabila kondisi media tanam sudah baik, maka penggunaan klon unggul pun perlu diupayakan. Usaha 
yang dapat dilakukan untuk mempercepat masa tanaman belum menghasilkan (TBM) antara lain 
penggunaan klon unggul, pemupukan yang tepat serta pemeliharaan tanaman yang intensif (Wachjar 
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dkk. 2006). Hal ini dilakukan agar tanaman teh pada saat fase TBM  mengalami pertumbuhan yang 
baik  dan saat memasuki fase tanaman menghasilkan (TM) dapat memproduksi pucuk dengan kualitas 
dan kuantitas yang tinggi. Produksi pucuk yang tinggi merupakan tujuan utama dari budidaya tanaman 
teh. 

Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung telah memiliki 11 klon unggul teh jenis Assamica yang 
diberi nama Klon Teh GMB 1 – GMB 11 yang memiliki potensi produktivitas yang tinggi mencapai 
5800 kg teh jadi/ha/tahun Keseluruhan klon unggul tersebut telah mendapatkan SK Menteri Pertanian 
RI sebagai Klon Unggul Teh di Indonesia. Klon-klon ini dapat ditanam di dataran tinggi sampai rendah 
(tanah berordo Andisol dan Inceptisol) dengan harapan memiliki tingkat produktivitas yang cukup 
tinggi melalui teknik pemberian pupuk organik di TBM mengingat kadar bahan organik pada tanah 
Inceptisol yang rendah.  Beberapa klon berdaya hasil tinggi dan dapat adaptif di tanah Inceptisol adalah  
Gmb 7, Gmb 10, Gmb 11, dan TRI 2025. Klon tersebut mampu berproduksi di atas 4000 kg teh kering 
per hektar per tahun pada tahun ketiga namun klon TRI 2025 hanya berpotensi 2000kg/ha.  TRI 2025 
merupakan klon lama yang digunakan.

Tujuan penelitian adalah diperoleh dosis bahan organik yang optimum dari jenis kompos pupuk 
kandang domba yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan daya adaptasi beberapa klon tanaman teh 
belum menghasilkan (TMB) pada  tanah Inceptisol. Tanaman teh fase TBM yang baik akan menghasilkan 
produktivitas yang tinggi sehingga mampu menyumbang devisa untuk kepentingan nasional.

BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat yang digunakan adalah 5 klon bibit teh asal setek  berumur 12 bulan yang ditanam 

pada media campuran tanah Inceptisol dengan kompos pupuk kandang domba (3:1); Urea,SP-36 dan 
KCl sebagai dasar dan pupuk susulan dengan dosis masing-masing  12,5 g, 5g dan 5g;  nematode berbahan 
aktif karbofuran (5g) di awal penanaman. Polibeg ukuran 20 x 50 cm, kompos pupuk kandang domba, 
paranet 60%, klorofil meter, penggaris, digital dan alat labolatorium untuk mengukur kadar pati.

Metode : Percobaan merupakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak Kelompok.  Perlakuan 
terdiri dari 12 perlakuan yaitu kombinasi dosis kompos pupuk kandang domba (1 kg dan 2 kg) serta 
klon teh (tri 2025, gmb 7, gmb 10, dan gmb 11) dan diulang 2 kali. Variabel pengamatan utama dan 
dianalisis statistik adalah pertambahan tinggi tanaman, pertambahan jumlah cabang dan daun, jumlah 
klorofil, dan kadar pati. Pengamatan penunjang yang tidak dianalisis statistik berupa analisis tanah dan 
kompos pupuk kandang domba sebelum percobaan, dan analisis media setelah percobaan.  Analisis 
data menggunakan uji F taraf 5% apabila hasil uji F berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji lanjut 
Duncan pada taraf 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis awal tanah Inceptisol Jatinangor menunjukkan bahwa  kadar C organik termasuk 

kriteria rendah (1,18 %), pH 6,02, N total rendah (0,16%) dan KTK sedang (23,51 cmol kg-1).  Suhu 
rata-rata selama percobaan adalah 22 oC-24oC, kelembaban 68%–84%, suhu dan kelembaban tersebut 
masih cocok untuk tanaman teh.   Kompos pupuk kandang domba memiliki C organik 31,56 %, N total 
1,24% dan pH 9,6.  Dilihat dari analisis tersebut, diharapkan dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia 
tanah Inceptisol untuk tanaman teh.
1. Pertambahan Tinggi Tanaman
 Hasil analisis statistik menunjukkan tidak terdapat pengaruh nyata dari perlakuan terhadap 

pertambahan tinggi tanaman. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman digambarkan pada Gambar 
1.  Perlakuan D dan K yaitu klon gmb 11 tanpa penambahan kompos pupuk kandang domba 
dan 1 kg kompos pupuk kandang domba menunjukkan pertambahan tinggi yang cepat. Menurut 
deskripsi klon, klon Gmb 11 merupakan klon yang dapat tumbuh baik pada dataran sedang dan 
tinggi (Astika dkk 1999). Tanah Inceptisol terdapat pula di dataran sedang, sehingga klon gmb 11 
dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi tanah tersebut.  
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Gambar 1. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman 

2. Pertambahan Jumlah Daun
 Hasil analisis statistik menunjukkan tidak terdapat pengaruh nyata dari perlakuan terhadap 

pertambahan jumlah daun. Rata-rata pertambahan jumlah daun digambarkan pada Gambar 2.  
Perlakuan B yaitu klon gmb 7 tanpa penambahan kompos pupuk kandang domba menunjukkan 
pertambahan jumlah daun yang cepat. Organ tanaman tertentu akan tumbuh baik jika kondisi 
lingkungan mendukung.  Pada organ daun, klon gmb 7 memiliki respon yang baik di tanah 
Inceptisol, Menurut deskripsi klon, klon Gmb 7 merupakan klon yang dapat tumbuh baik pada 
dataran rendah sampai tinggi (Astika dkk 1999). Tanah Inceptisol mendominasi dataran rendah, 
sehingga klon gmb 7 dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi tanah Inceptisol. Tanaman teh 
adalah tanaman yang hidup pada pH masam, sehingga kondisi tanah Inceptisol yang masam cocok 
untuk pertumbuhan tanaman teh.

Gambar 2. Rata-rata pertambahan jumlah daun

3.	 Jumlah	Klorofil
 Hasil analisis statistik menunjukkan terdapat pengaruh aplikasi kompos pupuk kandang domba 

terhadap jumlah klorofil daun teh pada umur 4 dan 8 mst, sedangkan pada umur 12 mst, 16 mst 
dan 20 mst tidak berpengaruh nyata. Jumlah klorofil tertinggi pada umur 4 dan 8 mst pada daun 
teh klon tri 2025 yang ditanam pada tanah Inceptisol dan diberi 1 kg kompos pupuk kandang 
domba (perlakuan E).  Namun pada umur 8 mst, klon gmb 11 yang diberi kompos pupuk kandang 
domba pun memiliki jumlah klorofil tertinggi (perlakuan E dan K). Klon tri 2025 merupakan klon 
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lama yang di tanam di tanah Inceptisol, sehingga sudah adaptif, sedangkan klon gmb 11 dapat 
pula tumbuh dengan baik di tanah Inceptisol. Media tanah yang diberi kompos pupuk kandang 
domba 1 kg dan 2 kg memiliki Mg-dd lebih tinggi yaitu 12,38 cmol.kg-1 dan 13,94 cmol.kg-1 
dibandingkan dengan media tanah saja yaitu 5,71 cmol.kg-1. Namun demikian, kedua klon tersebut 
lebih responsif pada media yang diberi kompos pupuk kandang domba 1 kg.  Klorofil merupakan 
zat hijau daun yang salah satu penyusunnya adalah Mg. Unsur penyusun klorofil adalah Mg (Taiz, 
dan Zeiger 2006).

Tabel 1. Pengaruh kompos pupuk kandang domba terhadap jumlah klorofil daun teh umur 4 
mst, 8 mst, 12 mst, 16 mst dan 20 mst

Perlakuan
Jumlah Klorofil (cci)

4 mst 8 mst 12 mst 16 mst 20 mst
A= T + tri 2025 42.97 bcd 41.85 bcd 60.02 56.79 46.77
B= T + gmb 7 38.49 d 39.70 cdef 54.87 47.37 51.80
C= T + gmb 10 46.78 abc 40.84 bcde 59.97 53.47 45.47
D= T + gmb 11 46.82 ab 38.15 def 55.48 52.53 48.77
E= tri 2025 + 1 kg Domba 51.92 a 46.99 a 63.27 53.87 51.08
F= tri 2025 + 2 kg Domba 46.39 abc 44.92 ab 52.18 58.80 48.75
G= gmb 7 + 1 kg Domba 45.85 abc 38.62 def 52.47 50.72 48.92
H= gmb 7 + 2 kg Domba 40.08 cd 36.69 ef 53.67 52.30 44.68
I= gmb 10 + 1 kg Domba 42.85 bcd 38.03 def 56.87 58.24 45.22
J= gmb 10 + 2 kg Domba 46.44 abc 44.12 abc 59.14 47.64 47.60
K= gmb 11 + 1 kg Domba 46.88 ab 47.20 a 58.80 48.87 49.28
L= gmb 11 + 2 kg Domba 45.77 abc 35.72 f 56.44 55.59 45.34

Keterangan : - Angka yang diikuti huruf yang berbeda pada kolom yang sama, berbeda nyata menurut uji 
Duncan 5%

  - Angka yang tidak diikuti huruf, tidak berbeda nyata menurut uji F

4. Kadar Pati
 Pati merupakan cadangan makanan dari tanaman teh. Semakin besar kadar pati maka akan 

semakin banyak cadangan makanan untuk menunjang pertumbuhan tanaman teh. Hasil analisi 
labortorium menunjukkan bahwa kadar pati pada perlakuan E yaitu tri 2025 yang ditanam pada 
tanah Inceptisol dan diberi 1 kg kompos pupuk kandang domba, memiliki kadar pati paling 
tinggi (Gambar 3).  Daya adaptasi yang baik dari klon tri 2025 menyebabkan pati yang tersimpan 
banyak. Kadar pati yang dihasilkan dari perlakuan E cukup tinggi, Apabila dihubungkan dengan 
kandungan klorofil, perlakuan E memiliki jumlah klorofil yang tinggi, sehingga proses fotosintesis 
dapat lebih optimal dan menghasilkan fotosintat yang disimpan di akar lebih banyak.

 
Gambar 3. Kadar pati masing-masing perlakuan
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SIMPULAN
1. Terdapat pengaruh aplikasi kompos pupuk kandang domba terhadap jumlah klorofil pada umur 4 

dan 8 mst.
2. Klon tri 2025 dan gmb 11 yang ditanam pada Inceptisol yang ditambah 1 kg kompos pupuk 

kandang domba memiliki jumlah klorofil terbanyak.
3. Klon tri 2025 yang ditanam pada Inceptisol yang ditambah 1 kg kompos pupuk kandang domba 

memiliki kadar pati tertinggi.
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ABSTRACT
Shallots (Allium ascalonicum L.) is one of the important vegetable crops for the people of Indonesia, 
cultivation is spread evenly in almost all provinces of Indonesia (Latifah et al. 2011). One of the problems 
in cultivation onion is inadequate intake of nutrients for plants due to an error at the time of application 
and the dosage or imbalance of fertilizer, that fertilizer is less efficient and have a negative impact on 
soil as a growing medium of the plant. One effort to improve and enhance soil fertility is by the use of 
natural fertilizers derived from the soil microbes such as Actinomycetes, Trichoderma and Penicillium. 
This study aims to determine the effect of the Actinomycetes, Trichoderma and Penicillium the growth 
and production of Shallots. This research was conducted in Lembang, West Java from December 2015 
through to March 2016, using a completely randomized design with five treatments namely A0: Control, 
A1: NPK, A2: actinomycetes, A3: Trichoderma. A4: Penicillium and repeated 5 times. The results of this 
study showed that application of microbes (actinomycetes, Trichoderma, and Penicillium) on Shallots 
crop yields positive results on growth and Shallots production, the use of Trichoderma, Actinobacter, 
and Penicillium capable of increasing root length, plant height, number of clumps, the number of tubers 
and shallot weight compared to control treatment and NPK.
Key Words: Shallot, Actinomycetes, Trichoderma, Penicillium

ABSTRAK
Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu tanaman sayuran penting penting bagi 
masyarakat Indonesia, budidaya tanaman ini tersebar merata hampir di semua provinsi Indonesia (Latifah 
dkk. 2011). Salah satu masalah pada pertanaman bawang merah adalah kurangnya asupan unsur hara 
bagi tanaman dikarenakan adanya kesalahan pada waktu aplikasi serta dosis maupun ketidakseimbangan 
pemupukan sehingga pupuk kurang efisien dan menimbulkan dampak negatif terhadap tanah sebagai 
media tumbuh tanaman. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah 
adalah dengan penggunaan pupuk-pupuk alami yang berasal dari mikroba tanah seperti mikroba dari 
kelompok Actinomycetes, Trichoderma dan Penicillium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan Actinomycetes, Trichoderma dan Penicillium terhadap pertumbuhan dan produksi 
bawang merah. Penelitian ini dilaksanakan di Lembang-Jawa Barat dari bulan Desember 2015 sampai 
dengan Maret 2016, dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 5 Perlakuan yaitu A0 : 
Kontrol, A1 : NPK, A2 : Actinomycetes, A3 : Trichoderma. A4 : Penicillium dan diulang sebanyak 5 kali. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemberian mikroba (Actinomycetes, Trichoderma dan Penicillium) 
pada tanaman bawang merah memberikan hasil positif pada pertumbuhan dan produksi bawang merah, 
penggunaan Trichoderma, Actinobacter, dan Penicillium mampu meningkatkan panjang akar, tinggi 
tanaman, jumlah rumpun, jumlah umbi dan bobot umbi bawang merah dibandingkan dengan perlakuan 
kontrol dan NPK.
Kata Kunci : Bawang merah, Actinomycetes, Trichoderma, Penicillium
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PENDAHULUAN
Bawang merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu tanaman yang penting bagi 

masyarakat Indonesia. Keberadaan bawang merah yang tidak kontinu sering menyebabkan kenaikan 
harga yang diatas normal sehingga bisa memacu inflasi. Berbagai masalah pada pertanaman bawang 
merah diantaranya dipengaruhi oleh faktor cuaca, teknik budidaya dan serangan hama penyakit sehingga 
produksi tidak maksimal. Saat ini tantangan dari produsen untuk menyediakan produk organik terus 
meningkat sehingga mendorong semua pihak untuk terus mengembangkan teknik budidaya secara 
organik, salah satunya dengan penggunaan pupuk atau mikroba hayati. Selama ini untuk memenuhi 
asupan nutrisi bagi tanaman, sebagian besar petani masih mengandalkan pada keberadaan pupuk kimia 
sintetis karena mudah untuk didapatkan serta lebih ekonomis, padahal penggunaan jenis pupuk tersebut 
dalam waktu yang panjang terbukti dapat menurunkan kualitas tanah dan berpengaruh negatif terhadap 
pertumbuhan tanaman.

Sebagai alternatif dalam pemenuhan nutrisi bagi tanaman, petani dapat menggunakan mikroba 
menguntungkan yang dapat memenuhi unsur hara yang dibutuhkan tanaman serta membantu 
memacu pertumbuhan tanaman. Salah satu mikroba yang dapat digunakan adalah cendawan dari genus 
Trichoderma sp. Cendawan dari genus ini secara alami hidup bebas dan terdapat pada ekosistem tanah 
dan akar. Cendawan ini terbukti mampu menghasilkan antibiotik, juga menjadi parasit bagi cendawan 
lain dan mikroorganisme patogen pada tanaman.

Pengaruh Trichoderma pada pertumbuhan tanaman hingga saat ini masih diteliti, namun demikian 
beberapa species Trichoderma memberikan pengaruh penting pada pertumbuhan dan produktifitas 
tanaman (Harman 2006). Menurut Contreas-cornejo et al. 2009, Trichoderma dapat merangsang 
pertumbuhan kecambah pada tanaman Arabidopsis. Hal ini dikarenakan Trichoderma berperan penting 
dalam memberikan sinyal auksin sehingga mampu merangsang pertumbuhan tanaman. 

Mikroba lain yang dapat digunakan adalah cendawan dari genus Penicillium. Cendawan ini terdapat 
secara alami didalam tanah dengan jumlah yang cukup banyak (Domsch,1993 dalam Phuwiwat, 2001). 
Jamur jenis ini telah banyak diketahui kemampuannya dalam mengendalikan patogen penyebab penyakit 
pada tanaman. Namun demikian, interaksi antara cendawan dari genus Penicillium dan aspek fisiologi 
tanaman belum banyak diketahui, begitupula dengan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. 
Didalam tanah, cendawan Penicillium seringkali terdapat di kedalaman tanah yang cukup dalam apabila 
dibandingkan dengan spesies cendawan lainnya sehingga kurang tersedia pada lapisan rizosfir (Domsch 
1993 dalam Phuwiwat 2001).

Beberapa strain cendawan Penicillium teruji dapat melarutkan metafosfat dan merubahnya menjadi 
sumber fosfat bagi tanaman (Picci 1965). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Phuwiwat et al. 2001, 
ditemukan bahwa cendawan penicillium jenis P. notatum dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman 
lobak cina di mana pertumbuhan tanaman semakin baik seiring dengan peningkatan konsentrasi 
cendawan yang diaplikasikan. Namun demikian tidak ditemukan perbedaan yang nyata antara perlakuan 
Penicillium notatum dan perlakuan kontrol. Sehingga aplikasi Penicillium dipandang tidak berpengaruh 
terhadap pertumbuhan namun seperti yang telah banyak diketahui bahwa bakteri Penicillium berperan 
penting sebagai agen hayati pengendali penyakit pada beberapa jenis tanaman.

Mikroba lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman adalah 
Actinomycetes. Kelompok bakteri ini telah terbukti dapat menjadi agen biokontrol bagi banyak jenis 
patogen namun masih diteliti pengaruhnya bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Secara alami 
bakteri ini tersedia dalam tanah sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman. Bakteri ini telah diteliti dapat 
menghasilkan lebih dari seribu jenis metabolit sekunder. Bakteri ini juga dapat menghasilkan senyawa 
aktif yang berperan dalam pengendalian penyakit tanaman. Sampai saat ini, sebagian besar penelitian 
masih mengkaji mengenai peran Actinobacter sebagai agen biokontrol patogen tanaman. Merriman et 
al. 1974 menemukan bahwa beberapa jenis Actinobacter dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman 
barley, oat, dan gandum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pengaruh penggunaan Actinomycetes, 
Trichoderma dan Penicillium terhadap pertumbuhan dan produksi bawang merah.
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Lahan yang terletak di Desa Citespong, Kec. Lembang, Kab. Bandung 

Barat. Percobaan dilakukan dari bulan Desember 2015 sampai dengan Maret 2016. Pengamatan 
dan pengukuran variabel dilaksanakan langsung di lahan percobaan sedangkan pembiakan mikroba 
yang diuji dilakukan di Laboratorium Mikologi dan Bakteriologi Balai Penelitian Tanaman Sayuran 
Lembang. Mikroba jamur dibiakkan pada media PDA (Potato Dextrose Agar) sedangkan actinomycetes 
menggunakan media SNA (Starch Nitrate Agar). Masing-masing mikroba digunakan sebanyak 2 
petridish untuk dilarutkan dalam 1 liter air, masing-masing tanaman diaplikasikan sebanyak 15 ml/
tanaman. Rancangan penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan jumlah perlakuan 
seluruhnya adalah 5 macam ( Kontrol, NPK,Actinobacter, Trichoderna, Penicillium) dan diulang lima 
kali. Variabel yang diamati dalam percobaan ini adalah tinggi tanaman, panjang akar, jumlah rumpun, 
jumlah umbi dan bobot umbi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan tanaman merupakan salah satu parameter yang diamati pada penelitian ini, hasil 

dari pengamatannya di tampilkan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Pertumbuhan Tanaman Bawang Pada 3 dan 4 HST (Hari Setelah Tanam)

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan 
yang nyata pada uji taraf lanjut

Berdasarkan data pengamatan pada 3 MST, keempat perlakuan memberikan nilai tinggi tanaman 
yang berbeda walaupun secara hasil uji statistik tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, hal ini 
mungkin diakibatkan mikroba yang diaplikasikan belum bekerja secara maksimal. Pada 4 MST pengaruh 
penggunaan mikroba baru terlihat hal ini bisa dilihat dari tinggi dan jumlah rumpun pertanaman yang 
mulai ada peningkatan dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa 
perlakuan dengan nilai tinggi tanaman tertinggi adalah perlakuan A4 (Penicillium) sedangkan nilai 
tinggi tanaman terendah adalah perlakuan A3 (Trichoderma). Pengaruh dari penggunaan mikroba pada 
penelitian ini belum terlihat, karena mikroba membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menunjukkan 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman (Doumbou et al. 2001). 

Pada tabel 1 dapat dilihat untuk pengamatan jumlah daun dan rumpun, hampir seluruh perlakuan 
menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada kontrol, kecuali perlakuan A3 (Trichoderma). Pengamatan 
jumlah daun dan jumlah rumpun ini dapat dikaitkan dengan produktifitas tanaman. Jumlah daun 
dapat menunjukkan kemampuan fotosintesis tanaman dengan asumsi bahwa semakin banyak daun 
maka aktifitas fotosintesis tanaman semakin efisien sehingga berpengaruh pada kuantitas hasil panen. 
Sedangkan jumlah rumpun dapat pula menunjukkan potensi hasil panen karena dari setiap rumpun 
yang muncul maka akan keluar umbi-umbi baru. Pada penelitian ini terlihat tinggi tanaman dengan 
nilai paling tinggi ditunjukkan oleh perlakuan A2 (Actinomycetes) sedangkan tinggi tanaman dengan nilai 
terendah ditunjukkan pada perlakuan A0 (Kontrol)
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Tabel 2. Laju pertumbuhan tanaman

Perlakuan Perbedaan tinggi antar pengamatan (cm)
A0 (Kontrol) 4,71

A1 (NPK) 6,86
A2 (Actino) 8,76

A3 (Trichoderma) 8,14
A4 (Penicillium) 6,76

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa semua perlakuan menunjukkan nilai pertumbuhan yang positif 
dimana perbedaan tinggi antar pengamatan paling rendah adalah pada perlakuan kontrol sebesar 4,71 cm 
dan paling tinggi adalah pada perlakuan A2 (Actinomycetes) sebesar 8,76 cm. Sedangkan dibandingkan 
dengan kontrol, keempat perlakuan menunjukkan nilai pertumbuhan yang positif. Perlakuan A1 (NPK) 
menunjukkan nilai tinggi tanaman lebih tinggi 1,71% daripada kontrol, perlakuan A2 (Actinomycetes) 
menunjukkan nilai tinggi tanaman 11,72% lebih tinggi daripada kontrol, perlakuan A3 (Trichoderma) 
menunjukkan nilai tinggi tanaman 5,44% lebih tinggi daripada kontrol, dan perlakuan A4 (Penicillium) 
menunjukkan nilai tinggi tanaman 9,53% lebih tinggi daripada kontrol. Perlakuan aplikasi mikroba 
dibandingkan dengan pemberian pupuk NPK menunjukkan hasil yang lebih baik walaupun perbedaannya 
tidak signifikan. Perbedaan antara perlakuan pupuk dan perlakuan mikroba berkisar antara 1,02 – 2,74 cm. 
Namun ketiga perlakuan aplikasi mikroba menunjukkan nilai pertumbuhan tanaman yang lebih tinggi 
dibandingkan perlakuan pupuk NPK. Dibandingkan dengan perlakuan pupuk NPK, aplikasi mikroba 
A2 (Actinomycetes) memiliki nilai tinggi tanaman lebih tinggi 9,83%, perlakuan A3 (Trichoderma) lebih 
tinggi 3,66%, dan perlakuan A4 (Penicillium) lebih tinggi 7,68%. Peningkatan pertumbuhan tanaman 
ini dapat disebabkan oleh pengaruh mikroba yang diaplikasikan pada tanaman dimana mikroba tersebut 
dapat memproduksi metabolit sekunder yang dimanfaatkan oleh tanaman maupun dapat menjadi agen 
biokontrol sehingga menciptakan kondisi lingkungan tumbuh yang lebih baik (Khokhar et al. 2013).

Tabel 3. Rata-rata panjang akar pada masing-masing perlakuan

Perlakuan Panjang Akar

A0 (Kontrol) 8.73a

A1 (NPK) 8.09a

A2 (Actino) 9.81a

A3 (Trichoderma) 11.52a

A4 (Penicillium) 12.25a

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada perbedaan 
yang nyata pada uji taraf lanjut

Pengaruh penggunaan mikroba juga dapat dilihat dari berbedanya panjang akar pada masing-masing 
perlakuan (Tabel 3), walaupun secara hasil uji statistik antar perlakuan tidak menunjukkan perbedaan 
yang nyata. Panjang akar pada perlakuan mikroba lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol 
dan NPK. Pertumbuhan akar yang lebih baik menggambarkan kesempatan tanaman untuk memperolah 
nutrisi untuk pertumbuhannya lebih tinggi. Pengaruh perlakuan mikroba pada rata-rata jumlah umbi 
pada tiap rumpun dan bobot umbi dari masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata jumlah umbi per rumpun dan bobot tiap umbi

Perlakuan Jumlah Umbi Per Rumpun Bobot Per Umbi (gram)
A0 (Kontrol) 4,80 8,25
 A1 (NPK) 4,53 8,13
A2 (Actino) 4,67 9,19
A3 (Trichoderma) 4,18 7,26
A4 (Penicillium) 4,34 9,36
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Hasil pengamatan pada jumlah umbi tiap perlakuan masing-masing perlakuan relatif sama yaitu 
berkisar antara 4,18–4,80 buah sedangkan untuk parameter bobot per umbi relatif beragam yaitu berkisar 
antara 7,26-9,36 gram, perlakuan mikroba Penicillium dan actinomycetes menunjukkan nilai yang lebih 
besar dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan NPK.

Gambar 1. Pertumbuhan tanaman bawang merah 3 MST

Pemberian bakteri Actinomycetes pada tanaman dapat berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan 
produksi tanaman seperti yang diungkapkan oleh Doumbou et al. 2011, dimana Actinomycetes dapat 
memproduksi senyawa agro-aktif berupa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. 
Beberapa jenis Actinomycetes diketahui dapat memproduksi zat perangsang tumbuh tanaman, termasuk 
auksin, sitokinin, dan giberelin (Aldesuquy 1998). Selain itu, peran Actinomycetes dalam mengendalikan 
patogen minor dapat pula mempengaruhi pertumbuhan tanaman dimana bakteri ini dapat mencegah 
patogen tersebut menyita nutrisi yang dibutuhkan tanaman dan mengeluarkan ekskresi berupa zat yang 
dapat merugikan tanaman.

Jamur Trichoderma juga dapat berpengaruh positif terhadap tanaman berkaitan dengan aktivitasnya 
dalam memparatisasi organisme merugikan bagi tanaman yang dapat merebut nutrisi bagi tanaman 
ataupun menghasilkan zat merugikan bagi tanaman. Contreras-Cornejo 2009, menyebutkan bahwa 
Trichoderma virens dapat membantu mengaktivasi auksin dengan memberikan sinyal tertentu pada 
tanaman. T. Virens tersebut diketahui dapat memproduksi tiga senyawa yang berkaitan dengan auksin 
yaitu indole-3-acetaldehyde, indole-3-acetic acid dan indole-3-ethanol (Angel 2009).

Jamur Penicillium spp. Dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman karena aktivitasnya yang 
dapat melarutkan beberapa senyawa metafosfat sehingga menjadi unsur fosfat yang dapat diserap oleh 
tanaman (Phuwiwat 2001). Selain itu, Penicillium diketahui dapat merangsang pertumbuhan pada 
tanaman gandum khususnya pada proses perkecambahan karena jamur ini memproduksi metabolit yang 
dapat mengaktivasi dan mensintesis beberapa enzim. Dua spesies jamur ini yaitu P. bilaii dan P. radicum 
diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman sayuran. Namun demikian diperlukan penelitian 
lanjutan mengenai bagaimana mekanisme jamur Penicillium dapat meningkatkan pertumbuhan 
tanaman. 

Usaha peningkatan pertumbuhan tanaman dengan memanfaatkan agensia hayati memang 
cukup penting dalam kerangka sistem pertanian yang berkelanjutan. Penggunaan agen hayati selain 
dapat menyediakan nutrisi dan zat pengatur tumbuh bagi tanaman, juga dapat berperan sebagai bahan 
pembenah tanah sehingga ikut berperan dalam menciptakan lingkungan tumbuh yang baik bagi tanaman. 
Berdasarkan hasil percobaan, pemberian pupuk dan mikroba pada tanaman bawang merah memberikan 
hasil positif pada pertumbuhan dan produksi tanaman bawang merah. 
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Pengaruh Penggunaan Actinomycetes, Trichoderma dan
Penicillium terhadap Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian penggunaan mikroba (Trichoderma, Actinomycetes, dan Penicillium) 

pada tanaman bawang merah memberikan hasil positif pada pertumbuhan tanaman dan produksi 
bawang merah. Penggunaan Trichoderma, Actinomycetes, dan Penicillium secara umum mampu 
meningkatkan panjang akar, tinggi tanaman, jumlah rumpun, jumlah umbi dan bobot umbi bawang 
merah dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan NPK.
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ABSTRACT
Quality certified seed potatoes assured because of the standardization process through which the 
inspection at every stage of the production of seed potatoes. But recently, the availability of quality seed 
potatoes is still limited. Research in order to determine the level of conformity of the application of 
certified seed potatoes in Banjarnegara carried out in 2014 on seed potato producers who has a certificate 
of competence to produce G1 seed. Implemented by the method of field survey and a questionnaire 
survey to find out the seed production process that has been done by producers in Banjarnegara, based 
on the guidelines for the production and seed potato certification issued by the Director General of 
Horticulture. The data obtained were analyzed using Applied conformity. A survey of the applied process 
of potato seed producers in Banjarnegara showed that the level of suitability application included in the 
category of high compatibility ie, greater than 75%. It explains that in general the seed production process 
applied producersr class G1 is already good. Two aspects which is still a lack of conformity applied is 
the aspect of qualification seed indicates that there are processes that have not / less precise by the them, 
causing the percentage of pests and diseases is important to tubers produced exceeds the maximum limit 
prescribed for the class of seed G1, whereas aspects the second is that the certification process has not 
been smooth. The survey also provides information some of the things perceived producers the limiting 
factor or obstacle in the breeding process, namely as (a) planting material seed G0 is often not available 
on time, (b) lack of water to flush, because the distant location of water sources, (c) shortage of labor, 
and (d) producers’ lack of capital.
Key words: comformity, produce, seed, potato 

ABSTRAK
Kualitas benih kentang bersertifikat terjamin mutunya karena adanya standarisasi proses pemeriksaan 
yang dilalui dalam setiap tahapan produksi benih kentang. Namun hingga saat ini ketersediaan benih 
kentang bermutu masih terbatas. Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian 
penerapan penangkaran benih kentang bersertifikat di Banjarnegara dilaksanakan pada tahun 2014 
terhadap petani penangkar benih kentang yang telah memiliki sertifikat kompetensi untuk memproduksi 
benih G1. Dilaksanakan dengan metode peninjauan lapangan dan survei menggunakan kuesioner untuk 
mengetahui proses produksi benih kentang yang telah dilakukan oleh penangkar di Banjarnegara, 
berdasarkan pedoman produksi dan sertifikasi benih kentang yang diterbitkan oleh Dirjen Hortikultura. 
Data yang diperoleh dianalisa menggunakan kesesuaian terapan. Hasil survei terhadap terapan proses 
perbenihan kentang petani di Banjarnegara menunjukkan bahwa tingkat kesesuain penerapan termasuk 
dalam kategori kesesuaian tinggi yaitu lebih besar dari 75%. Hal ini mejelaskan bahwa secara umum 
proses produksi benih kelas G1 yang diterapkan penangkar sudah baik. Dua aspek yang merupakan 
masih kurangnya kesesuaian terapan adalah aspek kualifikasi benih menunjukkan bahwa masih ada 
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proses yang belum/kurang tepat yang dilakukan petani sehingga menyebabkan presentase serangan hama 
dan penyakit penting pada umbi yang dihasilkan melebihi batas maksimal yang ditentukan untuk kelas 
benih G1, sedangkan aspek yang kedua adalah proses sertifikasi yang belum lancer. Hasil survei juga 
memberikan informasi beberapa hal yang dirasakan petani menjadi faktor penghambat atau kendala 
dalam proses penangkaran yaitu seperti (a) bahan tanam benih G0 sering tidak tersedia tepat waktu, (b) 
kekurangan air untuk menyiram, karena jauhnya lokasi sumber air, (c) kekurangan tenaga kerja, dan (d) 
keterbatasan modal petani.
Kata kunci: kesesuaian, penangkaran, benih, kentang 

PENDAHULUAN
Produktivitas tanaman kentang di Indonesia rata-rata 9,69 ton/ha, angka ini masih jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan potensi produksi yang dimiliki oleh tanaman kentang. Untuk meningkatkan 
produktivitas tersebut selain memperbaiki sistem budidaya tanaman yang mengacu pada GAP (Good 
Agricultural Parctices) juga perlu penggunaan benih bermutu. Penggunaan benih bermutu memiliki peran 
besar dalam menentukan produksi tanaman (Direktorat Perbenihan Hortikultura 2014). Permasalahan 
yang ada sampai saat ini penggunaan benih kentang oleh petani pada umumnya merupakan benih 
turunan sampai pada G5, G6, dan G7. Penggunaan benih ini dilakukan karena harga benih kentang 
yang mahal serta ketersediaan benih yang belum bisa memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh di daerah 
sentra produksi kentang di Jawa Tengah, kebutuhan benih kentang belum bisa dipenuhi dari Jawa 
Tengah sendiri melainkan masih mendatangkan dari provinsi lain. 

Percepatan penyediaan benih bermutu, dilakukan dengan perbaikan sistem perbenihan kentang. 
Hal ini dimaksudkan untuk mengharmonisasi kelas benih yang berlaku di Indonesia, memperpendek alur 
benih sehingga dapat menghindari terakumulasinya OPT pada benih dan mengakomodir perkembangan 
teknologi perbanyakan benih saat ini. Dalam rangka memperbaiki sistem perbenihan kentang, maka telah 
disusun Keputusan Menteri Pertanian nomor: 20/Kpts/SR.130/IV/2014 tentang Teknis Perbanyakan 
dan Sertifikasi Benih Kentang yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura tanggal 7 April 
2014 (Dirjen Hortikultura 2014). Keputusan tersebut menyatakan bahwa benih kentang memiliki 
karakteristik spesifik dalam perbanyakan benih. Oleh karena itu, sejak ditetapkan keputusan tersebut 
benih kentang yang dapat disertifikasi hanya sampai G2, sedangkan G3 dan G4 sebagai benih bebas. 
Konsekuensi dari keputusan ini adalah perlu adanya upaya peningkatan kompetensi produsen kentang 
untuk memproduksi benih G0 sampai dengan G2. 

Industri perbenihan harus selalu dapat mengikuti perkembangan agribisnis hortikultura yang 
terus berkembang pesat, sehingga industri perbenihan dalam negeri dituntut untuk bisa merakit varietas 
dan memproduksi benih sesuai kebutuhan konsumen. Industri benih dituntut memenuhi tujuh tepat, 
yaitu tepat jenis, varietas, mutu, jumlah, tempat, waktu, dan harga. Secara umum tujuan pembangunan 
perbenihan hortikultura adalah: (i) meningkatkan produksi benih bermutu untuk pemenuhan kebutuhan 
konsumen; (ii) meningkatkan efektivitas sistem jaminan mutu benih untuk mencapai standar mutu yang 
berdaya saing; (iii) meningkatkan perdagangan dan penggunaan benih bermutu; dan (iv) memberdayakan 
potensi nasional, baik sumber daya hayati, alam dan manusia (Ditjen Hortikultura 2007 dalam Sayaka 
dan Hestina 2011).

Benih kentang yang dipakai saat ini berupa organ vegetatif (umbi), sehingga sekalipun diperbanyak 
berkali-kali tidak akan terjadi perubahan secara genetis. Kemerosotan produksi yang terjadi pada setiap 
generasi benih kentang yang ditanam secara terus menerus disebabkan oleh adanya investasi penyakit 
yang terakumulasi pada setiap generasi dan terus terbawa pada regenerasi benih. Penyakit yang 
berkompeten dalam degenerasi produksi ini adalah virus. Menurut Prakash (2007), serangan virus ini 
akan menurunkan hasil umbi kentang tergantung dari jenis virus yang menyerang, seperti virus X (PVX) 
akan menurunkan hasil 10–20%; virus Y (PVY) akan menurunkan hasil sebesar 10–80%; Potato leaf Roll 
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Virus (PLRV) akan menurunkan hasil sebesar 50–90%. Semakin panjang generasi benih maka semakin 
besar tingkat investasi virus pada generasi benih tersebut, sehingga produksinya semakin rendah. Oleh 
karena itu, hanya benih yang sehat yang memiliki potensi produksi yang baik.

Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan penangkaran benih 
kentang bersertifikat di Banjarnegara, dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesiapan penangkar 
benih kentang dalam memproduksi benih G1. Harapannya dapat mengetahui titik-titik kekurangan 
dan kelemahan yang merupakan kendala dalam memproduksi benih bersertifikat untuk dapat digunakan 
sebagai pedoman dalam langkah perbaikan selanjutnya.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – Agustus 2014, dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara. 

Survei lapangan dengan mendatangai langsung pada lokasi dan sarana prasarana penangkaran serta 
dengan kuesioner dilakukan terhadap responden yang terdiri dari 4 orang petani penangkar yang telah 
mendapatkan sertifikat kompetensi penangkar benih kentang G1 dan 6 orang penangkar yang sedang 
dalam proses mendapatkan sertifikat kompetensi G1. Kuesioner disusun berdasarkan Pedoman Produksi 
dan Sertifikasi Benih Kentang (Dirjen Hortikultura 2014).

Data hasil survei proses produksi benih kentang dianalisa menggunakan kesesuaian terapan 
(dibandingkan antara terapan petani dengan pedoman produksi benih), dengan bentuk umum persamaan 
sebagai berikut (Yuliarmi 2006) : 

% STB-P = Nilai Total
 × 100%

Bobot Total
di mana:
% STB-P= Kesesuaian Terapan Petani (%); 
Pembobotan proses produksi benih dilakukan berdasarkan hasil diskusi dengan petani
Hasil kriteria dari % STB-P yang diperoleh adalah:
- Tinggi, jika % STB-P >75%
- Sedang, jika % STB-P 60%–75%
- Rendah, jika % STB-P <60%

HASIL DAN PEMBAHASAN
Benih kentang bersertifikat merupakan benih terseleksi yang dihasilkan melalui serangkaian 

proses pemeriksaan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang akan mempengaruhi mutu benih yang 
dihasilkan, yaitu tingkat infeksi dan investasi penyakit, hama dan kerusakan fisik atau fisiologis lainnya 
serta campuran varietas lain yang mungkin ada. Pemeriksaan dilaksanakan mulai dari benih sumber 
yang ditanam, lokasi/lahan yang akan digunakan, pertanaman di lapangan dan umbi pasca panen di 
gudang. Pedoman teknis produksi dan sertifikasi benih kentang kelas G1 mensyaratkan 10 langkah 
pelaksanaan/pemeriksaan proses kegiatan, yaitu mencakup persyaratan, langkah yang harus dilaksanakan, 
dan pelaksanaan sertifikasi. 

Persyaratan Produksi Benih Kelas G1
Hasil menunujukkan bahwa 80,77% persyaratan sudah diterapkan oleh penangkar benih (Tabel 1). 

Responden secara resmi telah memiliki sertifikat kompetensi untuk memproduksi G1 sebanyak 4 orang, 
sedang yang lain sedang dalam proses permohonan, tetapi persyaratan seperti memiliki rumah kasa, benih 
sumber, dan gudang penyimpan benih sudah terpenuhi. Sesuai Dirjen Hotikultura (2014), apabila calon 
produsen/penangkar tidak memenuhi persyaratan, maka tidak akan dilayani sertifikasinya.
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Tabel 1. Kesesuain terapan penangkaran pada persyaratan produsensampai dengan gudang, 
Banjarnegara, 2014

No Pedoman Perbenihan Kentang Bobot Proses Penangkaran Benih oleh 
Petani Penangkar Nilai

Persyaratan
1 Persyaratan Produsen benih 100 Sudah mempunyai, dan sebagian 

sedang dalam proses
65

2 Persyaratan Rumah Kasa 100 Memenuhi persyaratan 85
3 Persyaratan Media Tanam 110 Sudah diterapkan, bahkan penangkar 

sudah menggunakan media tanpa 
tanah (cocopeat dan arangsekam) 
untuk menghindari penyakit tular 
tanah

90

4 Persyaratan Benih Sumber 110 Sudah diterapkan, tidak hanya 
menggunakan G0 dari knol 
namun sudah dari plantlet karena 
keterbatasan umbi G0 dari lembaga 
penyedia benih sumber

100

5 Persyaratan Gudang 100 Memenuhi persyaratan 80
Bobot/Sub Total 1 520 420

Persyaratan rumah kasa sendiri seperti yang disyaratkan pada pada pedoman penangkaran mendapat 
nilai 85 dari bobot 100 (Gambar 1). Beberapa penangkar terutama yang masih dalam pengajuan 
permohonan kompetensi, masih ada kebocoran air tanah dari luar, serta bak disinfektan pada pintu 
masuk kurang terpelihara kebersihannya, sedangkan persyaratan yang lain sudah terpenuhi. Rumah 
kasa kedap serangga dimaksudkan untuk mencegah masuknya/lewatnya serangga hama sendiri maupun 
penular penyakit (vektor). Pintu ganda berfungsi untuk meminimalkan kemungkinan masuknya serangga 
penular lewar pintu rumah kasa. Bak disinfektan penting agar petugas atau pengunjung yang memasuki 
rumah kasa tidak membawa pathogen yang merugikan.

Penangkar sudah menerapkan media tanam seperti yang dipersyaratkan untuk penangkaran benih 
kentang yang bebas penyakit seperti pelaksanaan sterilisasi dan bahan media tanammya sendiri. Sudah 
diterapkan, bahkan penangkar sudah menggunakan media tanpa tanah (cocopeat dan arang sekam) 
untuk menghindari penyakit tular tanah.

Hasil survei juga memberikan informasi beberapa hal yang dirasakan petani menjadi faktor 
penghambat atau kendala dalam proses penangkaran yaitu seperti bahan tanam benih G0 sering tidak 
tersedia tepat waktu Kontinuitas penyediaan benih kelas G0 sebagai bahan tanam merupakan kendala 
utama dan menjadi pekerjaan rumah pada instansi terkait yang berkompeten dalam proses penyediaan 
benih kentang kelas G0. Kendala tersebut pada dasarnya sudah diantisipasi sendiri oleh petani dengan 
berbagai usaha, seperti menggunakan benih secara langsung dari planlet (Gambar 2). Oleh karena itu, 
ke depan diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara berbagai pihak terkait untuk 
dapat segera menyusun langkah nyata dalam rangka mencarikan jalan keluar agar kendala tersebut dapat 
diminimalisir.

Persyaratan gudang masih menjadi permasalahan pada sebagian penangkar terutama pada 
kelembaban dan kecukupan pencahayaan gudang penyimpan benih. Gudang sangat berperan dalam 
menentukan kualitas benih, jika gudang kurang memenuhi syarat, calon benih akan rentan terserang 
hama dan penyakit atau cepat mengalami pembusukan.
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Langkah yang harus dilaksanakan
Hasil survey terhadap langkah yang harus dilaksanakan disajikan pada Gambar 2. Hasil ini 

menjelaskan bahwa secara umum proses produksi benih kelas G1 yang diterapkan penangkar sudah 
baik, karena telah sesuai dengan pedoman perbenihan yang ada, namun demikian ada dua aspek yang 
mempunyai nilai terapan kurang dari 75% dari bobot yang ditentukan yaitu aspek sertifikasi dan 
kualifikasi benih. Masih kurangnya kesesuaian terapan aspek kualifikasi benih menunjukkan bahwa 
masih ada proses yang belum atau kurang tepat yang dilakukan petani sehingga menyebabkan presentase 
serangan hama dan penyakit penting pada umbi yang dihasilkan melebihi batas maksimal yang ditentukan 
untuk kelas benih G1. Hal tersebut diduga karena masih lemahnya pemeliharaan sanitasi di lingkungan 
sekitar rumah kasa dan higienitas di dalam lingkungan rumah kasa, termasuk higienitas semua personil 
dan peralatan yang terlibat selama proses penangkaran. Meskipun menurut penjelasan petani semua 
media telah disterilisasi dengan sempurna sebelum digunakan, kondisi pekerja akan melakukan aplikasi 
serta peralatan yang dipakai harus dalam kondisi bersih, demikian juga dengan sudah diterapkannya 
penyemprotan pestisida di lingkungan rumah kasa secara berkala.

Namun semua itu belum dapat menjamin umbi benih yang diproduksi terbebas dari beberapa 
jenis hama dan penyakit penting yang dapat menurunkan kelas benih, terbukti dari nilai yang diperoleh 
dari hasil analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, masih perlu dievaluasi dan dicari penyebabnya. Aspek 
Kualifikasi benih ini sangat penting karena menjadi faktor penentu keberhasilan proses penangkaran. 
Sehingga ke depan perlu dilakukan observasi dan kajian yang lebih fokus untuk mengetahui akar 
permasalahan serta mencarikan solusinya dan strategi pembinaan yang efektif untuk memperbaiki kondisi 
tersebut. Sementara ini dapat dikatakan bahwa faktor sanitasi dan higienitas yang kurang maksimal yang 
diduga menjadi penyebabnya. 
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Gambar 2. Grafik kesesuain terapan penangkaran pada langkah yang harus dilaksanakan, Banjarnegara, 
2014

Disamping penyebab pertama, belum maksimalnya kualitas benih diduga juga berhubungan 
dengan proses sertifikasi yang belum lancar. Misalnya karena penangkar terlalu sibuk, sehingga terlupa 
menghubungi petugas pemeriksa benih untuk melakukan pemeriksaan kondisi tanaman sesuai dengan 
jadwal yang semestinya, sehingga pemeriksaan dilakukan namun pada waktu yang sudah melebihi dari 
ketentuannya. Hal ini sangat dimungkinkan menjadi penyebab mengapa kualitas benih yang dihasilkan 
penangkar kurang baik, karena bila terjadi serangan OPT di awal pertumbuhan, namun saat itu belum 
dilakukan pemeriksaan, maka evaluasi dan tindak lanjut untuk terhadap masalah yang ada tidak bisa 
segera dilakukan, akibatnya kondisi umbi yang dihasilkan menjadi kurang memenuhi syarat. 
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Proses Sertifikasi
Benih kentang bersertifikat merupakan benih terseleksi yang dihasilkan melalui serangkaian 

proses pemeriksaan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang akan mempengaruhi mutu benih yang 
dihasilkan, yaitu tingkat infeksi dan investasi penyakit, hama dan kerusakan fisik atau fisiologis lainnya 
serta campuran varietas lain yang mungkin ada. Pemeriksaan dilaksanakan mulai dari benih sumber yang 
ditanam, lokasi/lahan yang akan digunakan, pertanaman di lapangan dan umbi pasca panen di gudang. 
Namun tidak kalah pentingnya adalah pada pengadministrasian sertifikat dari semua hasil pemeriksaan. 
Hasil menunjukkan bahwa administrasi sertifikat dan dokumen yang lain belum tersimpan dengan baik. 
Pada proses pencetakan label, legalisasi, dan pemasangan label tidak semua penangkar menerapkan, label 
dipasang jika untuk benih yang dijual ke luar provinsi atau luar pulau.

Tabel 2. Kesesuain terapan penangkaran pada sertifikasi, Banjarnegara, 2014

No Pedoman Perbenihan Kentang Bobot Proses Penangkaran Benih oleh 
Petani Penangkar Nilai

Sertifikasi
1 Sertifikat 100 Sudah diterapkan 80
2 Dokumen Sertifikat 100 Sudah dipunyai dan walaupun 

sebagian ada yang tersimpan kurang 
baik

80

3 Pencetakan, legalisasi, dan 
pemasangan

90 55% selalu menerapkan, 45% tidak 
selalu. Hanya untuk pesanan yang 
dikirim keluar provinsi atau keluar 
pulau

70

4 Kemasan Benih 110 Sudah diterapkan 100
Bobot/Sub Total 3 400 330

Hasil nilai tingkat kesesuaian terapan petani menunjukkan bahwa hasilnya lebih besar dari 75%, 
maka terapan proses perbenihan kentang petani di Banjarnegara termasuk dalam kategori kesesuaian 
tinggi, yaitu:

% STB-P = Nilai Total
 × 100%

Bobot Total

= Nilai Sub total 1+ 2+ 3
 × 100%

Bobot Sub Total 1 +2+3

= 420 + 630 + 330
 × 100%

520 + 830 + 400

=  78,56%

Hasil survei juga memberikan informasi beberapa hal yang dirasakan petani menjadi faktor 
penghambat atau kendala dalam proses penangkaran yaitu seperti (1) bahan tanam benih G0 sering 
tidak tersedia tepat waktu, (2) kekurangan air untuk menyiram, karena jauhnya lokasi sumber air, (3) 
kekurangan tenaga kerja, dan (4) keterbatasan modal petani. Menurut Sayaka dan Hestina (2011), 
kebijakan di bidang perbenihan secara umum diarahkan untuk memberdayakan para pelaku usaha dalam 
industri benih agar mampu bersaing di dalam negeri maupun pasar internasional. Kemajuan industri 
perbenihan diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor pertanian karena benih/bibit merupakan 
input yang peranannya sangat signifikan dalam menentukan produktivitas usahatani. 
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Ketersediaan benih kentang bermutu sangat diperlukan untuk mendukung program swasembada 
kentang. Petani masih menggunakan benih kentang tanpa memperhatikan sertifikasinya maupun urutan 
generasi perbanyakannya. Benih kentang bermutu mempunyai korelasi positif dengan produktivitas 
hasil. Semakin tinggi kualitas benih, maka produktivitas kentang yang dihasilkan juga semakin tinggi, 
hal ini berkaitan dengan rentannya umbi kentang terhadap soil borne disease atau penyakit tular tanah 
(Prahardini et al. 2015). 

KESIMPULAN
Hasil survei terhadap terapan proses perbenihan kentang petani di Banjarnegara menunjukkan 

bahwa tingkat kesesuain penerapan termasuk dalam kategori kesesuaian tinggi yaitu lebih besar dari 
75%. Hal ini mejelaskan bahwa secara umum proses produksi benih kelas G1 yang diterapkan penangkar 
sudah baik. Dua aspek yang merupakan masih kurangnya kesesuaian terapan adalah aspek kualifikasi 
benih menunjukkan bahwa masih ada proses yang belum/kurang tepat yang dilakukan petani sehingga 
menyebabkan presentase serangan hama dan penyakit penting pada umbi yang dihasilkan melebihi batas 
maksimal yang ditentukan untuk kelas benih G1, sedangkan aspek yang kedua adalah proses sertifikasi 
yang belum lancer. Hasil survei juga memberikan informasi beberapa hal yang dirasakan petani menjadi 
faktor penghambat atau kendala dalam proses penangkaran yaitu seperti (a) bahan tanam benih G0 
sering tidak tersedia tepat waktu, (b) kekurangan air untuk menyiram, karena jauhnya lokasi sumber air, 
(c) kekurangan tenaga kerja, dan (d) keterbatasan modal petani.
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Ucapan terima kasih kepada Badan Litbang Pertanian melalui kegiatan KKP3SL pihak yang telah 

mendanai, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, dan Asosiasi Petani Penangkar Benih Kentang 
Banjarnegara (APBKB) atas kerja samanya. 

DAFTAR PUSTAKA
Dirjen Hortikultura, 2014. Teknik Perbanyakan dan Sertifikasi Benih Kentang. Direktorat Jenderal 

Hortikultura. Kementrian Pertanian.
Prakash S. 2007. Micropropagation For Production Of Quality Potato Seed In Asia-Pasific.
Prahardini PER, Al Gamal Pratomo, M Saeri, Sudarmadi Purnomo, Siti Fatimah, Rokati. 2015. Produksi 

Benih Penjenis (G0) Beberapa Varietas Kentang pada Media Tanam yang berbeda. http://jatim.
litbang.pertanian.go.id/ind/phocadownload/p74.pdf.

Sayaka B, J Hestina. 2011. Kendala Adopsi Benih Bersertifikat untuk Usahatani Kentang. http://pse.
litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/FAE29-1c.pdf.

Yuliarmi. 2006. Analisis Produksi dan Faktor-faktor Penentu Adopsi Teknologi Pemupukan Berimbang 
pada Usaha Tani Padi. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.



Respon Pertumbuhan dan Hasil Padi Varietas Sintanur 
pada Beberapa Rekomendasi Pemupukan

Sujinah, Priatna Sasmita, Sarlan Abdurachman, dan Ali Jamil
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi

sujinah.sulaiman@yahoo.com

ABSTRACT
One of the essential component of the Integrated Crop Management (ICM) is fertilizer recommendation 
to increase the rice yield productivity. The objective of the study experiment was to knew fertilizer 
recommendation to growth and yield sintanur variety. The research was conducted on Agust until 
November 2015 at Kopkarlittan Station of ICRR Sukamandi, Subang. The design used was a Randomized 
Complete Block Design (RCBD) with 6 treatments and 3 blocks. Treatment consist of (1) Control (no 
fertilization), (2) Farmer fertilization, (3) Permentan 40 anorganic, (4) Permentan 40 + organic, (5) 
Paddy Soil Test Kit (PSTK), and (6) Site Specific Nutrient Management (SSNM). The result showed 
that plant height and number of tiller on 4 times observation (28, 42, 56, and 70) days after planting 
not significantly among treatment. Farmer fertilization and recommendation provide plant height and 
number of tiller same. Yield on some fertilizer recommendation showed that same yield statistically at 
6,80–7,33 ton/ha. Farmer fertilization produces lower yield than fertilizer recommendation by margin 
17,85%–27,03%.
Keywords : response, fertilizer, rice

ABSTRAK
Salah satu komponen penting pada Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah rekomendasi 
pemupukan untuk meningkatkan produksi padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh rekomendasi pemupukan terhadap pertumbuhan dan hasil padi varietas Sintanur. Penelitian 
dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai Nopember 2015 di lahan Kopkarlittan BB Padi Sukamandi, 
Subang. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan 
3 ulangan. Perlakuan terdiri dari (1) Kontrol (tanpa pemupukan), (2) Kebiasaan petani, (3) Pementan 40 
anorganik, (4) Permentan 40 + organik, (5) PUTS, dan (6) PHSL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tinggi tanaman dan jumlah anakan pada 4 kali pengamatan (28, 42, 56, dan 70 hst) tidak berbeda nyata 
antar perlakuan. Pemupukan dengan cara petani dan rekomendasi memberikaan tinggi tanaman dan 
jumlah anakan yang sama. Hasil (GKG) pada beberapa rekomendasi pemupukan menunjukkan hasil 
yang sama secara statistik yaitu berkisar 6,80–7,33 ton/ha. Pada pemupukan cara petani menghasilkan 
GKG yang lebih rendah dibanding rekomendasi pemupukan dengan selisih 17,85%–27,03%.
Kata kunci : respon, pemupukan, padi

PENDAHULUAN
Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi padi sawah adalah penggunaan pupuk secara 

tepat dan varietas tanaman yang digunakan lebih responsif terhadap pemupukan. Penggunaan pupuk 
harus tepat yang meliputi tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, tepat bentuk, tepat cara apemberian, 
dan tepat harga. Selain itu penggunaan pupuk juga harus efisien agar hasil yang diperoleh optimal dan 
dapat meningkatkan pendapatan petani. Berdasarkan Permentan no. 40 tahun 2007 kebutuhan dan 
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efisiensi pemupukan ditentukan oleh tiga hal yan saling berkaitan, yaitu (1) ketersediaan hara dalam 
tanah, termasuk pasokan melalui irigasi dan sumber lainnya, (2) kebutuhan hara tanaman, dan (3) target 
hasil yang ingin dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka rekomendasi pemupukan harus bersifat 
spesifik lokasi dan spesifik varietas (Abdulrachman dan Sembiring, 2007). Varietas unggul tidak akan 
memperlihatkan keunggulannya tanpa didukung oleh teknik budidaya yang optimal. Salah satunya 
dengan pemupukan. Pemupukan yang tepat dapat mendukung perumbuhan tanaman dan dapat menjaga 
keseimbangan lingkungan (Alavan et al. 2015).

Beberapa rekomendasi yang sudah didesimenasikan ke tingkat lapangan, diantaranya Permentan 
No.40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada padi sawah 
spesifik lokasi, penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), dan Pengelolaan Hara Spesifik Lokasi 
(PHSL) melalui Layanan Konsultasi Padi (LKP). Foth (1978) menyatakan bahwa untuk menetapkan 
kebutuhan pupuk, dosis pupuk yang harus diberikan berdasarkan jumlah hara yang tersedia dalam tanah. 
Hal ini disebabkan karena respon tanaman terhadap pemupukan akan semakin kecil dengan semakin 
tingginya kandungan unsur hara dalam tanah. Pemupukan pada dasarnya meningkatkan kesuburan 
tanah dan meningkatkan ketersediaan unsur hara untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh rekomendasi pemupukan terhadap pertumbuhan dan hasil padi 
varietas Sintanur.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada MK 2015 mulai bulan Agustus sampai Nopember 2015 di lahan 

Kopkarlittan BB Padi Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Bahan-bahan yang digunakan adalah varietas 
Sintanur, pupuk urea, SP 36, KCl, dan pestisida. Alat-alat yang digunakan adalah cangkul, timbangan, 
meteran, dan lain-lain. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 
perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan terdiri dari : (1) Kontrol (tanpa pemupukan), (2) Kebiasaan petani, 
(3) Permentan 40 anorganik, (4) Permentan + organik, (5) PUTS, dan (5) PHSL. Dosis pupuk yang 
digunakan pada berbagai perlakuan tertera pada Tabel 1. Petak percobaan berukuran 10 x 3 m dengan 
jarak tanam 25 x 25 cm. Jumlah bibit yang digunakan 2-3 bibit per lubang tanam. Pupuk kandang 
diberikan 7 hari sebelum tanam sedangkan pupuk anorganik diberikan 3 kali yaitu 1/3 urea + SP 36 + 
KCl diberikan pada saat tanaman berumur 10 hst, 1/3 urea diberikan pada 25 hst, dan 1/3 urea diberikan 
pada 40 hst. Pemeliharaan tanaman seperti penyiangan, pengendalian hama penyakit dilakukan sesuai 
dengan kebutuhan di lapang. Pengamatan terdiri dari tinggi tanaman, jumlah anakan, komponen hasil, 
dan hasil.

Tabel 1. Dosis pupuk pada berbagai perlakuan

No Perlakuan
Dosis pupuk (kg/ha)

Pukan Phonska Urea SP36 KCl
P1 Kontrol - - - - -
P2 Cara petani - 150 150 100 -
P3 Permentan 40 anorganik - - 300 75 100
P4 Permentan 40 + organik 2.000 - 275 25 30
P5 PUTS - - 250 50 50
P6 PHSL - - 300 - -

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi tanaman dan Jumlah anakan 

Salah satu hasil pertumbuhan dan perkembangan tanaman ditunjukkan oleh tinggi tanaman. 
Pertambahan tinggi tanaman merupakan peningkatan dari pembelahan sel yang dipengaruhi oleh 
ketersediaan hara bagi tanaman. Berdasarkan analisa data tinggi tanaman dan jumlah anakan pada 
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berbagai perlakuan rekomendasi pemupukan tidak berbeda nyata kecuali dengan kontrol (Tabel 2 dan 
3). Tabel 2 menunjukkan bahwa pemupukan dengan berbagai rekomendasi (Permentan 40 anorganik, 
Permentan 40 + organik, PUTS, dan PHSL) dan cara petani menghasilkan tinggi tanaman yang sama 
yaitu berkisar 104,2–105,4 cm. Pemberian pupuk dalam jumlah banyak akan dapat meningkatkan 
pertumbuhan tinggi tanaman, terutama pupuk nitrogen yang dapat mempercepat pertumbuhan vegetatif 
tanaman (Kurniadie 2002). Jumlah anakan yang dihasilkan pada perlakuan cara petani dan berdasarkan 
rekomendasi pemupukan juga sama secara statistik yaitu berkisar 17,2–19,2. Pada Tabel 3 terlihat bahwa 
tidak seluruh anakan yang terbentuk pada fase vegetatif dapat bertahan hidup sampai fase generatif. 
Setelah mencapai anakan maksimum (42 hst) sebagian anakan mulai mati sehingga jumlah anakan 
berkurang. Jumlah anakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara nitrogen dan phospor di 
dalam tanah. Apabila ketersediaan unsur hara nitrogen cukup di dalam tanah maka tanaman dapat 
menghasilkan anakan yang banyak walaupun tidak semua anakan akan menghasilkan malai (Yoshida, 
1981). Pemupukan yang lengkap dan berimbang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman 
padi karena dapat mengembalikan dan menambah unsur hara yang telah hilang baik tercuci maupun yang 
terbawa tanaman saat panen (Nyanjang 2003). Menurut Gardner (1991) tinggi rendahnya pertumbuhan 
tanaman sangat dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 
faktor yang dipengaruhi sifat genetik sedangkan faktor eksternal merupakan faktor lingkungan.

Tabel  2.  Tinggi tanaman padi varietas Sintanur pada berbagai rekomendasi pemupukan, Sukamandi 
MK 2015

No Perlakuan
Tinggi tanaman (cm)

28 hst 42 hst 56 hst 70 hst
P1 Kontrol 45,2 c 60,6 b 79,2 b 92,0 b
P2 Cara petani 49,9 ab 75,9 a 96,7 a 105,3 a
P3 Permentan 40 anorganik 50,3 ab 72,9 a 95,4 a 104,2 a
P4 Permentan 40 + organik 50,6 ab 73,0 a 95,0 a 104,5 a
P5 PUTS 52,6 a 73,2 a 95,3 a 104,8 a
P6 PHSL 47,9 bc 72,6 a 93,0 a 105,4 a

CV (%) 4,1 2,8 3,0 1,4
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT.

Tabel 3.   Jumlah anakan padi varietas Sintanur pada berbagai rekomendasi pemupukan, Sukamandi 
MK 2015

No Perlakuan
Jumlah anakan

28 hst 42 hst 56 hst 70 hst
P1 Kontrol 14,8 b 16,3 b 12,5 b 12,4 b
P2 Cara petani 21,9 a 27,5 a 18,5 a 17,5 a
P3 Permentan 40 anorganik 19,5 a 24,0 a 19,6 a 18,6 a
P4 Permentan 40 + organik 19,7 a 23,6 a 19,1 a 18,8 a
P5 PUTS 20,3 a 25,2 a 17,6 a 17,2 a
P6 PHSL 19,5 a 26,4 a 17,8 a 19,2 a

CV (%) 12,3 8,9 6,9 7,6
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 5% DMRT.
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Jumlah malai per rumpun
Berdasarkan pengamatan terhadap jumlah malai per rumpun diketahui adanya perbedaan nyata 

pada berbagai rekomendasi pemupukan. Rekomendasi pemupukan Permentan 40 + organik dan PHSL 
mampu menghasilkan jumlah malai per rumpun paling banyak yaitu lebih dari 19 malai per rumpun 
sedangkan pada rekomendasi Permentan 40 anorganik menghasilkan malai paling sedikit yaitu 14,3 
malai per rumpun. Jumlah malai per rumpun pada perlakuan Permentan 40 anorganik secara statistik 
sama dengan jumlah malai per rumpun pada perlakuan cara petani. Rekomendasi PHSL menghasilkan 
jumlah malai per rumpun terbanyak. Hal ini berkaitan dengan pemberian pupuk N yang cukup bagi 
tanaman. Siregar (1981) menyatakan bahwa unsur hara nitrogen berperan penting sebagai penyusun 
protein, yang salah satunya akan digunakan tanaman untuk meningkatkan jumlah malai per rumpun.

Jumlah gabah per malai
Perlakuan rekomendasi pemupukan memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah gabah per 

malai. Jumlah gabah per malai tertinggi terdapat pada perlakuan PUTS yang mencapai 144,8 gabah. Pada 
perlakuan Permentan 40 + organik diketahui menghasilkan jumlah gabah per malai terkecil dibanding 
perlakuan rekomendasi pemupukan yang lain. 

Bobot gabah per rumpun
Bobot gabah per rumpun berbeda nyata pada perlakuan rekomendasi pemupukan. Bobot gabah 

per rumpun pada perlakuan Permentan 40 anorganik terendah (37,0 gr) dibanding rekomendasi 
pemupukan yang lain. Perlakuan rekomendasi yang menghasilkan bobot gabah per rumpun tertinggi 
pada perlakuan PHSL. 

Prosentase gabah isi dan Bobot 1000 Butir
Karakter prosentase gabah isi menunjukkan beda nyata pada cara petani dan rekomendasi PUTS 

tetapi pada perlakuan rekomendasi pemupukan tidak ada pengaruh beda nyata. Prosentase gabah isi 
tertinggi terdapat pada perlakuan rekomendasi PUTS sebesar 87,9%. Pengaruh beda nyata pada karaketer 
bobot 1000 butir terdapat pada perlakuan PUTS dan Permentan 40 anorganik. Pada perlakuan kontrol 
menunjukkan tidak ada beda nyata dengan rekomendasi pemupukan. Bobot 1000 butir berkisar 24,0 
– 25,1 gr.

Tabel  3.   Komponen hasil padi varietas Sintanur pada berbagai rekomendasi pemupukan, Sukamandi 
MK 2015

No Perlakuan
Jumlah 

malai per 
rumpun

Jumlah 
gabah per 

malai

Bobot gabah 
per rumpun 

(gr)

Prosentase 
gabah isi

Bobot 1000 
butir (gr)

P1 Kontrol 12,4 d 103,7 d 27,4 c 86,7 ab 24,4 ab
P2 Cara petani 15,1 bc 123,6 bc 45,1 a 84,6 b 24,6 ab

P3 Permentan 40 
anorganik

14,3 c 127,7 b 37,0 b 86,5 ab 24,0 b

P4 Permentan 40 + 
organik

19,5 a 112,1 cd 44,2 a 86,5 ab 24,5 ab

P5 PUTS 16,4 b 144,8 a 46,4 a 87,9 a 25,1 a
P6 PHSL 19,6 a 117,7 bc 46,7 a 85,8 ab 24,8 ab

CV (%) 5,9 5,7 3,7 1,4 2,0
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Gambar 1. Hasil padi varietas sintanur pada beberapa rekomendasi pemupukan

Hasil
Hasil gabah GKG yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan konversi dari hasil ubinan dalam 

bentuk GKP. Berdasarkan gambar 1 menunjukkan tidak adanya beda nyata antar perlakuan rekomendasi 
pemupukan (P3 – P6). Rekomendasi pemupukan dengan PUTS mampu menghasilkan GKG tertinggi 
dibanding rekomendasi pemupukan lainnya. Perbedaan hasil antara masing-masing rekomendasi dengan 
cara petani sebesar 17,85% (P3); 19,75% (P4); 27,03% (P5), dan 20,10% (P6). 

Diantara perlakuan rekomendasi pemupukan, penggunaan pupuk urea yang lebih tinggi terbukti 
tidak memberikan hasil yang tinggi pula. Pada perlakuan Permentan 40 anorganik (urea 300 kg/ha), 
Permentan 40 + organik (urea 275 kg/ha), dan PHSL (urea 300 kg/ha) memberikan hasil yang lebih 
rendah dibanding penggunaan urea 250 kg/ha pada rekomendasi PUTS. Hal ini berbeda dengan 
penelitian Samijan dan Abdurachman (2008) bahwa penggunaan PHSL dengan jumlah urea 300 kg/
ha mampu menghasilkan GKG yang lebih tinggi dibanding Permentan 2006 dengan penggunaan urea 
250 kg/ha. 

KESIMPULAN
1. Parameter pertumbuhan tanaman (tinggi tanaman dan jumlah anakan) menunjukkan tidak ada 

perbedaan nyata antar perlakuan baik cara petani maupun rekomendasi pemupukan.
2. Hasil (GKG) dengan cara petani memberikan hasil yang lebih rendah dibanding rekomendasi 

pemupukan.
3. Beberapa rekomendasi pemupukan memberikan hasil yang tidak berbeda berkisar 6,80 – 7,33 ton/

ha GKG. 
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ABSTRACT
Sorbus corymbifera included in the family Rosaceae and belonging in the same family with apples. This 
plant can be used as an alternative rootstock in the apples cultivation with grafting techniques and have 
potentially as a variety of local fruit, through domestication and plant breeding program. Vegetative 
propagation is required in cultivation S.corymbifera because of plants of results exploration flora Mount.
Dempo for 2012 have not been able to produce seeds. Vegetative propagation also produces clones, 
which is identical to the parent plant. The aim of this study was to find suitable media (husks, compost, 
combination of husk : compost (1:1), cocopeat, sawdust, and floral foam “oasis”) for shoot cutting of 
S.corymbifera, in order to conservation of Indonesian native plant and germplasm collections. The results 
showed that S.corymbifera was easily propagated by cuttings and has the ability to survive up to 100%. 
The highest rooted and shooted cutting was achieved by combination media of husk : compost (1: 1). 
Shoot growth and root cuttings S.corymbifera in floral foam media slowest among other media, although 
floral foam can absorb and retain water well. Due to injury in the stem cuttings appear white callus with 
different percentages.
Key Words: Sorbus corymbifera, wild apples, cuttings, propagation media. 

ABSTRAK
Sorbus corymbifera termasuk dalam famili Rosaceae dan masih berkerabat dengan apel. Tumbuhan ini 
dapat dijadikan sebagai alternatif batang bawah pada budidaya tanaman apel dengan teknik okulasi 
maupun grafting dan berpotensi sebagai variasi buah lokal, melalui proses domestikasi dan pemuliaan 
tanaman. Perbanyakan secara vegetatif diperlukan dalam kegiatan budidaya S.corymbifera karena 
tumbuhan yang didatangkan dari hasil eksplorasi G.Dempo Tahun 2012 belum dapat menghasilkan 
biji. Perbanyakan vegetatif juga menghasilkan genetik anakan yang serupa induk. Penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh informasi pengaruh media (sekam, kompos, sekam:kompos (1:1), cocopeat, serbuk 
gergaji, dan gabus “oasis”) terhadap pertumbuhan tunas dan perakaran S.corymbifera. Dengan harapan 
mendapatkan anakan / klon yang identik induknya, dalam usaha konservasi tumbuhan asli indonesia dan 
koleksi plasma nutfah. Hasil penelitian menunjukkan S.corymbifera mudah diperbanyak dengan stek dan 
memiliki kemampuan hidup yang tinggi dengan presentase hidup mencapai 100%. Media campuran 
sekam:kompos (1:1) merupakan media terbaik untuk media tunas dan perakaran stek S.corymbifera 
karena memudahkan akar untuk tumbuh. Media gabus meskipun dapat menyerap dan menyimpan 
air dengan baik, namun pertumbuhan tunas dan akar stek S.corymbifera paling lambat diantara media 
lainnya. Akibat perlukaan pada batang stek muncul kalus putih dengan persentase berbeda-beda.
Kata Kunci : Sorbus corymbifera, apel liar, stek, media tanam
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PENDAHULUAN
Sorbus corymbifera merupakan salah satu koleksi tumbuhan Kebun Raya Cibodas asal Indonesia dan 

tersebar di seluruh wilayah Malesia dan kontinental Asia. Tumbuhan tahunan yang berupa pohon atau 
semak dengan tinggi hingga mencapai 30 m ini, hidup dalam hutan hujan pegunungan pada ketinggian 
1100 – 3000 mdpl (Kalkman 1993). 

Kebun Raya Cibodas sebagai lembaga konservasi eks-situ tumbuhan dataran tinggi basah telah 
mengkoleksi 8317 spesimen dari 188 suku dan 1738 jenis tumbuhan (data SiRegist KRC Maret 
2016). Tumbuhan yang dikoleksi merupakan tumbuhan hasil eksplorasi, hibah, dan pertukaran benih. 
S.corymbifera adalah salah satu jenis tumbuhan koleksi yang berasal dari kegiatan ekplorasi dan penelitian 
flora dataran tinggi basah di Gunung Dempo, Sumatera Selatan pada tahun 2012. 

S.corymbifera masuk dalam famili Rosaceae dan masih berkerabat dengan apel, sehingga sering 
disebut sebagai apel liar oleh masyarakat. Oleh karena itu, bentuk pohon dan buahnya yang mirip dengan 
apel, tumbuhan ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tanaman terdomestikasi penghasil 
buah dan dapat dimanfaatkan lebih luas untuk kepentingan manusia. Tentu saja hal tersebut tidak lepas 
melalui kegiatan pemuliaan tanaman agar tumbuhan ini dapat memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat. 
Untuk dapat dimanfaatkan sebagai alternatif tanaman buah lokal, perlu dilakukan perbaikan kualitas 
dan kuantitas tanaman sehingga layak dan dapat diterima oleh masyarakat. Baik itu dengan melakukan 
persilangan, mutasi maupun dengan pemuliaan molekuler (Carsono 2008).

Lebih lanjut tumbuhan ini dapat dijadikan sebagai alternatif batang bawah pada tanaman apel. 
Pada budidaya apel dengan teknik okulasi maupun grafting, diperlukan tanaman yang digunakan sebagai 
batang bawah yang berasal dari apel liar yang memiliki perakaran kuat, daya adaptasi luas, dan bentuk 
pohon yang kokoh (Mc.Groarty 2015)

Dalam rangka perbanyakan S.corymbifera di KRC, dilakukan penelitian teknik perbanyakan 
vegetatif salah satunya dengan teknik stek. Pembiakan vegetatif sangat diperlukan karena tumbuhan 
yang didatangkan ke KRC pada tahun 2012 berupa anakan (seedling) ini belum menghasilkan buah 
ataupun biji. Pengembangan secara vegetatif menghasilkan struktur genetik serupa induknya, sehingga 
diperlukan dalam konservasi genetik plasma nutfah sebagai dasar kegiatan konservasi dan pemuliaan 
tanaman berikutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media perbanyakan vegetatif (stek) pada 
perbanyakan S.corymbifera agar mendapatkan anakan / klon yang identik dalam usaha konservasi 
tumbuhan asli indonesia dan koleksi plasma nutfah sebagai sumber keragaman pada kegiatan pemuliaan 
tanaman.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan di Rumah Kaca Peneliti UPT BKT Kebun Raya Cibodas – LIPI, dengan 

ketinggian tempat 1300 m dpl, rerata temperatur udara 200C dan kelembaban udara 96%. Pelaksanaan 
kegiatan pada bulan Januari s/d Maret 2016. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah stek tanaman induk S.corymbifera hasil 
eksplorasi G.Dempo tahun 2012, dan bahan lainnya adalah B1, Rootone-F, sekam, kompos, serbuk 
gergaji, cocopeat dan gabus “oasis”.

Prosedur penelitian, bahan stek di ambil dari tanaman berbatang muda dengan umur fisiologi 
dan diameter yang relatif sama, setiap batang muda berukuran 20–30 cm dipotong dengan ukuran 
minimal dua ruas daun (8–10 cm), digunakan bercampur untuk semua perlakuan. Daun-daun bahan 
stek dipotong separuhnya. Selanjutnya bahan stek direndam dalam larutan B1 selama satu jam dan 
diberi pasta Rootone-F pada bagian yang akan ditumbuhi akar kemudian ditanam pada media perlakuan 
dan disungkup plastik untuk menjaga kelembaban. Perlakuan media yang digunakan adalah (sekam, 
kompos, sekam:kompos 1:1, cocopeat, serbuk gergaji, dan gabus “oasis”). Media gabus “oasis” direndam 
dalam larutan B1 hingga terserap dan basah sempurna.
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Pengamatan dilakukan terhadap persentase stek hidup, presentase bertunas, presentase berkalus, 
presentase berakar, jumlah akar, jumlah daun dan tunas baru, dan panjang tunas. Percobaan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap enam perlakuan dan lima ulangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi stek S.corymbifera hingga dua bulan setelah tanam masih segar dengan daun yang 

terlihat hijau, meskipun tidak menunjukkan pertumbuhan tunas ataupun akar. Hasil analisis terhadap 
presentase stek hidup, presentase bertunas, berkalus, dan berakar, tidak menunjukkan perbedaan nyata 
pada seluruh perlakuan media. Berdasarkan Gambar 1 presentase hidup stek menunjukkan hasil yang 
tinggi pada seluruh perlakuan. Pada media gabus, sekam:kompos 1:1, kompos dan sekam bahkan rerata 
presentase hidupnya mencapai 100%, kemudian perlakuan media cocopeat dan serbuk gergaji sebesar 
80%. Demikian pula pada persentase tanaman bertunas relatif sama tinggi 80% kecuali pada media 
gabus 60%. Hal ini menunjukkan S.corymbifera memiliki kemampuan hidup yang tinggi. Usia dua 
bulan setelah tanam, stek S.corymbifera sudah mampu menghasilkan akar. Presentase berakar yang paling 
tinggi diantara perlakuan lainnya adalah pada media sekam:kompos (1:1) dan media kompos sebesar 
40%, dan yang paling rendah pada media serbuk gergaji dan gabus. 

Gambar 1. Presentase tanaman hidup, bertunas, berakar dan berkalus

Pada batang tanaman yang di stek timbul kalus berwarna putih kehijauan akibat perlukaan stek. 
Kalus tumbuh tidak hanya pada batang yang akan ditumbuhi calon akar (bawah), namun juga pada 
batang (atas) hasil pemotongan dan pada bekas dudukan daun. Respon pembentukan kalus pada batang 
stek terjadi pada seluruh perlakuan media kecuali pada media sekam:kompos (1:1), pada media ini 
stek langsung merespon dengan membentuk akar. Meskipun demikian pembentukan kalus ini tidak 
dipengaruhi oleh faktor media tanam pada stek. Dijelaskan oleh Dodds & Roberts (1983) bahwa 
pembentukan kalus pada jaringan luka disebabkan karena adanya pengaruh auksin dan sitokinin endogen. 
Ditambahkan oleh Mustakim et al (2015), perkembangan tunas baru mengubah kadar hormon auksin 
dan sitokinin endogen pada organ yang dilukai sehingga terbentuk kalus sebagai respon pertama untuk 
menutupi luka. Pendapat lain menyatakan bahwa pembentukan kalus dapat terjadi akibat stress pada 
tanaman (George & Sherrington 1984).

Tabel  1. Rerata pertumbuhan dan perkembangan tunas stek S.corymbifera pada berbagai media pada 
6 MST

Media Stek
Parameter

Jumlah Tunas () Tinggi Tunas 
(cm)

Jumlah Daun 
(cm) Jumlah Akar ()

Gabus “oasis” 1,33 ab 2,33 b 3,33 a 1,23 b
Cocopeat 1,75 a 2,93 ab 3,00 a 2,45 ab
Serbuk Gergaji 1,00 b 4,00 a 2,00 b 1,41 b
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Media Stek
Parameter

Jumlah Tunas () Tinggi Tunas 
(cm)

Jumlah Daun 
(cm) Jumlah Akar ()

Sekam:Kompos (1:1) 2,00 a 3,25 ab 3,50 a 4,27 a
Kompos 1,75 a 4,25 a 3,00 a 3,53 a
Sekam 1,75 a 4,40 a 3,25 a 2,11 b

Keterangan: angka pada kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% berdasarkan 
uji jarak berganda Duncan

Hasil analisis uji jarak Duncan (Tabel.1) diketahui bahwa media tanam stek berpengaruh terhadap 
parameter pertumbuhan tunas dan akar stek S.corymbifera. Secara umum media kompos, dan campuran 
media sekam:kompos (1:1) memiliki hasil rerata pertumbuhan tunas dan perakaran stek paling baik 
dibandingkan perlakuan media lainnya. Stek pada media serbuk gergaji menghasilkan jumlah rerata 
tunas dan jumlah daun yang paling sedikit, namun dengan ukuran tunas paling tinggi. Rerata jumlah 
akar stek yang tumbuh pada media sekam:kompos (1:1) tertinggi yaitu 4,27 dan terendah pada media 
gabus sejumlah 1,23. Menurut Danu et al. (2011), sifat fisik media perakaran yang digunakan dalam 
stek tanaman sangat mempengaruhi keberhasilan pembentukan akar. Semakin tinggi kerapatan 
lindak/ kepadatan suatu media maka semakin sulit untuk meneruskan air atau ditembus oleh akar. 
Media yang baik adalah yang memiliki kemampuan menyerap air dengan baik. Dalam penelitian ini 
media campuran sekam:kompos (1:1) sangat baik digunakan untuk media perakaran stek S.corymbifera 
karena memudahkan akar untuk tumbuh. Sementara pada media gabus meskipun dapat menyerap dan 
menyimpan air dengan baik, namun tidak cukup memberikan hasil yang baik pada perbanyakan stek 
S.corymbifera. Selain media tanam yang digunakan, kandungan protein, karbohidrat, dan nitrogen pada 
stek tanaman juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan akar, serta tunas tanaman 
(Koesriningrum dan Hardjadi 1973).

Gambar 2. (a,b,c). Komposisi media stek terhadap parameter pertumbuhan S.corymbifera

Tabel  1. Rerata pertumbuhan dan perkembangan tunas stek S.corymbifera pada berbagai media pada 
6 MST (lanjutan)
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 Berdasarkan hasil parameter pertumbuhan stek dari minggu ke minggu Gambar.2 diketahui 
bahwa S.corymbifera merupakan jenis tumbuhan yang mudah diperbanyak dengan stek dan dapat 
memberikan respon pertumbuhan yang cepat. Pengamatan pada satu minggu setelah tanam, stek sudah 
mampu menghasilkan tunas dan tumbuh daun baru. Stek pada media cocopeat dan sekam:kompos (1:1) 
yang pertama muncul tunas (Gambar 2.a) dan daun baru (Gambar 2.b). Tinggi tunas baru terukur pada 
3 MST (Gambar 2.c) yaitu pada media kompos dan cocopeat, namun di minggu-minggu berikutnya 
tunas yang paling pesat tumbuhnya adalah tunas stek pada media sekam.

Dalam usaha perbanyakan tanaman baik secara generatif maupun vegetatif, dibutuhkan media 
tanam yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dikatakan oleh Agoes (1994) dalam 
Darajat (2003) bahwa syarat media tanam yang baik diantaranya (1) dapat dijadikan tempat berpijak 
tanaman, (2) mampu mengikat air dan unsur hara, (3) mempunyai drainase dan aerasi yang baik, (4) 
dapat mempertahankan kelembaban sekitar akar, (5) tidak menjadi sumber penyakit bagi tanaman, (6) 
mudah dan harganya relatif murah.

Gabus “oasis” merupakan media yang kini populer untuk digunakan sebagai media stek maupun 
cangkok tanaman. Gabus “oasis” banyak digunakan karena memiliki beberapa kelebihan diantaranya daya 
simpan airnya yang sangat tinggi serta mempunyai ruang pori yang sangat banyak. Terbukti hingga akhir 
pengamatan, stek tanaman pada media gabus masih terlihat segar dengan presentase hidupnya tinggi. 
Ditambah lagi struktur fisiknya gabus sangat rapuh dan mudah untuk dapat ditembus akar sekalipun. 
Meskipun demikian media gabus ternyata tidak memberikan hasil yang baik pada stek S.corymbifera 
pada penelitian ini. Pertumbuhan tunas dan perakaran stek pada media ini paling lambat dibandingkan 
dengan media lainnya.

Pemanfaatan cocopeat dan serbuk gergaji sebagai media stek tanaman dilaporkan memberikan 
respon yang positif pada beberapa penelitian. Media cocopeat dan sekam menghasilkan 67% persen berakar 
pada stek damar (Danu et al. 2011), sementara serbuk gergaji menurut Ningrum (2010) mengandung 
sedikit N, P, K dan Mg dan kapasitas penyangga baik dan kapasitas pegang air baik sampai sangat baik 
sebagai media tanam. Pada penelitian ini media cocopeat dan serbuk gergaji tidak menunjukkan hasil 
yang istimewa pada pertumbuhan akar dan tunas stek S.corymbifera. Beberapa bahan tanam stek pada 
media cocopeat dan serbuk gergaji bahkan menjadi busuk, hal ini diduga karena kurang baiknya aerasi 
pada kedua media tersebut, kemampuan serap air yang berlebih menyebabkan media menjadi terlalu 
lembab dan memicu tumbuhnya jamur. Menurut Soepardi (1983) dalam Wijaya (2011) buruknya aerasi 
pada media tanam dapat menghambat pertumbuhan akar dan serapan hara, serta menyebabkan kondisi 
media yang jenuh air. Aerasi yang buruk juga menghambat kegiatan bakteri penambat nitrogen yang 
menguntungkan.

Media terbaik pada perbanyakan stek S.corymbifera ditunjukan pada bahan stek yang ditanam pada 
media kompos, serta campuran kompos:sekam (1:1). Kompos merupakan hasil pelapukan bahan-bahan 
organik oleh bakteri menjadi senyawa organik yang mudah diserap oleh tanaman. Kompos memiliki 
18% kandungan bahan organik, 35% kelembaban, N 0,6%, P2O5 0,5%, K2O 0,5% (Purwanto 
2008). Sekam memiliki kadar NPK yang rendah namun disisi lain penambahan sekam pada media 
tanam memberikan pengaruh positif karena mampu menyediakan silikat serta dapat mempengaruhi 
struktur media tanam (Darajat 2003). Campuran kompos:sekam (1:1) menjadi media yang optimal 
pada perakaran dan pertumbuhan tunas S.corymbifera karena kompos menyediakan bahan organik yang 
meningkatkan kandungan nitrogen tanah (Leiwakabesy 1988) dan campuran sekam memperbaiki struktur 
media agar memiliki aerasi yang baik.

KESIMPULAN
1. S.corymbifera memiliki kemampuan hidup yang tinggi dengan presentase hidup mencapai 100%.
2. S.corymbifera mudah diperbanyak dengan stek, memberikan respon pertumbuhan tunas dan akar 

yang cepat.
3. Dalam penelitian ini media campuran sekam:kompos (1:1) sangat baik digunakan untuk media 

perakaran stek S.corymbifera karena memudahkan akar untuk tumbuh. 
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4. Media gabus meskipun dapat menyerap dan menyimpan air dengan baik, namun pertumbuhan 
tunas dan akar stek S.corymbifera paling lambat diantara media lainnya.

5. Akibat perlukaan pada batang stek muncul kalus putih dengan persentase berbeda-beda.
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ABSTRACT
Rice productivity is determined by the use varieties and agricultural practices applied. Introducing a 
high yield varieties would have a great impact to national food security. The study aimed to determine 
the productivity and farmers response to new varieties of rice. The research was conducted in Cibatu 
Subdistrict, Cisaat District, Sukabumi Residence on dry season II (May–August 2014). The study used 
a randomized block design with six treatments varieties; namely Inpari 22, Inpari 24, Inpari 25, Inpari 
28, Inpari 30 and Ciherang as a control with four replications. Parameters observed were of agronomic 
and the farmers response. Agronomic parameters were analysis of variance which proceed with Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) at the level of α = 5%. While parameters the farmers response was tested 
with nonparametric descriptive analyzed. The results show that the performance of agronomic and 
rice yield of varieties Inpari 22, Inpari 24, Inpari, 25, Inpari 28 dan Inpari 30 had significant impact 
compared to Ciherang as control. Inpari 28 produced the highest (11,68 t ha-1) followed by Inpari 24 
(11,5 t ha-1), Inpari 25 (11,16 t ha-1), Inpari 30 (10,73 t ha-1), Inpari 22 (10,64 t ha-1) and Ciherang at the 
lowest with 6,68 t ha-1. As for the farmers response to the generative performances, it showed that they 
highly prefered, fairly prefer and less preferred (16.7%) to Inpari 25 and found no indication of dislike 
toward varieties being investigated.
Keyword : Oryza sativa, varieties, productivity, response

ABSTRAK
Peningkatan produktivitas padi ditentukan oleh penggunaan varietas padi yang berdaya produksi 
lebih tinggi dan mutu usahatani yang dilakukan petani. Introduksi varietas unggul diharapkan dapat 
meningkatkan produktivitas potensial dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan ketahanan 
pangan nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui produktivitas dan respon petani terhadap padi 
Varietas Unggul Baru (VUB) di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilaksanakan di 
lahan sawah Desa Cibatu Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada Musim Kemarau 
II (Mei-Agustus) tahun 2014. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 
perlakuan varietas yaitu ; varietas Inpari 22, Inpari 24, Inpari 25, Inpari 28, Inpari 30 dan Ciherang 
sebagai pembanding dengan 4 ulangan. Data yang diamati meliputi data agronomis dan data respon 
petani. Untuk mengetahui perbedaan perlakuan dan variabel yang diamati, data agronomis dianalisis 
menggunakan analisis varians dilanjutkan dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 
α = 5%. Sedangkan data respon petani menggunakan analisis deskriptif non parametrik. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa keragaan agronomis dan hasil padi VUB Inpari 22, Inpari 24, Inpari, 25, Inpari 28 
dan Inpari 30 memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan varietas Ciherang. Hasil gabah 
kering giling (GKG) terbanyak adalah varietas Inpari 28 (11,68 t/ha) diikuti oleh Inpari 24 (11,5 t/ha), 
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Inpari 25 (11,16 t/ha), Inpari 30 (10,73 t/ha), Inpari 22 (10,64 t/ha) dan terendah Ciherang sebanyak 
6,68 t/ha. Respon petani terhadap penampilan generatif tanaman padi berkisar antara suka, sangat suka 
dan hanya sedikit yang menyatakan kurang suka (16,7%) untuk Inpari 25 serta tidak ada petani yang 
menyatakan ketidak sukaan terhadap varietas yang diuji.
Kata kunci : Padi, Varietas, Produktivitas, Respon

PENDAHULUAN
Ketahanan pangan dan swasembada merupakan isu yang tidak pernah berhenti. Definisi ketahanan 

pangan bervariasi, namun umumnya mengacu dari Bank Dunia dan Maxwell dan Frankenberger yaitu 
akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure accessat all time to sufficient 
food for a healthy life) (Hanani, 2009). Menurut UU Pangan No. 7 tahun 1996 ketahanan pangan adalah 
kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan 
secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Menurut Hanani (2009) 
dari beberapa definisi ketahanan pangan, disimpulkan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yaitu: 
1) berorientasi pada rumah tangga dan individu; 2) dimensi waktu dimana setiap saat pangan tersedia 
dan dapat diakses; 3) menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi 
dan sosial; 4) berorientasi pada pemenuhan gizi serta 5) berorientasi untuk hidup sehat dan produktif. 
Pengertian dari swasembada pangan adalah capaian ketersediaan pangan pada skala nasional sedangkan 
ketahanan pangan berorientasi pada skala individu manusia/rumah tangga.

Upaya mempertahankan swasembada pangan terkendala dengan melambatnya laju peningkatan 
produktivitas padi sehingga pertumbuhan produksi padi juga semakin lambat. Hal ini disebabkan 
adanya penurunan luas tanam, penurunan ketersediaan air yang menyebabkan suatu varietas tidak 
dapat menampilkan potensi produksi maksimalnya dan terjadinya penurunan keunggulan dari suatu 
varietas. Kondisi demikian tidak menguntungkan bagi ketahanan pangan nasional karena berdampak 
pada kekurangan beras dimasa yang akan datang, mengingat kebutuhan beras nasional terus meningkat 
sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi beras per kapita.

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu sentra produksi padi yang memberikan kontribusi 
sebesar 767.668 ton (6,35%) terhadap produksi beras regional Jawa Barat pada tahun 2013 (BPS 2014). 
Namun rata-rata produktivitas padi sawah dan padi gogo di Kabupaten Sukabumi baru mencapai 55,77 
ku/ha dan 28,86 ku/ha, sedangkan produktivitas Provinsi Jawa Barat berturut-turut adalah 60,78 ku/ha 
dan 41,44 ku/ha.

Peningkatan produktivitas padi ditentukan oleh dua faktor, yaitu : 1) meningkatnya penggunaan 
varietas padi yang berdaya produksi lebih tinggi, dan (2) meningkatnya mutu usahatani yang dilakukan 
petani, seperti cara pengolahan tanah, cara penanaman, cara pemupukan dan sebagainya. Penggunaan 
varietas padi berdaya produksi tinggi sangat menentukan produktivitas potensial atau potensi produktivitas 
yang dapat dieksploitasi petani menjadi produktivitas aktual. Sedangkan mutu usahatani yang dilakukan 
petani, menentukan sejauh mana petani mampu mengeksploitasi seluruh potensi produktivitas yang 
melekat pada varietas padi yang digunakan. Sehingga introduksi varietas unggul oleh petani diharapkan 
dapat meningkatkan produktivitas potensial dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan ketahanan 
pangan nasional.

Varietas unggul telah memberikan kontribusi besar terhadap produksi padi nasional. Namun 
demikian produk varietas unggul yang dihasilkan oleh kelembagaan pemerintah mempunyai sifat 
beradaptasi luas dan belum ke arah spesifik wilayah pertanaman tertentu (Baihaki 2003). Menurut 
Sumarno (2007), untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional perlu aplikasi 
penataan pola dan pergiliran tanam baik pergiliran jenis tanaman maupun varietas, serta penanaman 
multi varietas adaptif spesifik lokasi dan musim.

Saat ini Ciherang dan IR 64 masih mendominasi varietas yang disukai petani di Jawa Barat (Las, 
et al. 2004). Penanaman satu varietas unggul secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama akan 
menimbulkan kerawanan genetik akibat munculnya biotipe hama dan strain penyakit baru yang akan 
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mematahkan ketahanan varietas unggul tersebut. Di sisi lain, kondisi lingkungan tumbuh padi bervariasi 
antar lokasi, sehingga secara teknis sulit merakit varietas yang mampu berproduksi tinggi di semua 
agroekosistem (Daradjat 2001).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui produktivitas dan respon petani terhadap padi Varietas 
Unggul Baru (VUB) di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di lahan sawah Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi 

Jawa Barat pada Musim Kemarau II (Mei-Agustus) tahun 2014. Bahan yang digunakan dalam penelitian 
adalah padi varietas Inpari 22, Inpari 24, Inpari 25, Inpari 28, Inpari 30 dan Ciherang sebagai pembanding, 
pupuk anorganik NPK (30-6-8) sebanyak 350 kg/ha dan pestisida. Penelitian menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Luas masing-masing petak percobaan 
berdasarkan petak alami antara 300–1.000 m2. 

Pelaksanaan penelitian meliputi analisa tanah untuk mengetahui kandungan unsur hara dalam 
tanah dengan menggunakan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), penentuan petak percobaan (plotting), 
pengolahan tanah, tanam, pemupukan, penyiangan dan pengendalian hama dan penyakit. Persemaian 
benih dilakukan sebelum pengolahan tanah dengan sistem tanam pindah. Pengolahan lahan tempat 
percobaan diolah secara sempurna dengan menggunakan traktor. Tanam dilakukan pada umur bibit 
17 HSS atau bibit berdaun sempurna. Penyiangan (manual weeding) dilakukan sebanyak dua kali pada 
umur 30 hst dan 60 hst. Sedangkan pengendalian OPT berpedoman pada PHT.

Data yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan dan komponen hasil terdiri dari jumlah 
malai per rumpun, jumlah gabah per malai, bobot 1000 butir, persentase gabah isi per malai, dan hasil 
gabah kering pada kadar air 14%. Pengamatan terhadap tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif 
per rumpun dilaksanakan pada umur 90 HST (Hari Setelah Tanam). Pengumpulan data respon petani 
menggunakan metode survey melalui pengisian kuesioner dengan empat kriteria penilaian yaitu : tidak 
suka, kurang suka, suka dan sangat suka. Untuk mengetahui perbedaan perlakuan dan variabel yang 
diamati, data agronomis dianalisis menggunakan analisis varians dan jika ada beda nyata dilanjutkan 
dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf α = 5%. Sedangkan data respon petani 
mengganakan analisis deskriptif non parametrik terhadap persentase kemungkinan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lahan

Berdasarkan hasil analisa tanah menunjukkan bahwa kondisi tanah sawah di Desa Cibatu 
Kecamatan Cisaat memiliki pH termasuk agak masam dengan kandungan unsur hara Nitrogen (N) 
termasuk rendah dan unsur hara Phospor (P) termasuk tinggi. Tingginya kandungan unsur hara P 
kemungkinan terjadi karena akumulasi pemupukan SP36 dan NPK oleh petani yang cukup tinggi dan 
secara terus menerus pada waktu yang lama. Sementara kandungan unsur hara Kalium (K) termasuk 
kriteria sedang. Hal ini terjadi karena petani selalu menambahkan pupuk K pada tanaman ditambah 
dengan mengembalikan jerami padi sebagai sumber unsur hara K. Sehingga rekomendasi pemupukan 
menggunakan pupuk Nitrogen (N) sebanyak 135 kg/ha, pupuk Phospor (P) sebanyak 18 kg/ha dan 
pupuk Kalium (K) sebanyak 25 kg/ha.

Produktivitas Padi VUB
Keragaan masing-masing padi VUB terlihat pada Tabel 1. Hasil analisis terhadap tinggi tanaman 

menunjukkan adanya perbedaan antara varietas yang diuji dengan varietas pembanding (Ciherang). 
Varietasi Inpari 22 (112 cm) lebih tinggi bila dibandingkan dengan varietas lainnya, tetapi tidak berbeda 
dengan Inpari 25 dan Inpari 28. Begitu pula dengan Inpari 24 tidak berbeda dengan kedua varietas 
tersebut namun berbeda dengan Inpari 22, Inpari 30 dan Ciherang. Tinggi tanaman yang terendah 
terjadi pada varietas Ciherang (88 cm).



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

1088

Introduksi Padi Varietas Unggul Baru (VUB) Spesifik Lokasi
di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi

Tabel 1. Keragaan agronomis dan hasil padi VUB di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Tahun 
2014

Varietas
Tinggi 

Tanaman 
(cm)

Anakan 
Produktif

Panjang 
Malai 
(cm)

Jumlah 
Gabah/ 
malai

Gabah Isi 
(%)

Berat 
1000 

butir (g)

Hasil 
GKG
(t/ha)

Inpari 22 112 a 29 a 25 b 211 a 76.8 cd 25.9 ab 10.64 a
Inpari 24 105 b 24 abc 25 bc 155 b 90.0 ab 30.0 a 11.50 a
Inpari 25 111 ab 19 c 23 c 207 a 72.3 d 23.4 b 11.16 a
Inpari 28 109 ab 28 ab 28 a 195 a 87.5 b 26.7 ab 11.68 a
Inpari 30 98 c 23 bc 23 bc 154 b 93.8 a 25.3 ab 10.73 a
Ciherang 88 d 20 c 21 d 102 c 81.0 c 26.1 ab 6.68 b

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

Jumlah anakan produktif untuk varietas Inpari 22 berdasarkan hasil analisis menunjukkan hasil 
yang sama dengan Inpari 24 dan Inpari 28 tetapi berbeda dengan varietas lainnya. Begitu pula dengan 
varietas Inpari 25 menunjukkan hasil yang sama dengan varietas Inpari 24, Inpari 30 dan Ciherang tetapi 
berbeda dengan varietas lainnya. Sementara jumlah anakan produktif terendah terjadi pada varietas 
Inpari 25 sebanyak 19 anakan dan jumlah anakan produktif terbanyak terjadi pada verietas Inpari 22 
(22 anakan).

 Berdasarkan hasil analisis terhadap panjang malai menunjukkan bahwa varietas yang diuji berbeda 
dengan varietas pembanding. Adanya perbedaan panjang malai berpengaruh terhadap perbedaan jumlah 
bakal gabah dengan kecenderungan semakin panjang malai semakin banyak bakal gabah yang terbentuk 
(Yudhi Mahmud dan Sulistyo Sidik Purnomo 2014). Varietas Inpari 28 mempunyai panjang malai lebih 
panjang dibandingkan dengan varietas lainnya yaitu 28 cm. Sementara varietas Inpari 22 menunjukkan 
hasil yang sama dengan Inpari 24 dan Inpari 30 tetapi berbeda dengan varietas lainnya. Begitu juga 
dengan varietas Inpari 25 menunjukkan hasil yang sama dengan Inpari 24 dan Inpari 30 tetapi berbeda 
dengan varietas lainnya. Panjang malai terpendek terjadi pada varietas Ciherang (21 cm) sebagai varietas 
pembanding.

Kemampuan tanaman untuk menghasilkan jumlah gabah per malai dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, salah satu faktor yang paling penting adalah faktor genetik dan ketersediaan hara. Sejalan 
dengan pendapat Nasruddin dan Sunanto (2005) dan Arafah (2005), bahwa penggunaan pupuk NPK 
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan komponen hasil padi sawah. Jumlah gabah varietas Inpari 22, 
Inpari 25 dan Inpari 28 menunjukkan hasil analisis yang sama tetapi berbeda dengan varietas Inpari 24 
dan Inpari 30. Jumlah gabah terbanyak terjadi pada Inpari 22 sebanyak 211 butir dan terendah pada 
varietas Ciherang sebanyak 102 butir. Sementara persentase gabah isi terbanyak pada varietas Inpari 30 
(93,8%) dan persentase terendah untuk varietas Inpari 25 (72,3%). Begitu juga dengan berat seribu 
butir menunjukkan hasil yang berbeda antara varietas Inpari 24 dengan varietas Inpari 25, tetapi kedua 
varietas tersebut tidak berbeda dengan varietas lainnya.

Karakter komponen hasil sangat menentukan hasil panen. Hasil penelitian Peng et al. (1999), 
Satoto et al. (2007) dan Satoto dan Suprihatno (1998) menunjukkan bahwa jumlah gabah/malai, jumlah 
gabah tiap satuan luas, jumlah anakan produktif tinggi dan persentase gabah hampa rendah memberikan 
kontribusi terhadap hasil gabah. Begitu juga dengan hasil penelitian Sutaryo et al. (2003), menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan yang erat antar bobot 1000 butir dengan hasil. Menurut Harsanti et al. (2003), 
berat 1.000 butir gabah lebih ditentukan oleh sifat genotif varietas tersebut seperti ukuran dan bentuk 
gabah. Semakin berat bobot 1.000 butir maka semakin tinggi produksinya. Berdasarkan analisis terhadap 
hasil produksi untuk masing-masing varietas unggul baru yang diintroduksikan menunjukkan hasil yang 
sama tetapi berbeda dengan varietas pembanding (Ciherang). Hasil panen tertinggi dicapai oleh varietas 
Inpari 28 sebanyak 11,68 t/ha GKG dan hasil terendah dicapai oleh varietas Ciherang sebanyak 6,68 t/
ha. Sedangkan hasil penelitian Adri dan Yardha (2014) bahwa Varietas Inpari 28 mampu berproduksi 
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7,84 t/ha GKP di Provinsi Jambi. Hasil padi VUB yang diintroduksikan tersebut lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan potensi produksi berdasarkan deskripsi masing-masing varietas, seperti varietas 
Inpari 22 sebanyak 7,9 t/ha, Inpari 24 (7,7 t/ha), Inpari 25 (9,4 t/ha), Inpari 28 (9,5 t/ha) dan Inpari 30 
sebanyak 9,6 t/ha (BPTP Jabar 2015). Hal ini kemungkinan karena lokasi percobaan sangat mendukung 
untuk pertumbuhan dan perkembangan padi VUB yang diintroduksikan. 

Respon Petani Terhadap Padi VUB
Menurut Adri dan Yardha (2014), bahwa pengembangan Varietas Unggul Baru perlu 

memperhatikan spesifik lokasi dan preferensi petani terhadap ciri dan sifat varietas. Hasil survey respon 
petani terhadap hasil untuk masing-masing varietas yang diintroduksikan menunjukkan bahwa petani 
lebih menyukai Inpari 24, Inpari 30 dan Inpari 28 karena dapat memberikan hasil produksi yang lebih 
tinggi. Sedangkan untuk varietas Inpari 25 meskipun memberikan hasil yang tinggi, petani kurang suka 
karena termasuk beras ketan. 

Sementara respon petani terhadap penampilan agronomis masing-masing varietas yang diuji 
dapat dilihat pada Tabel 2. Respon petani terhadap tinggi tanaman berdasarkan kriteri kekokohan 
tanaman padi terhadap kemungkinan terjadinya rebah untuk varietas Inpari 22, Inpari 24 dan Inpari 
25 menyatakan suka (83,3%) dan sisanya sangat menyukai (16,7%). Sedangkan respon petani terhadap 
tinggi tanaman untuk Inpari 28 menyatakan suka (50%) dan sangat menyukai (33,3%) dan sisanya 
kurang suka. Selanjutnya untuk Inpari 30, petani menyukai dan sangat suka terhadap tinggi tanaman. 

Tabel 2. Respon petani terhadap padi VUB di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Tahun 
2014

Varietas Respon
Tinggi 

tanaman
(%)

Panjang 
malai
(%)

Bentuk 
gabah
(%)

Jumlah 
malai
(%)

warna 
gabah
(%)

Umum
(%)

Inpari 22 Kurang suka - - 16.7 16.7 50.0 - 
Suka 83.3 66.7 16.7 66.7 50.0 33.3

 sangat suka 16.7 33.3 66.7 16.7  66.7
Inpari 24 Kurang suka - 16.7 - 16.7 50.0 - 
 suka 83.3 83.3 66.7 66.7 50.0 66.7
 sangat suka 16.7 - 33.3 16.7 - 33.3
Inpari 25 Kurang suka - 16.7 - - - 16.7
 suka 83.3 66.7 66.7 83.3 50.0 50.0
 sangat suka 16.7 16.7 33.3 16.7 50.0 33.3
Inpari 28 Kurang suka 16.7 - - - - - 
 suka 50.0 66.7 83.3 66.7 66.7 50.0
 sangat suka 33.3 33.3 16.7 33.3 33.3 50.0
Inpari 30 Kurang suka   16.7 16.7   
 suka 50.0 50.0 66.7 50.0 83.3 33.3
 sangat suka 50.0 50.0 16.7 33.3 16.7 66.7

Kemudian respon petani terhadap penampilan generatif tanaman padi seperti panjang malai, 
bentuk gabah, jumlah malai dan warna gabah berkisar antara suka dan sangat suka dan hanya sedikit 
yang menyatakan kurang suka serta tidak ada petani yang menyatakan ketidak sukaan terhadap varietas 
yang diuji (Tabel 2.). Sedangkan respon petani secara umum terhadap penampilan agronomis untuk 
varietas Inpari 22 dan Inpari 30 menyatakan suka sebanyak 33,3% dan sangat suka sebanyak 66,7%, 
respon terhadap Inpari 24 menyatakan suka sebanyak 66,7% dan sangat suka sebanyak 33,3% dan 
respon terhadap Inpari 25 menyatakan suka sebanyak 50%, sangat suka sebanyak 33,3% dan sisanya 
kurang suka 16,7% serta respon terhadap Inpari 28 menyatakan suka sebanyak 50% dan sangat suka 
sebanyak 50%.
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KESIMPULAN
Keragaan agronomis dan hasil padi Varietasi Unggul Baru Inpari 22, Inpari 24, Inpari, 25, Inpari 

28 dan Inpari 30 memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan varietas Ciherang sebagai 
pembanding. Hasil gabah kering giling terbanyak adalah varietas Inpari 28 (11,68 t/ha) diikuti oleh 
Inpari 24 (11,5 t/ha), Inpari 25 (11,16 t/ha), Inpari 30 (10,73 t/ha), Inpari 22 (10,64 t/ha) dan terendah 
Ciherang sebanyak 6,68 t/ha. Respon petani terhadap penampilan generatif tanaman padi berkisar antara 
suka, sangat suka dan hanya sedikit yang menyatakan kurang suka (16,7%) untuk Inpari 25 serta tidak 
ada petani yang menyatakan ketidak sukaan terhadap varietas yang diuji.
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ABSTRACT
Potted chrysanthemum is one of the prospective ornamental plants to be developed into one of the 
commodities featured ornamental plants, thus the need for research that sustainable thus obtained 
potted chrysanthemum varieties that can be energized in the market. The study aims to determine the 
performance of crosses F1 plants potted chrysanthemum varieties using crosses parent Asley (female 
parent) x Bonny (male parent) in order to obtain pot chrysanthemum varieties. The study was conducted 
at the Indonesian Ornamental Crops Research Institute Cipanas, Cianjur, West Java, at an altitude of 
1100 m above sea level, from 2012 to 2014. The research activities consist of selection and characterization 
of the parental, crossing between Asley x Bonny, plant propagation, characterization up to selection. 
Crosses conducted one way crossing. The results of the crosses are 101 hybrid seed-filled, after sowing 
resulted 77 plants and 8 F1 plants selected second stage. Percentage F1 characters are selected according 
to criteria of pot chrysanthemum as big as 10,39%.
Key word : Chrysanthemum pots, crossing, selection.

ABSTRAK
Krisan pot merupakan salah satu komoditas tanaman hias yang prosfektif untuk terus dikembangkan 
menjadi salah satu komoditi tanaman hias unggulan, untuk itu perlu adanya penelitian yang berkelanjutan 
sehingga diperoleh varietas krisan pot yang dapat berdaya saing dipasaran. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui keragaan tanaman F1 hasil persilangan krisan pot dengan menggunakan tetua 
persilangan varietas Asley (tetua betina) x Bonny (tetua jantan) sehingga diperoleh krisan pot varietas 
unggul. Penelitian dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Hias Kebun Percobaan Cipanas, Cianjur, Jawa 
Barat dengan ketinggian lokasi 1.100 m dpl, dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Kegiatan penelitian 
terdiri dari pemilihan tetua persilangan, persilangan Asley x Bonny, perbanyakan tanaman, karakterisasi 
sampai dengan seleksi. Persilangan dilakukan secara searah dengan melakukan persilangan antara Asley 
dengan Bonny. Hasil persilangan diperoleh 101 biji yang bernas, setelah disemai menghasilkan sejumlah 
77 tanaman F1 dan 8 tanaman F1 terseleksi tahap kedua. Persentase tanaman F1 terseleksi sesuai kriteria 
krisan pot sebesar 10,39%.
Kata kunci : Krisan pot, persilangan, karakterisasi, seleksi, varietas.

PENDAHULUAN
Pengembangan atau pemuliaan tanaman krisan di Balithi tidak hanya kategori krisan potong, 

tetapi juga dikembangkan pada krisan kategori krisan pot atau garden mum. Krisan kategori ini memiliki 
pangsa pasar yang sangat baik karena krisan jenis ini sangat pas sebagai hiasan didalam maupun diluar 
ruangan atau dekorasi taman yang bersifat temporal. Menurut Cahyono (1999) beberapa sifat khusus 
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yang dimiliki krisan pot adalah pertumbuhan yang lambat, pembentukan tunas yang cepat dan serempak, 
internode yang tidak terlalu panjang, serta waktu berbunga yang serempak. Kessler (2010) dan Crater 
(1992) menyebutkan bahwa idiotipe yang harus dimiliki krisan pot adalah tanaman yang memiliki bunga 
yang menarik dalam hal warna, ukuran dan bentuk, mudah bertunas, berbunga cepat dengan tinggi yang 
relatif pendek.

Persilangan antara Asley x Bonny merupakan salah satu upaya untuk dapat menghasilkan krisan 
pot varietas unggul yang dapat berdaya saing dipasaran. Upaya perakitan tersebut dimulai dari pemilihan 
tetua persilangan. Krisan yang dipilih sebagai tetua memiliki tipe krisan pot, harapannya adalah hasil dari 
persilangannya nanti dapat diperoleh krisan tipe pot yang memiliki keunggulan sesuai dengan kriteria 
krisan pot. 

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Kebunbibit.com (2013), krisan dikategorikan dalam tiga 
jenis, yaitu cut mum (krisan potong), pot mum (krisan pot), dan garden mum (krisan kebun). Cut mum 
bertangkai bunga panjang 

yang umum ditanam sebagai bunga potong, ditandai dengan sosok bunga berukuran pendek 
sampai tinggi dan memiliki ukuran bunga yang bervariasi pula sementara pot mum ditandai dengan 
sosok tanaman kecil, memiliki tinggi antara 20–40 cm (Anonim, 2014). 

Varietas Asley dipilih sebagai tetua betina karena memiliki karakter yang sesuai dengan kriteria 
krisan pot diantaranya yaitu tanaman pendek, memiliki banyak tunas, warna yang menarik, tipe 
bunga spray dan bentuk bunga dekoratif. Sementara tetua yang digunakan sebagai tetua jantan yaitu 
varietas Bonny memiliki karakter yang tidak kalah uniknya, dimana varietas ini memiliki warna merah 
yang menarik, tanaman yang pendek, tipe bunga spray dengan bentuk tunggal serta memiliki banyak 
tunas sebagai bakal bunga sehingga menghasilkan benangsari yang banyak. Kedua tetua ini secara fisik 
cenderung masuk pada kelompok krisan garden mum. 

Secara fisik, garden mum lebih mirip pot mum. Hanya ukurannya lebih kecil. Begitu juga ukuran 
bunga garden mum hanya setengah bunga pot mum. Namun garden mum memiliki keunggulan yaitu 
tahan terhadap suhu panas, suhu optimal berkisar 18–32°C bahkan di Huntersfield, Amerika, garden 
mum bisa tumbuh dalam green house bertemperatur 42°C. Karena itu, tanaman ini bisa ditanam di dataran 
rendah seperti Jakarta. Namun yang perlu diingat, kendati tahan panas, tanaman ini suka kelembapan 
agak tinggi (Kebunbibit.com 2013). 

Menurut Sigurbjornsson (1983), pada program pemuliaan tanaman yang berkesinambungan 
paling sedikit ada empat tahapan, yaitu: pemilihan tetua yang tepat, memperluas variabilitas genetik, 
melakukan seleksi, melakukan evaluasi terhadap genotip-genotip terpilih. Salah satu cara termudah untuk 
memperluas variabilitas genetik pada krisan adalah dengan melakukan persilangan secara konvensional. 
Seleksi I dilakukan terhadap tanaman F1 tunggal, Seleksi II dilakukan terhadap populasi tanaman F1 
hasil seleksi I. Terhadap klon-klon hasil Seleksi II (seleksi populasi) idealnya dilanjutkan dengan uji 
preferensi konsumen melalui pemuliaan partisipatif atau lainnya sehingga klon-klon yang terpilih benar-
benar layak untuk didaftarkan menjadi varietas unggul baru.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemulia krisan di tanah air masih harus 
bekerja keras untuk merakit varietas krisan baru yang dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, 
terutama dalam hal ini adalah krisan pot. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan varietas 
unggul krisan pot. 

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan Cipanas, Cianjur-Jawa Barat dengan ketinggian 1.100 

m dpl, mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2014. Bahan penelitian yang digunakan 
adalah varietas Asley yang digunakan sebagai sumber tetua betina dan varietas Bonny yang digunakan 
sebagai sumber tetua jantan. Tetua persilangan baik varietas Asley maupun varietas Bonny merupakan 
varietas introduksi yang diperoleh dari perusahaan yang memproduksi krisan pot diwilayah Bogor dan 
Bandung. 
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Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk NPK, Urea, KCl, SP36, pupuk kandang, 
Growmore, humus bambu dan sekam bakar. Pestisida yang digunakan adalah Dithane, Regent, Confidor/
Rewinder, Trigard, Kelthane, Mesurol dan perekat pestisida (Rudor atau tenac dll). Alat yang digunakan 
gunting stek, handsprayer, gembor, penghapus, pinsil, cutter, spidol putih dan new top label, jangka 
sorong, penggaris, RHS Color Chart, polibag ukuran 25 cm dan pot ukuran 15 cm.

Penelitian terdiri dari pemilihan dan karakterisasi tetua persilangan, persilangan antara Asley 
dan Bonny, penyemaian biji hasil persilangan, pemeliharaan tanaman, perbanyakan tanaman dan 
karakterisasi. 

Media yang digunakan untuk tetua persilangan adalah sekam bakar, humus bambu dan pupuk 
kandang dengan perbandingan 1:1:1. Dengan menggunakan polibag ukuran 25 cm. Untuk persemaian 
digunakan sekam bakar yang sebelumnya sudah dilakukan perendaman dengan menggunakan Dithane. 
Hasil perbanyakan tanaman F1 ditanam dalam pot menggunakan media sekam bakar, humus bambu 
dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Pada setiap pot ditanam 5 setek berakar krisan. Setelah 
setek berakar, setek siap untuk dipindahkan ke pot-pot dengan diameter 15 cm. Pemupukan dengan 
menggunakan pupuk buatan NPK (15:15:15) dan pupuk growmore (32:10:10) diberikan sesuai dengan 
dosis yang dianjurkan dalam budidaya krisan pot. Pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan 
menggunakan pestisida dilakukan seminggu sekali. Pemberian cahaya tambahan diberikan selama 4 jam 
setiap hari mulai pukul 22.00 hingga 02.00 WIB. Ketika tanaman berumur 8–10 hari setelah tanaman 
di pot, dilakukan pinching terhadap tanaman krisan pot, dengan harapan agar pada satu tanaman dapat 
menghasilkan 2–4 cabang lateral yang akan menghasilkan bunga. Ketika tanaman telah memperlihatkan 
bakal tunas lateral sepanjang 2 – 3 cm, penyinaran tambahan dihentikan dan tanaman memasuki periode 
hari pendek. Parameter pengamatan yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi terhadap 
karakter tanaman krisan pot yang meliputi tinggi tanaman, diameter batang, panjang daun, lebar daun, 
diameter bunga pita, jumlah bunga pita, bentuk bunga, warna bunga pita, respon time dan vase life. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan klon krisan pot F1 terseleksi dimulai dari persilangan 

antara varietas Asley dan Bonny sampai dengan karakterisasi dan seleksi dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Tahap persilangan krisan pot 
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Persilangan dimulai dengan menyilangkan antara varietas Asley dan varietas Bonny. Varietas 
Asley digunakan sebagai tetua betina dan varietas Bonny digunakan sebagai tetua jantan. Tahap awal 
persilangan dimulai dengan melakukan proses kastrasi yaitu memotong bagian bunga pita untuk 
memudahkan pengolesan tepungsari pada kepala putik pada saat persilangan. Pengolesan tepungsari 
kepada kepala putik dilakukan secara berulang untuk memperbanyak peluang terjadinya pembentukan 
biji. Bunga krisan yang sudah disilangkan dan sudah layak dipenen ditandai dengan tangkai bunga yang 
mulai berwarna kecoklatan.Waktu yang dibutuhkan dari mulai persilangan sampai dengan panen bunga 
kurang lebih sekitar 1,5 bulan. 

Persilangan antara Asley x Bonny menghasilkan sebanyak 101 biji yang bernas. Biji-biji tersebut 
disemai pada baki dengan menggunakan media sekam bakar, dari mulai biji disemai sampai dengan biji 
berkecambah dan tanaman siap pindah media dibutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu. Jumlah tanaman 
yang berhasil berkecambah sebanyak 77 tanaman, atau sekitar 76,24% biji yang dapat berkecambah 
menjadi tanaman F1 dari biji yang dihasilkan. Tanaman-tanaman tersebut dipelihara sampai berbunga 
untuk seleksi tahap pertama, pada tahap pertama ini seleksi berdasarkan kriteria fenotifik tanaman 
dimana menurut Kessler (2010) dan Crater (1992) menyebutkan bahwa idiotipe yang harus dimiliki 
krisan pot adalah tanaman yang memiliki bunga yang menarik dalam hal warna, ukuran dan bentuk, 
mudah bertunas, berbunga cepat dengan tinggi yang relatif pendek. 

Data hasil dari persilangan antara Asley x Bonny sampai menghasilkan 8 klon F1 terseleksi dapat 
dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil persilangan Asley x Bonny

 Tetua 
Persilangan

Jumlah 
Biji

Jumlah Biji 
Berkecambah

Persentase Biji 
Berkecambah

Tanaman F1 
Terseleksi

Persentase 
Tanaman 
Terseleksi 

Asley x Bonny 101 77 76,24% 8 10,39 %

Setelah diperoleh tanaman hasil seleksi tahap pertama, selanjutnya tanaman F1 diperbanyak untuk 
dipersiapkan dalam tahap seleksi berikutnya yaitu seleksi tahap kedua. Dari seleksi tahap kedua atau 
seleksi populasi diperoleh 8 klon F1 krisan pot. Persentase tanaman yang terseleksi berdasarkan kriteria 
krisan pot sebesar 10,39%. Artinya seleksi dilakukan secara ketat supaya dihasilkan tanaman krisan yang 
benar-benar sesuai tipe krisan pot. Menurut Cahyono (1999), beberapa kriteria kualitas krisan pot adalah 
sebagai berikut :
1. Tajuk.
 Batang tanaman tidak terlalu tinggi antara 20–25 cm. Bentuk tajuk tumbuh kesamping pot, 

sehingga bila dilihat dari bagian atas tanaman memiliki diameter 20 cm. Semakin lebar diameter 
tajuk dengan batang yang kuat semakin baik.

2. Daun. 
 Daun hijau dan bersih dari residu pupuk dan pestisida. Bentuk daun normal dan sehat bebas dari 

serangan hama penyakit. Daun tumbuh lebat sehingga terlihat rimbun.
3. Bunga
 Warna bunga cerah dan tidak pudar, semua bunga dalam satu pot tumbuh normal dan bebas dari 

hama penyakit. Bunga mekar serempak, kompak dan tinggi merata.
Berdasarkan kriteria tersebut, krisan hasil silangan antara varietas Asley x Bonny yang terpilih 

sebagai kandidat krisan pot memiliki tinggi rataan tanaman berkisar antara 19,26 cm – 26,86 cm, panjang 
internode antara 0,69 mm – 1,27 mm, jumlah bunga sekitar 2 –10 kuntum pertangkai, diameter bunga 
antara 2,42 cm – 5,15 cm dan panjang tangkai bunga antara 3,06 – 6,63 cm. Data lengkap tanaman F1 
terseleksi dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Nilai rataan data kuantitatif tanaman F1 hasil persilangan Asley x Bonny

No Varietas /
Klon

Tinggi 
Tanaman 

(cm)

Panjang
Internode 

(mm)

Jumlah Bunga 
Pertangkai 
(kuntum)

Diameter 
Kuntum 

Bunga (cm)

Panjang 
Tangkai Bunga 

(cm)
1 Asley 21,48 0,64 3-4 2,44 5,69
2 Bonny 32,83 1,50 12-20 2,76 2,54
3 P.14.2 23,42 1,27 4-8 3,13 5,96
4 P.14.3 22,20 1,04 2-6 5,15 4,53
5 P.14.4 26,86 1,22 5-7 3,33 6,63
6 P.14.5 25,38 1,25 3-10 3,03 5,55
7 P.14.6 22,42 0,69 2-5 3,06 3,06
8 P.14.7 19,38 1,04 4-7 2,58 4,11
9 P.14.8 19,36 0,72 8-9 2,72 3,97
10 P.14.9 19,26 0,71 4-5 2,42 4,15

Berdasarkan data secara kualitatif, 8 tanaman F1 yang terseleksi dari hasil persilangan antara varietas 
Asley x Bonny memiliki tipe bunga spray. Untuk bentuk bunga dekoratif yang terseleksi, hanya terpilih 
1 bunga atau hanya sekitar 12,5%, bentuk bunga ini menyerupai dengan bentuk bunga tetua betinanya 
yang memiliki bentuk bunga dekoratif yaitu varietas Asley. Sementara, 7 tanaman F1 atau sekitar 87,5% 
lainnya berbeda dengan kedua tetuanya yang memiliki bentuk bunga dekoratif yaitu varietas Asley dan 
bentuk bunga tunggal yaitu varietas Bonny. Hal ini menunjukkan adanya keragaan yang luas antara 
persilangan Asley x Bonny dimana bentuk bunga yang dihasilkan bervariasi mulai dari bentuk ganda 
sampai dengan bentuk dekoratif. 

Tabel 3. Data kualitatif tanaman F1 hasil persilangan Asley x Bonny

No. Varietas /Klon Tipe Bunga Bentuk Bunga Warna Bunga
1 Asley Spray Dekoratif Greyed Orange Groups RHS Color 

Chart 163 A
2 Bonny Spray Tunggal Red Groups RHS Color Chart 5 A
3 P.14.2 Spray Dekoratif Orange Groups RHS Color Chart N 25 

A
4 P.14.3 Spray Ganda Orange Red Groups RHS Color Chart 

N 34 A
5 P.14.4 Spray Ganda Red Groups RHS Color Chart 46 A
6 P.14.5 Spray Ganda Red Purpel Groups RHS Color Chart 

71 A
7 P.14.6 Spray Ganda Red Purpel Groups RHS Color Chart 

185 A
8 P.14.7 Spray Ganda Greyed Purpel Groups RHS Color 

Chart 185 A
9 P.14.8 Spray Ganda Red Purpel Groups RHS Color Chart 

65 A
10 P.14.9 Spray Ganda Red Groups RHS Color Chart 47 A

Warna bunga dari tanaman F1 terseleksi memiliki variasi yang beragam mulai dari warna orange, 
ungu, sampai dengan merah. Warna bunga yang menyerupai tetua betinya hanya klon P.14.2 dengan 
warna bunga orange. Tanaman F1 yang memiliki warna bunga ungu adalah klon P.14.5 dan P.14.8 
sementara tanaman yang memiliki warna merah yaitu klon P.14.3, P.14.4, P.14.6, P.14.7 dan P.14.9 
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warna ini lebih menyerupai tetua jantannya yaitu varietas Bonny yang memiliki warna merah. Data 
lengkap hasil pengamatan berdasarkan karakter kualitatif hasil persilangan antara varietas Asley x Bonny 
dapat dilihat pada Tabel 3. Dan foto bunga hasil persilangan dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar  2. Keragaman warna dan bentuk bunga hasil persilangan antara varietas Asley x Bonny

Hingga saat ini informasi kendali genetik karakter-karakter penting pada krisan baik krisan 
potong maupun krisan pot seperti warna, bentuk dan tipe bunga maupun ketahanan terhadap penyakit 
hingga saat ini belum diketahui dengan jelas. Hal ini diduga disebabkan susunan genetik krisan sudah 
sangat poliploid. Menurut Cumming (1964), Chrysanthemum memiliki tingkat ploidi yang luas dari 
2n = 18 sampai dengan 22n = 198, seperti pada Chrysanthemum carinatum yang mempunyai jumlah 
kromosom 2n = 18 (diploid) dan Crysanthemum morifolium Ram. syn. Dendranthema grandiflora 
Tzvelev yang mempunyai jumlah kromosom 6n = 54 (hexaploid). Disamping itu krisan mempunyai 
sistem self incompability tinggi yang menyebabkan banyaknya kegagalan pada persilangan antar individu 
di dalam dan di luar kerabat. Biasanya hanya berkisar 5% sampai 50% persilangan dalam kerabat yang 
kompatibel. Genetik sistem sporohytic self incompability krisan ini belum dapat dipecahkan secara lengkap 
tetapi mungkin meliputi beberapa loci (lebih dari dua) dan disana ada dominansi alel (Zagorski et al. 
1983; Stephens et al. 1984 dalam Wolff dan Van Rijn 1992). 

KESIMPULAN
Berdasarkan pengamatan secara kualitatif, hasil persilangan yang terseleksi antara varietas Asley dan 

varietas Bonny berjumlah 8 tanaman F1 yang meliputi kriteria tinggi tanaman, panjang internode, 
jumlah kuntum bunga, diameter bunga dan panjang tangkai bunga, dan berdasarkan pengamatan secara 
kuantitatif hasil persilangan memiliki keragaman mulai dari bentuk, tipe maupun warna bunga. 
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ABSTRACT
Development of melon varieties in Indonesia is needed to providing qualifiedvarieties in order to 
reduce the volume of imported seed. This study was aimed to identify melon genotypes with good 
fruit quality as candidatesof genetic materials in breeding program. The experiment was conducted at 
the IPB Experimental Station Tajur II, Bogor, from December 2015 to February 2016 using a single 
factor randomized complete block design with three replications. Fruit quality evaluation involving 21 
genotypes from the Centre for Tropical Horticulture Studies (PKHT) IPB. Based on cluster analyis, all 
genotypes can be groupedinto two clusters with a dissimilarity coefficient of 0.39. In general, grup A 
consisted of genotypes having yellow rind and green flesh, whereasgrup B consisted of genotypes having 
green rind and white flesh. Genotype Q52 and Q54 have relatively high sugar content. Both genotypes 
have a yellow rind and aroma on the inside of the fruit. Genotype Q52 has green flesh and chewy texture, 
whereas genotype Q54 has a green-orange flesh and crunchy texture. Both genotypes areconsidered to be 
developed in the next breeding stage.
Keyword: breeding, evaluation, morphological characteristics

ABSTRAK
Pengembangan varietas melon dalam negeri diperlukan untuk menyediakan alternatif varietas yang 
berkualitas sekaligus mengurangi volume impor benih. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
genotipe-genotipe melon dengan kualitas buah yang baik sebagai kandidat materi genetik dalam program 
pemuliaan. Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan IPB Tajur II, Bogor, pada bulan Desember 
2015 – Februari 2016 menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak faktor tunggal dengan 
tiga ulangan. Evaluasi kualitas buah melibatkan 21 genotipe melon koleksi Pusat Kajian Hortikultura 
Tropika (PKHT) IPB. Berdasarkan analisis gerombol seluruh genotipe yang diamati terbagi menjadi dua 
kelompok besar dengan nilai ketidakmiripan sebesar 0.39. Kedua kelompok tersebut yakni kelompok 
genotipe yang memiliki kulit buah berwarna kuning dengan daging buah warna hijau, dan kelompok 
genotipe yang memiliki kulit buah berwarna hijau dengan daging buah warna putih. Genotipe Q52 dan 
Q54 memiliki kadar gula yang relatif tinggi dibandingkan dengan genotipe-genotipe lainnya. Kedua 
genotipe tersebut memiliki kulit buah berwarna kuning dan aroma pada bagian dalam buah. Genotipe 
Q52 memiliki daging buah berwarna hijau dan tekstur buah yang kenyal, sedangkan genotipe Q54 
memiliki daging buah yang berwarna hijau-oranye serta tekstur buah yang renyah. Kedua genotipe ini 
dinilai potensial untuk dikembangkan dalam tahap pemuliaan selanjutnya. 
Kata kunci: evaluasi,kakater morfologi,pemuliaan
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PENDAHULUAN
Produksi melon di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 150,347 ton (BPS 2016). Angka tersebut 

menempati urutan kedua terbesar pada produksi buah-buahan jenis Cucurbitaceae. Besarnya produksi 
tersebut terkendala dengan ketersediaan benih melon. Pengembangan varietas melon dalam negeri 
diperlukan untuk menyediakan alternatif varietas yang berkualitas sekaligus mengurangi volume impor 
benih. 

Perakitan varietas hibrida merupakan salah satu alternatif untuk menghasilkan benih melon 
unggul. Melon hibrida memiliki beberapa keunggulan diantaranya bentuk dan mutunya relatif lebih 
seragam, daya tumbuh yang cepat, serta memungkinkan diperoleh kombinasi peubah yang diinginkan 
pada satu tanaman.

Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) IPB telah melakukan serangkaian program pemuliaan 
yang bertujuan untuk menghasilkan varietas hibrida melon. Penelitian mengenai evaluasi karakter 
hibrida melon yang telah dilakukan oleh Khumaero et al. (2014) menunjukkan bahwa beberapa hibrida 
rakitan PKHT IPB seperti IPB Meta 3, IPB Meta 6, dan IPB Meta 8 memiliki karakteristik yang unik 
yakni daging buahnya yang berwarna jingga sehingga dapat berpotensi bagi segmen pasar khusus. Isnaini 
et al. (2013) menuliskan bahwa hibrida H150 hasil rakitan PKHT IPB memiliki kandungan padatan 
terlarut total dan kekerasan kulit buah yang lebih tinggi dibanding hibrida hasil introduksi yakni varietas 
Ten Me.

Pengembangan varietas hibrida melon terus dilakukan oleh PKHT IPB untuk memenuhi preferensi 
masyarakat. Perlu dilakukan identifikasi terhadap karakter kualitas buah dari genotipe-genotipe melon 
yang beragam untuk mendapatkan karakter buah yang baik. Genotipe yang memiliki karakter kualitas 
buah yang baik berpotensi untuk dikembangkan dalam proses pemuliaan selanjutnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi genotipe-genotipe melon dengan kualitas buah yang baik sebagai 
kandidat materi genetik dalam program pemuliaan.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Kebun Percobaan IPB Tajur 2 Bogoryang memiliki ketinggian tempat 

±300 mdpl pada bulan Desember 2015 hingga bulan Februari 2016. Materi genetik digunakan adalah 
21 genotipe melon (Tabel 1). Sarana produksi pertanian yang digunakan adalah 20 ton pupuk kandang 
ha-1, pupuk majemuk NPK (16-16-16), pupuk tunggal (375 kg urea ha-1, 375 kg KCl ha-1, 250 kg SP-36 
ha-1),KNO3, insektisida, fungisida, nematisida, tray semai dan mulsa plastik hitam perak.

Tabel 1. Materi genetik yang digunakan dalam penelitian

No Genotipe Kode No Genotipe Kode
1. IPB P18 x P11 Q8 12. IPB P25 x P27 Q42
2. IPB P18 x P25 Q12 13. IPB P27 x P18 Q45
3. IPB P18-1 x P34 Q13 14. IPB P27 x P34 Q49
4. IPB P18-2 x P34 Q14 15. IPB P34 x P11 Q50
5. IPB P23-1 x P25 Q20 16. IPB P34 x P18 Q51
6. IPB P23-2 x P25 Q22 17. IPB P34-1 x P25 Q52
7. IPB P23-1 x P34 Q29 18. IPB P34-2 x P25 Q53
8. IPB P23-2 x P34 Q31 19. IPB P34 x P27 Q54
9. IPB P25 x P11 Q32 20. IPB P34 Q78
10. IPB P25 x P18 Q37 21. IPB P9 Q80
11. IPB P25 x P23 Q41

Penanaman bibit dilakukan pada sore hari. Penggantian tanaman yang mati dilakukan tiga hari 
setelah tanam. Kegiatan selanjutnya adalah pemeliharaan yang meliputi: penyulaman, pengajiran, 
pemupukan susulan, pengikatan, penyemprotan pestisida, pemangkasan, dan pemeliharaan buah. 
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Seluruh kegiatan pemeliharaan disesuaikan dengan Standard Operational Procedure (SOP) penanaman 
melon yang berlaku.

Pengamatan dilakukan pada karakter kualitatif dan kuantitatif. Karakter kualitatif yang diamati 
diantaranya adalah bentuk daun, bentuk cuping daun, warna daun, warna batang, warna daun, warna 
kulit buah, warna daging buah, keberadaan juring, intensitas jala, distribusi jala, aroma dalam buah, 
aroma luar buah, dan tingkat kematangan buah. Karakter kuantitatif yang diamati adalah umur berbunga 
jantan, umur berbunga hermaprodit, bobot buah, panjang buah, diameter buah, tebal daging buah, tebal 
kulit buah, dan kadar gula.

Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan uji F dan apabila terdapat pengaruh 
nyata genotipe, maka analisis dilanjutkan dengan uji perbedaan nilai tengah dengan metode Duncan 
Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%. Data kualitatif dihitung modusnya untuk tiap genotipe 
dan tiap karakter, kemudian ditampilkan dalam bentuk deskripsi. Karakter yang diamati berpedoman 
pada deskriptor IPGRI (2003). Koefisien korelasi fenotipik Pearson (r) dihitung untuk mengetahui 
keeratan hubungan antar karakter. Analisis gerombol genotipe melon dilakukan dengan perhitungan 
koefisien ketidakmiripan menggunakan metode Gower dan pengelompokkan (clustering) menggunakan 
metode average linkage (Kaufman and Rousseeuw 1990). Sidik ragam dan uji lanjut dilakukan 
menggunakanprogram SAS versi 9.1.3, analisis korelasi dilakukan menggunakan program STAR versi 
2.0.1, sedangkan analisis gerombol menggunakan program R versi 3.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Benih melon dari 21 genotipe yang ditanam memiliki daya berkecambah yang sangat baik (90%). 

Selama berada pada tahap persemaian, bibit mendapatkan suplai air dan cahaya matahari yang cukup, 
juga suhu udara yang optimum. Suhu udara pada tempat penelitian sesuai dengan suhu optimum 
pertumbuhan bibit yang diteliti oleh Sohrabi et al. (2016) yakni berkisar antara 300C pada siang hari 
dan 200C pada malam hari. Selama berada pada tahap vegetatif sampai memasuki tahap generatif 
tanaman mengalami pertumbuhan yang baik. Tanaman mulai terserang penyakit ketika memasuki tahap 
pembesaran buah, hal ini diduga akibat tingginya curah hujan pada awal bulan Februari. Tingginya 
intensitas serangan penyakitmembuatpanen dilakukan sebelum buah matang sempurna sebab sudah 
tidak ada suplai fotosintat dari daun untuk perkembangan buah. Hal tersebut menyebabkan adanya 
keberagaman tingkat kematangan pada buah yang diamati. Curah hujan yang tinggi selama proses 
perkembangan buah sangat berpengaruh terhadap karakter kualitas buah yang diamati, hal ini sejalan 
dengan tulisan Sensoy et al. (2007) yang menyatakan bahwa intensitas irigasi sangat mempengaruhi 
karakter kualitas buah. 

Evaluasi terhadap Karakter Kuantitatif Tanaman

Tabel 2. Hasil rekapitulasi sidik ragam peubah kuantitatif 21 genotipe melon

Karakter kuantitatif yang diamati KT genotipe KT ulangan KK (%)
Umur berbunga jantan 16.04** 6.57* 5.75
Umur berbunga hermaprodit 10.62** 12.04** 3.30
Bobot buah+ 54581.98** 4489.70tn 16.03
Panjang buah 25.92** 31.85** 11.58
Diameter buah 4.26** 6.48* 11.99
Tebal daging buah 0.58** 0.16tn 21.38
Tebal kulit buah 0.11** 0.02tn 24.24
Kadar gula+ 1.97** 0.35tn 12.14

Keterangan: KT = Kuadrat tengah, KK = Koefisien keragaman, * = Berpengaruh nyata pada taraf nyata 5%,           
** = Berpengaruh sangat nyata pada taraf nyata 1%, tn = tidak berpengaruh nyata, + = data dikoreksi 
menggunakan tingkat kematangan sebagai peragam
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Hasil analisis ragam pada Tabel 2 menunjukkan bahwa genotipe memberikan pengaruh sangat 
nyata pada seluruh karakter kuantitatif yang diamati. Pengaruh ulangan terlihat nyata pada karakter umur 
berbunga jantan, umur berbunga hermaprodit, panjang buah, dan diameter buah. Hal ini menunjukkan 
bahwa penggunaan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dalam pengujian ini dinilai tepat.

Koefisien keragaman merupakan merupakan ukuran penyebaran data yang dapat menggambarkan 
ketelitian hasil penelitian yaitu semakinkecil nilainya maka penelitian itu semakin teliti (Gomez dan 
Gomez 1995). Koefisien keragaman pada karakter umur berbunga jantan dan hermaprodit relatif lebih 
kecil jika dibandingkan dengan karakter lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa umur berbunga tidak 
sensitif atau tidak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Karakter tebal daging buah dan tebal kulit buah 
memiliki koefisien keragaman yang relatif lebih tinggi (21.38% dan 24.24%) dibanding dengan karakter 
lainnya. Kedua karakter tersebut merupakan komponen dari karakter bobot buah. Bobot buah sangat 
sensitif terhadap perubahan lingkungan karena dikendalikan oleh pengaruh non-aditif (Barros et al. 
2011).

Tingkat kemanisan buah merupakan hal yang paling menentukan dalam kualitas buah melonyang 
ditunjukkan dengan besarkanya nilai kadar gula. Stagnari dan Pisante (2010) menuliskan bahwa melon 
merupakan salah satu buah-buahan yang mengandung kadar gula yang tinggi (97% dari padatan terlarut 
total), yang merefleksikan konsentrasi dari tiga gula terlarut yakni sukrosa, glukosa dan fruktosa.Hasil 
uji lanjut Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada Tabel 3 menunjukkan bahwa genotipe yang 
memperoleh kadar gula yang relatif tinggi dari genotipe lainnya pada penelitian ini adalah genotipe Q52 
dengan kadar gula 7.97 0Brix dan genotipe Q54 dengan kadar gula 6.42 0Brix. Perolehan kadar gula 
pada genotipe Q52 dan Q54 jika dibandingkan dengan varietas unggul yang telah dilepas PKHT masih 
tergolong rendah. Melon varietas Bright Meta kadar gulanya mencapai 12.5 0Brix, varietas Sunrise Meta 
berkisar antara 11.4–14.8 0Brix, dan varietas Orange Meta berkisar antara 12–14.8 0Brix (Siregar et al. 
2013).

Genotipe yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan kadar gula yang tidak lebih tinggi 
dibanding varietas yang telah dilepas disebabkan kondisi lingkungan yang kurang optimum pada masa 
perkembangan buah. Kadar gula sebagai bagian dari kandungan padatan terlarut total merupakan karakter 
yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (More dan Seshadri 1998). Harjadi (1989) menuliskan 
bahwa kondisi optimum untuk pertanaman melon adalah curah hujan sebesar 2000–3000 mm per 
tahun atau berkisar antara 166.6–250 mm per bulan dengan penyinaran matahari selama minimal 10 
jam. Berdasarkan data BMKG (2016) curah hujan pada bulan januari hingga februari untuk daerah 
Bogor Selatan yakni tempat dilakukannya penelitian adalah sebesar 401 mm per bulan. Curah hujan 
yang melebihi kondisi opimum menyebabkan akumulasi gula terlarut dalam buah menjadi rendah.

Bobot buah rata-rata yang diamati pada penelitian ini berkisar pada rentang 300–960 g, sedangkan 
bobot buah melon yang telah dilepas sebagai varietas hasil pemuliaan tim IPB berkisar antara 1,000-
2,210 g (Siregar et al. 2013). Beberapa melon hibrida milik perusahaan swasta bobotnya berkisar antara 
1,500-2,000 g (Kementan 2004). Beberapa genotipe yang diamati di lapangan memiliki potensi bobot 
yang cukup besar yakni mencapai 1,500 g pada genotipe Q54. Rata-rata bobot buah menjadi rendah 
diduga akibat adanya keragaman ukuran buah yang nyata berkorelasi positif dengan tingkat kematangan, 
sedangkan buah yang diamati sebaran terbanyaknya berada pada tingkat kematangan 1 (belum masak). 

Karakter daging buah yang baik merupakan salah satu preferensi konsumen dalam menyukai 
buah-buahan (Arifianto et al. 2008). Genotipe Q32 memperlihatkan rata-rata daging buah yang relatif 
lebih tebal dibanding dengan genotipe lainnya yakni mencapai 2.48 cm. Karakter daging buah yang 
tebal dapat dijadikan sebagai keunggulan dari suatu genotipe untuk dapat dikembangkan pada tahapan 
selanjutnya.
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Tabel 3. Nilai tengah peubah karakter kualitas buah 21 genotipe melon

Kode Genotipe

Karakter kuantitatif yang diamati

Bobot (g) Panjang 
buah (cm)

Diameter buah 
(cm)

Tebal 
daging 
(cm)

Tebal 
kulit 
(cm)

Kadar 
gula 

(0Brix)
Hibrida 

Q8 IPB P18 x 
P11 644.6 bc 11.92efgh 10.18 abc 2.16abcd 0.82abc 4.04de

Q12 IPB P18 x 
P25 672.3 abc 11.42fgh 10.60 abc 1.92abcdefg 0.60cdef 4.25cde

Q13 IPB P18-1 x 
P34 719.5 abc 15.47bc 9.82 abc 1.74cdefg 0.44f 6.20abc

Q14 IPB P18-2 x 
P34 976.7 a 16.88ab 11.05 ab 1.80cdefg 0.62cdef 5.97bcd

Q20 IPB P23-1 x 
P25 817.2 abc 12.80defg 11.22 ab 2.44ab 0.96a 4.70bcde

Q22 IPB P23-2 x 
P25 759.5 abc 13.97cde 10.37 abc 2.07abcde 0.77abc 3.92de

Q29 IPB P23-1 x 
P34 712.0 abc 13.42cdef 9.82 abc 1.55efg 0.82abc 5.83bcd

Q31 IPB P23-2 x 
P34 678.7 abc 13.80cde 9.48 bc 1.63cdefg 0.82abc 6.03bcd

Q32 IPB P25 x 
P11 812.0 abc 11.82efgh 11.00 ab 2.48a 0.90ab 3.50e

Q37 IPB P25 x 
P18 548.0 bcd 11.07gh 9.52 bc 1.90bcdefg 0.72abcd 4.00de

Q41 IPB P25 x 
P23 823.6 abc 14.23cd 10.21 abc 1.64cdefg 0.73abcd 6.03bcd

Q42 IPB P25 x 
P27 830.9 ab 13.64cde 11.34 a 2.21abc 0.61 cdef 4.07de

Q45 IPB P27 x 
P18 705.4 abc 13.34cdef 10.40 abc 2.00abcdef 0.76abc 4.54bcde

Q49 IPB P27 x 
P34 587.0 bcd 12.03defgh 9.90 abc 1.90bcdefg 0.78abc 5.13bcde

Q50 IPB P34 x 
P11 602.4 bcd 13.58cdef 9.42 bc 1.78cdefg 0.68bcde 4.98bcde

Q51 IPB P34 x 
P18 605.4 bcd 14.20cd 9.16 c 1.44fg 0.50def 4.64bcde

Q52 IPB P34-1 x 
P25 792.2 abc 13.80cde 10.57 abc 1.79cdefg 0.77abc 7.97a

Q53 IPB P34-2 x 
P25 525.1 bcd 11.78efgh 8.96 c 1.62defg 0.59cdef 5.07bcde

Q54 IPB P34 x 
P27 966.4 a 18.12a 10.16 abc 2.00abcdef 0.66cdef 6.42ab

Galur 
Q78 IPB P34 312.0 d 10.47h 7.47 d 1.37g 0.45ef 4.40bcde

Q80 IPB P-9 511.7 dc 10.90gh 9.48 bc 2.15abcd 0.80abc 4.92bcde

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama dan diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 
uji DMRT 5%
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Evaluasi Terhadap Karakter Kualitatif Tanaman
Karakter kualitatif diamati pada dua bagian yakni pada karakteristik tanaman dan pada kualitas 

buah. Karakteristik tanaman diamati pada masa vegetiatif dan awal masa generatif yakni warna batang, 
warna daun, warna bunga hermaprodit, bentuk daun, bentuk cuping daun, serta permukaan daun. 
Semua genotipe yang diamati memiliki keseragaman bentuk daun yakni berbentuk entire dengan kisaran 
lekukan cuping daun yang lemah hingga agak kuat. Permukaan daun berkisar antara mengkilap hingga 
pertengahan antara mengkilap dengan pudar.

Seluruh genotipe yang diamati dapat dikelompokan menjadi tiga bagian berdasarkan warna batang 
dan warna daunnya, yakni genotipe yang berbatang hijau muda dengan daun berwarna hijau, genotipe 
yang berbatang hijau dengan daun berwarna hijau tua, dan genotipe yang belum memiliki keseragaman 
warna batang maupun daun. Genotipe yang memiliki batang berwarna hijau muda dan daun berwarna 
hijau diantranya adalah genotipe Q12, Q42, Q45, Q49, dan Q54. Genotipe yang memiliki batang 
berwarna hijau dan daun berwarna hijau tua diantranya adalah genotipe Q5, Q29, Q31, Q32, Q41, 
Q50, Q52, Q78, dan Q80. Karakter warna bunga hermaprodit yang diamati pada seluruh genotipe 
menunjukkan warna yang seragam yakni warna kuning. 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa bentuk buah terbagi menjadi tiga bentuk yakni bulat 
(globular), lonjong (ellipse), dan flattened. Seluruh genotipe yang diamati tidak ada yang menunjukkan 
adanya juring. Genotipe Q20, Q32, Q8, dan Q80 nampak memiliki jala namun dengan intensitas dan 
distribusi yang sangat sedikit. Tidak ada genotipe yang menunjukkan adanya aroma luar buah, namun 
pada beberapa genotipe seperti pada Q13, Q14, Q50, Q52, dan Q54 menunjukkan adanya aroma 
dalam buah.

Warna kulit buah yang diamati umumnya berwarna kuning, sebagian ada yang berwarna hijau 
yakni genotipe Q32 berwarna hijau tua, genotipe Q37, Q49, dan Q8 berwarna hijau, dan genotipe Q50 
berwarna hijau muda. Warna daging buah yang lebih sering muncul adalah hijau muda. Beberapa genotipe 
ada yang menunjukkan daging buah yang berwarna hijau yakni genotipe Q52 dan Q53. Sebagian lain 
memiliki daging buah yang berwarna putih seperti genotipe Q12, Q32, Q37, Q45, Q78 dan Q8. Dari 
21 genotipe yang diamati, terdapat 12 genotipe yang bertekstur renyah dan satu genotipe yang bertekstur 
kenyal, sisanya masih belum dapat dituliskan karena masih belum seragam dalam genotipenya.

Tabel 4. Rekapitulasi hasil pengamatan karakter kualitatif pada karakter kualitas buah melon

Kode Bentuk 
Buah

Intensitas 
Jala

Distribusi 
Jala

Aroma 
Dalam

Warna 
Kulit 
Buah

Warna 
Daging 
Buah

Tekstur 
Buah

Hibrida
Q8 globular sangat 

sedikit
sangat 
sedikit

tidak ada hijau putih renyah

Q12 globular tidak ada tidak ada tidak ada - putih -
Q13 ellipse tidak ada tidak ada ada kuning hijau 

muda
renyah

Q14 flattened - - ada kuning hijau 
muda

renyah

Q20 globular sangat 
sedikit

sangat 
sedikit

tidak ada - hijau 
muda

-

Q22 - tidak ada tidak ada tidak ada kuning - -
Q29 - tidak ada tidak ada - - - -
Q31 - tidak ada tidak ada - - hijau 

muda
-

Q32 - sangat 
sedikit

sangat 
sedikit

tidak ada hijau tua putih renyah

Q37 - - - tidak ada hijau putih -
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Kode Bentuk 
Buah

Intensitas 
Jala

Distribusi 
Jala

Aroma 
Dalam

Warna 
Kulit 
Buah

Warna 
Daging 
Buah

Tekstur 
Buah

Q41 flattened - - - - hijau 
muda

renyah

Q42 - tidak ada tidak ada tidak ada - - renyah
Q45 ellipse tidak ada tidak ada tidak ada - putih renyah
Q49 - - - - hijau - renyah
Q50 flattened - - ada hijau 

muda
hijau 
muda

-

Q51 ellipse tidak ada tidak ada - kuning hijau 
muda

-

Q52 ellipse tidak ada tidak ada ada kuning hijau kenyal
Q53 - tidak ada tidak ada tidak ada kuning hijau renyah
Q54 ellipse tidak ada tidak ada ada kuning - renyah

Galur
Q78 flattened tidak ada tidak ada - kuning putih renyah
Q80 - sangat 

sedikit
- - kuning - -

Keterangan: Tanda (-) menunjukkan genotipe tersebut belum memiliki keseragaman pada beberapa karakter 
tertentu.

Korelasi antar Karakter Kuantitatif
Tabel 6 menunjukkan bahwa karakter bobot buah berkorelasi nyata dan positif terhadap panjang 

buah, diameter buah, dan tebal daging buah dengan nilai koefisien korelasi masing-masing adalah 0.76, 
0.84, dan 0.49. Hal ini menunjukkan bahwa panjang buah, diameter buah, dan tebal daging buah 
merupakan komponen penyusun dari bobot buah, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda 
(2015). Karakter panjang buah berkorelasi nyata dan positif terhadap kadar gula dan tingkat kematangan, 
dengan koefisien korelasi masing-masing adalah 0.54 dan 0.60. Karakter diameter buah berkorelasi nyata 
dan positif terhadap tebal daging buah dan tebal kulit buah sebesar 0.74 dan 0.52. 

Tabel 6. Korelasi linier antar karakter kuantitatif melon

Peubah Umur berbunga 
jantan

Bobot 
buah

Panjang 
buah

Diameter 
buah

Tebal 
daging

Tebal 
kulit

Kadar 
gula

Bobot -0.34tn

Panjang buah -0.18tn 0.76**

Diameter buah -0.48* 0.84** 0.35tn

Tebal daging -0.47* 0.47* -0.04tn 0.75**

Tebal kulit -0.45* 0.34tn -0.14tn 0.52* 0.62**

Kadar gula -0.01tn 0.32tn 0.55** -0.00tn -0.38tn -0.06tn

Tingkat 
kematangan

0.26tn 0.22tn 0.60** -0.16tn -0.32tn -0.49* 0.60**

Keterangan: * = berpengaruh nyata pada taraf nyata 5%, ** = berpengaruh sangat nyata pada taraf   nyata1%, tn = 
tidak berpengaruh nyata

Karakter tebal daging buah berkorelasi nyata dan positif terhadap tebal kulit sebesar 0.58. Tebal 
kulit berpengaruh nyata dan negatif terhadap tingkat kematangan, sebesar 0.49. Buah melon yang tingkat 
kematangannya masih rendah, belum terjadi perkembangan daging buah (mesocarp) sebab pericarp yang 

Tabel 5. Nilai tengah peubah karakter kualitas buah 21 genotipe melon (lanjutan)
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terlebih dahulu berkembang adalah bakal biji (endocarp) dan kulit buah (eksocarp). Tingkat kematangan 
berkontribusi sebesar 59% terhadap kadar gula. Penelitian yang dilakukan oleh Shin et al. (2007) 
menunjukkan bahwa akumulasi padatan terlarut total pada buah melon yang didominasi oleh gula 
terlarut sangat rendah pada setiap tahap pematangan, namun akan meningkat secara drastis saat buah 
memasuki tahap pemanenan. Parameter gula terlarut tersebut dikendalikan oleh pengaruh non-aditif 
(Barros et al. 2011) sehingga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (More dan Seshadri 1998).

Pengelompokan Genotipe

Gambar  1. Dendrogram pengelompokan genotipe melon berdasarkan karakter kualitatif dan 
kuantitatif

Secara umum seluruh genotipe terbagi menjadi dua kelompok besar yakni kelompok a dan b 
dengan nilai ketidakmiripan kedua kelompok sebesar 0.39. Genotipe yang berada pada kelompok a 
umumnya memiliki kulit buah berwarna kuning dan daging buah berwarna hijau, sedangkan genotipe 
yang berada pada kelompok b memiliki kulit buah berwarna hijau dengan daging buah berwarna putih. 
Genotipe IPB P34 (Q78) berada di luar kelompok a maupun b dengan nilai ketidakmiripan sebesar 
0.46. Hal tersebut disebabkan perolehan nilai tengah pada karakter kuantitatif genotipe IPB P34 relatif 
lebih rendah dibanding dengan genotipe lainnya.

KESIMPULAN
Seluruh genotipe yang diuji memiliki keragaman genetik pada semua peubah karakter kualitas 

yang diamati. Seluruh genotipe tersebut terbagi menjadi dua kelompok besar yakni kelompok genotipe 
yang memiliki kulit buah berwarna kuning dengan daging buah warna hijau, dan kelompok genotipe 
yang memiliki kulit buah berwarna hijau dengan daging buah warna putih.Beberapa genotipe potensial 
untuk dikembangkan dalam tahapan pemuliaan selanjutnya, diantaranya adalah genotipe Q52 dan Q54 
sebab kedua genotipe tersebut memiliki kadar gula dan bobot buah yang relatif tinggi dibanding dengan 
genotipe lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) IPB yang 

telah mendukung pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi melalui hibah Penelitian Strategis Nasional atas nama Dr. 
Willy Bayuardi Suwarno, SP, M.Si.
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ABSTRACT
The research was conducted in trial garden of Agriculture Faculty Lambung Mangkurat University from 
March until May 2015 to obtain the best dosage of cow dirt bokashi and harvest interval for ocimum 
americanum L. Leaf production. A randomized complete block design was used with three replications 
of two factors, which were harvest interval (7 and 14 days) as main plot and dosages of cow dirt bokashi 
(5, 10, 15, and 20 t.ha-1) as sub plot. The result showed that ocimum americanum L. Leaf production 
was influenced by dosages of cow dirt bokashi only. The increasing of cow dirt bokashi dosages increased 
height, branch, fresh and dry weight of leaf marketable. Leaf water content decreased with increasing of 
cow dirt bokashi dosages.
Keywords : ocimum americanum L., fertilizer, bokashi, cow dirt, harvest

ABSTRAK
Penelitian yang dilakukan untuk mencari dosis pupuk bokashi kotoran sapi dan interval pemanenan 
yang terbaik terhadap produksi daun kemangi telah dilakukan di kebun percobaan Fakultas Pertanian 
Universitas Lambung Mangkurat pada bulan Maret sampai Mei 2015. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah rancangan petak terbagi dua faktor perlakuan, yaitu petak utama adalah interval 
pemanenan (7 dan 14 hari) dan anak petak adalah dosis pupuk bokashi kotoran sapi (5, 10, 15, dan 
20 ton.ha-1 ). Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
produksi daun kemangi hanya dipengaruhi oleh dosis pupuk bokashi kotoran sapi saja. Semakin tinggi 
dosis pupuk bokashi kotoran sapi dapat meningkatkan tinggi tanaman, cabang tanaman, akumulasi 
bobot segar daun layak jual, dan bobot kering akhir daun layak jual. Kadar air daun layak jual semakin 
menurun dengan peningkatan dosis pupuk bokashi kotoran sapi.
Kata Kunci : Kemangi, pupuk, bokashi, kotoran sapi, panen

PENDAHULUAN
Tanaman kemangi (Ocimum americanum L.) merupakan tanaman sayuran berkhasiat obat yang 

sering digunakan sebagai obat tradisional. Kemangi sejak dahulu sudah digunakan untuk mengobati 
berbagai penyakit seperti perut kembung atau masuk angin, demam, melancarkan ASI, rematik, sariawan 
dan juga sebagai anti jamur. Biji kemangi juga sudah terbukti mempunyai efek antibakteri, daun kemangi 
sering digunakan masyarakat sebagsai lalapan, sedangkan minyak atsiri daun kemangi berkhasiat untuk 
menyembuhkan diare, nyeri, batu ginjal, dan gangguan pada alat reproduksi (Dharmayanti 2002).

Permasalahan dalam pengembangan produk yang berasal dari tanaman pada umumnya adalah 
tidak terjaminnya mutu dan pasokan. Kualitas bahan baku sangat bervariasi yang dapat disebabkan oleh 
teknik budidaya yang dilakukan sampai pemanenan (Susilo 1991). Untuk menjamin bahwa tanaman 
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dapat memberikan hasil yang tinggi dengan kualitas yang baik maka perlu dilakukan penelitian teknik 
budidaya secara menyeluruh. Pemupukan dan interval pemanenan yang sesuai diduga merupakan salah 
satu aspek penting untuk dipelajari.

Pengembangan tanaman sayuran berkhasiat obat seperti kemangi harus mengikuti pedoman 
budidaya biofarmaka yang baik. Pemupukan yang diberikan dalam budidaya tanaman sayuran berkhasiat 
obat dianjurkan menggunakan pupuk organik yang sudah mengalami dekomposisi dan layak digunakan 
(Direktorat Jenderal Hortikultura 2010). Hasil penelitian Sentosa (2014) menunjukan bahwa penggunaan 
pupuk organik bokashi kotoran sapi memberikan pengaruh terbaik bagi tinggi, jumlah cabang, jumlah 
daun, akumulasi bobot segar, bobot kering, dan kandungan bahan bioaktif, serta kandungan flavonoid 
pada tanaman kemangi. Namun belum ada penentuan dosis yang tepat terhadap pertumbuhan tanaman 
kemangi.

Interval waktu pemanenan hasil sangat menentukan mutu hasil akhir yang diperoleh. Yuliani 
et al. (1992) menuliskan bahwa pada tanaman obat derajat kematangan berhubungan dengan jumlah 
kandungan zat berkhasiat. Oleh karena itu, waktu panen untuk pemungutan hasil dari setiap organ 
tanaman perlu diperhatikan. Sejauh ini belum ada rekomendasi khusus mengenai interval panen daun 
kemangi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi antara dosis pupuk bokashi kotoran 
sapi dengan interval pemanenan terhadap produksi daun kemangi; mengetahui dosis pupuk bokashi 
kotoran sapi yang terbaik terhadap produksi daun kemangi; dan mengetahui interval pemanenan yang 
terbaik terhadap produksi daun kemangi.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2015 selama 58 hari bertempat di lahan 

milik program studi Agronomi Fakultas Pertanian Banjarbaru samping gedung Pasca Sarjana UNLAM.
Bahan yang digunakan pada pelaksaan penelitian ini adalah benih tanaman kemangi varietas lokal, 

tanah jenis ultisol, kotoran sapi, dan EM4. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Polybag 
berukuran 50 cm x 50 cm volume 10 kg, penggaris, oven, neraca Analitik, dan kamera.

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan petak terbagi (Split-Plot Design) diatur 
dalam rancangan acak kelompok dua faktor yaitu petak utama merupakan faktor interval pemanenan 
daun kemangi layak jual (a) yang terdiri dari dua taraf (a1 = Pemanenan interval 7 hari dan a2 = 
Pemanenan interval 14 hari). Anak petak merupakan faktor dosis pupuk bokashi kotoran sapi (b) yang 
terdiri dari empat taraf (b1 = 5 ton/ha (25 g/polybag); b3 = 15 ton/ha (75 g/polybag); b2 = 10 ton/ha 
(50 g/polybag) dan b4= 20 ton/ha (100 g/polybag). Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali 
sehingga menghasilkan 24 satuan percobaan.

Kotoran sapi sebanyak 20 kg yang dicampur dengan EM4 dan dedak disiapkan untuk bahan baku 
bokashi. Bahan yang sudah dicampur diinkubasi selama 14 hari dengan menggunakan alas dan penutup 
berupa terpal. Bokashi yang telah siap pakai dimasukkan kedalam polybag sesuai dosis perlakuan dan 
dicampur dengan tanah yang telah diayak dan dikering anginkan terlebih dahulu.

Bahan tanam yang digunakan berupa biji yang berasal dari tanaman induk petani Desa Sukamara 
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah dikeringkan dan disemai terlebih dahulu ditempat 
penyemaian berupa nampan besar. Media penyemaian diberi pupuk dasar kotoran sapi. Apabila bibit 
telah memiliki daun 3 dan tanaman sehat maka dapat dilakukan pindah tanam. Bibit dimasukkan ke 
dalam polybag yang telah berisi tanah dan pupuk bokashi sebanyak 1 bibit/polybag.

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman dan pengendalian organisme pengganggu tanaman 
(OPT). Penyiraman pada awal pertumbuhan dilakukan 2 x sehari pada pagi hari dan sore hari. Penyiangan 
dilakukan setiap saat gulma tumbuh di atas polybag. 

Panen dilakukan terhadap daun kemangi layak jual dengan panjang antara 25–30 cm dengan 
cara memotong tangkai tanaman yang belum berbunga. Panen pertama dilakukan pada 30 HST (hari 
sesudah tanam), panen kedua dilakukan pada 14 HST, dan panen berikutnya dilakukan sesuai perlakuan 
sampai umur tanaman 58 HST. 
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Pengamatan dilakukan terhadap pertambahan tinggi tanaman diukur dengan cara menghitung 
selisih tinggi pada saat tanaman berumur 58 dan 30 HST, jumlah cabang tanaman dihitung dengan 
menghitung cabang primer tanaman pada saat berumur 58 HST, akumulasi bobot segar daun tanaman 
kemangi dihitung dengan cara menjumlahkan bobot segar dari seluruh masa panen sesuai perlakuan yang 
telah ditimbang dengan menggunakan timbangan neraca analitik, berat kering daun tanaman kemangi 
yang dipanen pada umur 58 HST ditentukan dengan cara mengeringkan daun tanaman kemangi dalam 
oven dengan suhu 110oC selama 24 jam, dan kadar air daun tanaman kemangi dihitung pada saat umur 
tanaman 58 HST dengan rumus kadar air sebagai berikut : 

KA (%) = BB bT – BK bT  × 100%
BB bT

Keterangan : BB (Berat Basah), BK (Berat Kering), bT (Bahan Tanaman)

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis varians (ANOVA) pada taraf kepercayaan 95 dan 
99%. Apabila interaksi kedua perlakuan berpengaruh nyata atau sangat nyata maka dilakukan uji lanjut 
DMRT pada taraf kesalahan 5%. Apabila perlakuan a dan b saja yang berpengaruh nyata atau sangat 
nyata maka analisis dilanjutkan secara parsial. Analisis lanjut untuk perlakuan a menggunakan uji T, 
sedangkan perlakuan b menggunakan uji Beda Nilai Tengah (BNT) pada taraf kesalahan 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekapitulasi hasil sidik ragam variabel pengamatan berupa pertambahan tinggi, jumlah cabang, 

bobot segar daun, bobot kering daun, dan kadar air daun dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel tersebut 
menunjukkan bahwa seluruh variabel pengamatan hanya dipengaruhi oleh dosis pemupukan bokashi 
kotoran sapi. Hal didukung oleh laporan Lestari (2008) dan Gigir et.al. (2014) bahwa kemangi merupakan 
tanaman yang memberikan respon atas pemberian pemupukan baik organik maupun non organik.

Tabel 1. Rekapitulasi sidik ragam

Variabel Pengamatan

F-hitung Koefisien Koefisien
Interval Dosis a X b Keragaman Keragaman

Panen (a) Pemupukan 
(b)  a (%) b (%)

Pertambahan
Tinggi (cm) tn ** tn  8.75  4.19
Jumlah 
cabang (buah) tn ** tn 14.91 14.34
Bobot 
segar daun (g) tn ** tn 31.66 13.81
Bobot 
kering daun (g) tn ** tn 13.69  8.95
Kadar 
air daun (%) tn ** tn  2.63  1.51

Keterangan: ** = Berbeda sangat nyata menurut uji BNT (Beda Nilai Tengah) pada taraf 5%
 tn = Tidak nyata

Hasil yang ditunjukkan Tabel 2 menjelaskan bahwa pemberian dosis pupuk bokashi kotoran sapi 
100 g memberikan pengaruh yang terbaik terhadap pertambahan tinggi tanaman dibandingkan dosis 
lainnya yang lebih rendah dari 100 g.
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Tabel   2. Pengaruh dosis pupuk bokashi kotoran sapi terhadap pertambahan tinggi tanaman (cm) dari 
umur 30-58 HST

Perlakuan
Ulangan

Rata-rata
1 2 3

Dosis Pupuk Bokashi (g) ..………………………....cm…...….………...…………...
25 7.65  7.75  7.50  7.63 a
50 8.59  9.74  9.10  9.14 bc
75 8.87  8.97  9.22  9.02 b
100 9.69  10.30  10.00 10.00 c

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 
pada taraf nyata

Hasil yang ditunjukkan Tabel 3 menjelaskan bahwa pemberian dosis pupuk bokashi kotoran 
sapi 100 g memberikan pengaruh yang terbaik terhadap jumlah cabang tanaman pada umur 58 HST 
dibandingkan dosis lainnya yang lebih rendah dari 100 g.

Tabel   3. Pengaruh dosis pupuk bokashi kotoran sapi terhadap jumlah cabang tanaman (buah) pada 
umur 58 HST

Perlakuan
Ulangan

Rata-rata
1 2 3

Dosis Pupuk Bokashi (g)
25  6.00 10.00  7.00  7.67 a
50  8.00  8.50 10.50  9.00 ab
75  9.50  9.50 10.00  9.67 ab
100 11.50 12.50 12.00  12.00 b

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 
pada taraf nyata 5%

Hasil yang ditunjukkan Tabel 4 menjelaskan bahwa pemberian dosis pupuk bokashi kotoran sapi 
75 g menghasilkan akumulasi bobot segar daun layak jual yang tertinggi dibandingkan dosis lainnya.

Tabel   4. Pengaruh dosis pupuk bokashi kotoran sapi terhadap akumulasi bobot segar daun layak jual 
(g)

Perlakuan
Ulangan

Rata-rata
1 2 3

Dosis Pupuk Bokashi (g) ……………….…………....g.......……...………………
25  56.70 57.55 63.35 59.20 a
50  85.75 88.03 78.73  84.17 ab
75 106.30 92.15 89.90  96.12 b
100  80.80 84.43 88.10  84.44 ab

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 
pada taraf nyata 5%

Hasil yang ditunjukkan Tabel 5 menjelaskan bahwa pemberian dosis pupuk bokashi kotoran sapi 
100 g memberikan pengaruh yang terbaik terhadap berat kering daun layak jual dibandingkan dosis 
lainya yang lebih rendah dari 100 g.
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Tabel   5. Pengaruh dosis pupuk bokashi kotoran sapi terhadap berat kering daun layak jual (g) pada 
umur 58 HST

Perlakuan
Ulangan

Rata-rata
1 2 3

Dosis Pupuk Bokashi (g) ..……………………….…...g........….……..…………….
25 4.51 3.76 3.27 3.85 a
50 5.11 4.45 3.88 4.48 a
75 5.85 4.80 3.99  4.88 ab
100 6.46 5.88 4.50 5.61 b

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 
pada taraf nyata 5%

Hasil yang ditunjukkan Tabel 6 menjelaskan bahwa semakin tinggi dosis pupuk bokashi kotoran 
sapi yang diaplikasikan untuk tanaman kemangi akan menghasilkan kadar air daun layak jual yang 
semakin rendah.

Tabel   6. Pengaruh dosis pupuk bokashi kotoran sapi terhadap kadar air daun layak jual pada umur 58 
HST (%)

Perlakuan
Ulangan

Rata-rata
1 2 3

Dosis Pupuk Bokashi (g) ………….……….…........%……....………..…………….
25 84.29 86.62 88.06  86.32 b
50 83.66 85.04 86.56  85.09 ab
75 81.91 83.44 86.57  83.97 ab
100 80.66 81.73 85.54 82.64 a

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji BNT 
pada taraf nyata 5%

Penggunaan pupuk bokashi kotoran sapi sebesar 100 g memberikan peningkatan terhadap 
pertambahan tinggi, pertambahan jumlah cabang, dan berat kering tanaman dibandingkan perlakuan yang 
lain. Pupuk bokashi kotoran sapi dengan dosis 75 g menunjukkan hasil yang tertinggi untuk akumulasi 
bobot segar daun layak jual tetapi tidak berbeda nyata dengan hasil pada dosis 100 g, sedangkan kadar 
air daun kemangi layak jual memberikan hasil bahwa semakin tinggi dosis pupuk bokashi kotoran sapi 
yang diaplikasikan menghasilkan kadar air daun layak jual yang semakin rendah. 

Hasil penelitian Sentosa (2014) yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa dari penggunaan 
pupuk organik bokashi kotoran sapi dengan dosis 25 g/polybag dalam pertumbuhan tanaman kemangi 
menunjukkan pengaruh terbaik bagi tinggi, jumlah cabang, jumlah daun, bobot segar, bobot kering 
tanaman dan kandungan bahan bioaktif, serta kandungan flavonoid pada tanaman kemangi dibandingkan 
dengan bokashi enceng gondok. Kandungan unsur pupuk bokashi kotoran sapi tersebut adalah N = 
0,24%, C-organik = 24,65%, P2O5 = 0,65% dan K2O = 0,43%.

Pupuk bokashi secara biologi dapat meningkatkan keanekaragaman serta aktivitas mikroba dalam 
tanah sehingga mampu meningkatkan unsur hara dan menunjang pertumbuhan tanaman (Yufaila et 
al. 2014). Penggunaan dosis pupuk bokashi kotoran sapi 100 g dalam penelitian ini dikatakan lebih 
baik dari dosis lainnya yang lebih rendah karena hasil yang diperoleh memberikan respon yang terbaik 
sehingga dapat diaplikasikan untuk budidaya tanaman kemangi. Namun, dosis optimum pupuk kandang 
sapi untuk pertumbuhan dan produksi daun kemangi belum ditemukan. Hal ini sejalan juga dengan 
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hasil penelitian Simatupang (2010) bahwa penggunaan semakin tinggi dosis pupuk kandang ayam akan 
meningkatkan pertumbuhan dan produksi daun kemangi, namun dosis optimumnya belum ditemukan 
pula. Oleh karena itu penelitian mengenai pemupukan organik dari pupuk kandang untuk tanaman 
kemangi dapat terus dilakukan untuk mendapatkan dosis optimum.

KESIMPULAN 
Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa produksi daun kemangi layak jual tidak dipengaruh 

oleh interaksi dosis pupuk bokashi kotoran sapi dengan interval pemanenan. Produksi daun kemangi 
layak jual hanya dipengaruhi oleh dosis pupuk bokashi kotoran sapi. Dosis pupuk bokashi kotoran sapi 
terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi daun kemangi layak jual adalah 20 ton/ha (100 g/polybag) 
untuk parameter pertambahan tinggi, jumlah cabang, akumulasi bobot segar, berat kering, dan kadar 
air daun kemangi layak jual. Interval pemanenan tidak berpengaruh terhadap komponen produksi daun 
kemangi layak jual.
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ABSTRACT
This study aims to determine the level of resistance of local aromatic rice Enrekang to drought stress. 
Research conducted in the laboratory and in the greenhouse. Laboratory research aimed to obtain the 
concentration of PEG 6000 to be used in experiments in the greenhouse. Experiments using factorial 
randomized block design with two treatments, local aromatic rice types and concentrations of PEG 
6000. The results showed that the best concentration for screening local aromatic rice to drought stress in 
the greenhouse is a concentration of 20% PEG 6000 (K2). The results of the experiment in greenhouse 
showed that Rice aromatic local Enrekang Pulu lotong, Pulu Mandoti, Pare Lambau, Pare Pinjan, Pare 
Lea, Pare Solo and Pare Kamida have the trait tolerant to drought stress
Keywords: aromatic rice locally, drought, PEG 6000

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketahanan padi aromatik lokal Enrekang terhadap 
cekaman kekeringan. Penelitian dilaksanakan di laboratorium dan di rumah kaca. Penelitian laboratorium 
bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi PEG 6000 yang akan digunakan pada percobaan di rumah 
kaca. Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok faktorial dengan dua perlakuan yaitu jenis padi 
aromatik lokal dan konsentrasi PEG 6000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi terbaik 
untuk skrining padi aromatik lokal terhadap cekaman kekeringan di rumah kaca adalah konsentrasi 20% 
PEG 6000 (K2). Hasil percobaan di rumah kaca menunjukkan bahwa Padi aromatik lokal Enrekang 
Pulu Lotong, Pulu Mandoti, Pare Lambau, Pare Pinjan, Pare Lea, Pare Solo dan Pare Kamida memilki 
sifat toleran terhadap cekaman kekeringan
Kata kunci : padi aromatik lokal, kekeringan, PEG 6000

PENDAHULUAN
Kekeringan merupakan masalah utama dalam pertanaman padi. Cekaman kekeringan menyebabkan 

pertumbuhan tanaman terhambat, bahkan menjadi penyebab kematian tanaman. Meluasnya areal 
dengan resiko gagal panen karena cekaman kekeringan dapat mengancam produksi beras dan ketahanan 
pangan nasional. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekeringan adalah penanaman 
genotype padi toleran cekaman kekeringan. 

Pengujian terhadap genotype padi yang toleran terhadap cekaman kekeringan dilakukan sampai fase 
generatif yaitu saat terbentuknya bulir sampai panen. Namun hasil penelitian Suardi. (2002); Hanum et 
al. (2010) menunjukkan bahwa pengujian dapat dilakukan pada fase semai di rumah kaca sehingga tidak 
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perlu dilakukan sampai panen. Karena pengujian terhadap kekeringan selama fase semai (± 4 minggu di 
rumah kaca) telah menunjukkan korelasi yang positif terhadap hasil produksi di lapangan (sawah).

Penentuan galur yang tahan kekeringan akan mengalami kesulitan apabila dilakukan di lapangan, 
karena tidak mudah mendapatkan lahan yang luas dengan tingkat kekeringan yang seragam. Disamping 
itu diperlukan waktu yang lama dan biaya lebih mahal (Bouslama dan Schapaug l984). Penapisan benih 
untuk mendapatkan materi genetik yang toleran terhadap kekeringan dapat dilakukan di laboratorium 
atau di rumah kaca (Bouslama dan Scapaugh l984; Erb et al. l988; Rumbaugh dan Johnson 1981; 
Molphe- Balch et al. l996; Mackill et al. l996; Lestari dan Mariska 2006). Berdasarkan urain tersebut, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketahanan padi aromatik lokal Enrekang terhadap 
cekaman kekeringan.

BAHAN DAN METODE

a. Percobaan Laboratorium. 
Perlakuan cekaman kekeringan dilakukan dengan mengecambahkan benih di dalam cawan petri 

yang sudah dilapisi dengan kertas saring dan diberi larutan PEG 6000 dengan konsentrasi berbeda. 
Konsentrasi PEG 6000 yang digunakan sebagai media perkecambahan adalah 0%, 10%, 20% dan 30%, 
berturut-turut setara dengan 0, -1,9 bar; - 6,7 bar; dan –12 bar (Maxwel 1973). Perkecambahan mengacu 
pada teknik yang dilakukan oleh Lestari dan Marsika (2006). Setiap cawan petri diisi 10 butir, dan masing-
masing perlakuan diulang 3 kali, dan sebagai kontrol digunakan air. Cawan petri yang telah berisi benih 
padi diinkubasi di dalam suhu ruangan. Perlakuan diberikan selama 9 hari. Konsentrasi PEG 6000 
yang dapat menghambat perkecambahan benih sampai 50% akan digunakan untuk percobaan tahap 
selanjutnya di rumah kaca.

Parameter yang diamati adalah :
	 Persentase kecambah
	 Persentase kecambah diamati dengan menghitung jumlah benih bekecambah dari total 

jumlah benih yang dikecambahkan dengan menggunakan rumus : 

Persentase Kecambah = Jumlah benih yang tumbuh  × 100 %
Jumlah benih yang dikecambahkan

 Panjang tajuk/tinggi tanaman, diukur dari pangkal batang tanaman sampai ujung daun 
diukur pada hari ke-9 dengan satuan cm

 Panjang akar, diukur dari pangkal batang sampai ujung akar diukur pada hari ke-9 dengan 
satuan cm

 Panjang koleoptil, diukur panjang koleoptil pada hari ke-9 dengan satuan cm

b. Percobaan rumah kaca.
Kecambah normal (bibit) padi yang berumur 14 hari dipindahkan ke ember yang telah diisi 

media tanam. Setiap ember diisi 3 bibit dan setelah 14 hari dilakukan penjarangan dan dipertahankan 
1 tanaman. Perlakuan cekaman kekeringan diberikan setelah tanaman berumur 48 hari setelah tanam 
dengan melakukan penyiraman larutan PEG 6000 konsentrasi 20%. Air yang hilang selama percobaan 
diganti dengan menambahkan air setiap hari.

Parameter yang diamati adalah:
 Tinggi tanaman/panjang tajuk, diukur mulai dari pangkal tajuk sampai ujung tajuk pada 

akhir percobaan dengan satuan centimeter.
 Jumlah anakan/rumpun, dihitung anakan setiap rumpun pada akhir percobaan dengan 

satuan batang
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 Berat gabah total, ditimbang berat gabah keseluruhan pada akhir percobaan dengan satuan 
gram

 Berat 100 biji, ditimbang 100 biji setiap jenis padi pada akhir percobaan dengan satuan 
gram 

 Berat kering tajuk, ditimbang tajuk tanaman setelah dikeringkan dengan oven 600C selama 
3 x 24 jam dengan satuan gram

 Berat kering akar, ditimbang akar tanaman setelah dikeringkan dengan oven 600C selama 3 
x 24 jam dengan satuan gram

 Tolerance Index (TI) ditentukan dengan menggunakan rumus :

Tolerance Index (TI) = Yd × Yd
Yn HYd

Keterangan : 
Yd = Hasil tanaman kondisi stress kekeringan 
Yn = Hasil tanaman kondisi normal. 
HYd = Hasil tanaman kondisi stress kekeringan tertinggi 
Dimana, TI > 0,5 = Toleran, dan TI < 0,5 = Peka 

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Ketahanan terhadap cekaman kekeringan pada fase perkecambahan di 
Laboratorium

Perlakuan berbagai konsentrasi larutan PEG 6000 pada media perkecambahan menyebabkan 
penurunan pertumbuhan akar, tunas dan persentase kecambah. Uji Duncan menunjukkan bahwa 
perlakuan konsentrasi PEG 20% (K2) menghasilkan nilai terendah terhadap persentase kecambah 
(44.00%), panjang tajuk (2.04 cm), panjang akar (5.14 cm), panjang koleoptil (0.58 cm) dan berbeda 
nyata dengan perlakuan konsentrasi PEG 6000 yang lain (Tabel 1). 

Tabel  1. Persentase kecambah, panjan tajuk, panjang akar dan panjang koleoptil padi pada perlakuan  
cekaman kekeringan mengguna-kan berbagai konsentrasi PEG 6000 di laboratorium 

Konsentrasi PEG 
6000

Persentase 
Kecambah (%)

Panjang Tajuk
(cm)

Panjang akar
(cm)

Panjang 
Koleoptil (cm)

0% (K0) 100.00a 8.45a 10.12a 0.69a
10 %(K1) 100.00a 7.24ab 7.70ab 0.78b
20%(K2) 44.00b 2.04c 5.14c 0.58c
30%(K3) 0.00c 0.00d 0.00d 0.00d

Keterangan:  Huruf yang tidak sama kearah kolom menunjukkan berbeda nyata pada uji jarak berganda Duncan α= 0.05 

Hasil pengamatan terhadap persentase kecambah menunjukkan bahwa hanya pada konsentrasi 
20% PEG terdapat perbedaan persentase kecambah dari 10 jenis padi yang diuji. Jenis padi Pare Lambau 
menunjukkan persentase kecambah tertinggi (63.33%), kemudian diikuti Pulu Mandoti, dan Situ 
Bagendit (Kontrol) dengan nilai persentase kecambah 60.00% dan 53.33%. (Gambar 1). Berdasarkan 
hal tersebut, maka larutan PEG 6000 20% dapat digunakan untuk percobaan tahap berikutnya di rumah 
kaca. 
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Gambar 1. Persentase kecambah, panjang tajuk, panjang akar dan panjang koleoptil pada uji kekeringan di 
laboratorium

Panjang tajuk Pulu Mandoti memperlihatkan panjang tajuk tertinggi (2.92 cm) pada perlakuan 
cekaman kekeringan dengan menggunakan larutan PEG 6000 konsentrasi 20% (-6,7 bar), kemudian 
Pulu Lotong dan Mekongga (kontrol) masing-masing 2.42 cm dan 1.74 cm (Gambar 1 ).

Panjang akar tertinggi ditunjukkan oleh Pulu Mandoti yaitu 12,93 cm, kemudian Mekongga 
(kontrol) dan Pare Pinjan masing-masing 12.93 cm dan 11.75 cm. (Gambar 1). Panjang koleoptil 
tertinggi ditunjukkan oleh Pulu Mandoti yaitu 0.71 cm, kemudian Pulu Lotong dan Mekongga masing-
masing 0. 65 cm dan 0.63 cm . Penurunan pertumbuhan kecambah, tunas dan akar disebabkan perlakuan 
PEG 6000 yang dapat mengikat air sehingga menjadi kurang tersedia bagi tanaman. Semakin pekat 
konsentrasi PEG 6000 semakin banyak subunit-etilen mengikat air sehingga menahan masuknya air ke 
dalam jaringan tanaman, akibatnya akar tanaman semakin sulit menyerap air kemudian akan mengalami 
cekaman kekeringan (Micheal and Kaufman, 1973; Versllues et al., 2006; Efendi, 2009).

b. Pertumbuhan dan Produksi Padi Aromatik Lokal Enrekang pada Perlakuan 
Cekaman Kekeringan di Rumah Kaca

Hasil perhitungan indeks toleransi (IT) terhadap parameter tinggi tanaman menunjukkan padi 
aromatik lokal Enrekang memiliki sifat toleran dengan nilai indeks toleransi tertinggi dihasilkan oleh Pare 
Mansur (Tabel 2). Perlakuan cekaman kekeringan menyebabkan terjadinya penurunan tinggi tanaman, 
Pare Mansur pada kondisi normal memberikan hasil tertinggi dibandingkan dengan jenis padi lainnya 
yaitu 121.00 cm, namun pada kondisi cekaman kekeringan, tinggi tanaman berkurang menjadi 115.07 
cm. Tinggi tanaman Pare Lea yang peka terhadap cekaman kekeringan pada percobaan di laboratorium 
cenderung lebih rendah dibandingkan padi aromatik yang bersifat toleran. Hal ini karena panjang akar 
Pare Lea pada kondisi cekaman kekeringan dengan konsentrasi 20% cenderung lebih pendek sehingga 
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kemampuan menyerap air lebih rendah sehingga pertumbuhan tajuk tanaman menjadi terhambat. 
Menurut Hanum et al. (2010), tinggi tajuk tanaman yang lebih rendah pada beberapa genotype tertentu 
tertentu erat kaitannya dengan perakaran, di mana menyebabkan pertumbuhan akar terhambat, sehingga 
selanjutnya menghambat hara dan air dan seterusnya pertumbuhan tanaman secara keseluruhan menjadi 
terhambat. Sedangkan menurut Lawlor (2002), terjadinya penurunan tinggi tajuk diduga berkaitan 
dengan penutupan stomata yang diikuti berkurangnya asimilasi CO2 sehingga potensial reaksi fotosintesis 
menurun. 

Tabel 2. Tinggi tanaman padi aromatik lokal enrekang pada percobaan cekaman kekeringan di rumah 
kaca

Keterangan : IT > 0,5 = Toleran, IT < 0,5 = Peka 

Jumlah anakan tertinggi dihasilkan oleh Pare Solo pada kondisi normal yaitu 23.67 anakan, tetapi 
mengalami penurunan pada kondisi cekaman kekeringan menjadi 19.33 anakan (Tabel 3). 

Tabel 3. Jumlah anakan padi aromatik lokal enrekang pada percobaan cekaman kekeringan di rumah 
kaca

Keterangan : IT > 0,5 = Toleran, IT < 0,5 = Peka
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Berat kering tajuk cenderung mengalami penurunan pada tanaman yang mengalami cekaman 
kekeringan. Pare Kamida menunjukkan berat kering tajuk tertinggi pada kondisi normal yaitu 82.30 
g dan mengalami penurunan menjadi 66.22 g pada kondisi cekaman kekeringan (Tabel 4). Cekaman 
kekeringan menyebabkan suplai air dan hara menjadi berkurang sehingga menghambat laju fotosintesis 
yang berakibat pada penurunan berat tajuk tanaman. Menurut Schutz dan Fangmeir (2001); Prabowo 
(2014) bahwa cekaman kekeringan pada gandum dapat menurunkan bobot biomassa tajuk hingga 40%. 
Hasil tanaman yang semakin kecil terjadi pada varietas peka sebagai akibat dari pertumbuhan yang 
terhambat, seperti hasil akhir berat kering tajuk varietas peka akibat pentranslokasian fotoasimilat yang 
intensif dari tajuk ke akar sehingga mengakibatkan sumber energi di tajuk cepat terkuras yang pada 
akhirnya menghambat pertumbuhan tajuk, keadaan ini menjadikan bobot kering tajuk pada varietas 
peka menjadi rendah (Haryoko, 2010; Hanum et al. 2010)

Tabel 4. Berat kering tajuk padi aromatik lokal enrekang pada percobaan cekaman kekeringan di 
rumah kaca

Keterangan : IT > 0,5 = Toleran, IT < 0,5 = Peka

Tanaman padi yang mengalami cekaman kekeringan memperlihatkan berat kering akar yang 
lebih rendah dibandingkan dengan kondisi optimum. Pada kondisi optimum berat kering akar tertinggi 
dihasilkan padi Pulu Mandoti (93.70 g), namun berat kering akar mengalami penurunan menjadi 
40.42 g pada kondisi cekaman kekeringan (Tabel 5). Hal ini karena peningkatan panjang akar akibat 
cekaman kekeringan dapat menghambat pertumbuhan akar lateral sehingga bobot kering akar menurun 
(Taiz dan Zeiger 2010). Mekanisme sifat perakaran dalam hubungannya dengan ketahanan terhadap 
kekeringan dijelaskan sebagai berikut: 1) perakaran yang dalam dan padat berpengaruh terhadap besarnya 
penyerapan air dan penyimpanan air tanah; 2) besarnya daya tembus (penetrasi) akar pada lapisan tanah 
keras meningkatkan penyerapan air pada kondisi dimana penyimpanan air tanah dalam; 3) penyesuaian 
tegangan osmosis akar meningkatkan ketersediaan air tanah bagi tanaman dalam kondisi kekurangan air 
(Mackill et al. 1996; Suardi 2002).
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Tabel  5. Berat kering akar padi aromatik lokal enrekang pada percobaan cekaman kekeringan di rumah 
kaca

Keterangan : IT > 0,5 = Toleran, IT < 0,5 = Peka 

Hasil pengamatan terhadap komponen produksi yaitu berat gabah menunjukkan bahwa produksi 
padi yang memiliki sifat peka terhadap cekaman kekeringan pada kondisi cekaman kekeringan –0.67 
MPa menunjukkan penurunan produksi dari 34.45 g pada kondisi normal menjadi 14.87 g pada kondisi 
cekaman kekeringan seperti ditunjukkan oleh jenis padi Pare Mansur. Sedangkan Pulu Mandoti yang 
sifat toleran mengalami penurun produksi lebih rendah dari pada Pare Mansur yaitu 37.82 g pada 
kondisi normal menjadi 20.88 g pada kondisi cekaman kekeringan (Tabel 6). Padi yang toleran terhadap 
cekaman kekeringan memiliki panjang akar yang lebih panjang dibandingkan dengan padi yang peka 
terhadap cekaman kekeringan, karena tanaman yang toleran terhadap kekeringan dapat menyerap unsur 
hara lebih banyak, di mana unsur hara berperan dalam proses metabolisme dalam jaringan tanaman. 
Cekaman kekeringan selama pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat menurunkan produksi. 
Menurut Kaya et al. (2006); Yan (2015) stres kekeringan menunda atau menghambat perkecambahan 
biji dan pertumbuhan bibit melalui penurunan potensial osmotik dengan mencegah penyerapan air. 
Menurut Dhanda et al. (1995); Nio (2000), besar kecilnya pengaruh kekeringan tergantung pada fase 
pertumbuhan pada saat kekeringan terjadi dan lamanya kekeringan. Tanaman mempunyai toleransi 
yang berbeda terhadap kekeringan karena perbedaan dalam mekanisme morfologi, fisiologi, biokimia 
dan molekular. 
 Tabel 6. Berat gabah padi aromatik lokal enrekang pada percobaan cekaman kekeringan di 

rumah kaca

Keterangan : IT > 0,5 = Toleran, IT < 0,5 = Peka 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi indeks toleransi terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah anakan, 
berat gabah, berat tajuk dan berat akar diperoleh jenis padi aromatik lokal Enrekang yang memiliki 
sifat peka terhadap cekaman kekeringan yaitu Pare Mansur dengan nilai indeks toleransi lebih rendah 
dari nilai indeks toleransi kontrol (Mekongga dan Situ Bagendit). Sedangkan jenis padi aromatik 
lokal Enrekang yang toleran terhadap cekaman kekeringan adalah Pulu Lotong, Pulu Mandoti, Pare 
Lambau, Pare Pinjan, Pare Lea, Pare Solo dan Pare Kamida (Tabel 7). Hal ini sesuai dengan penelitian 
pendahuluan dengan menggunakan PEG 6000 pada fase perkecambahan. Pare Mansur menunjukkan 
hasil persentase kecambah lebih rendah dibandingkan dengan kontrol (Mekongga dan Situ Bagendit) 
yaitu 33.33 % pada perlakuan larutan PEG 6000 konsentrasi 20% atau setara dengan – 6.7 bar (-0.67 
MPa). Sedangkan persentase kecambah tertinggi dihasilkan Pare Lambau dan Pulu Mandoti masing-
masing 63.33 dan 60.00%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuain antara hasil percobaan 
di Laboratorium dan di rumah kaca pada perlakuan cekaman kekeringan menggunakan PEG 6000. 
Menurut hasil penelitian Suardi et al. (2002) pengujian dapat dilakukan pada fase semai di rumah kaca, 
sehingga tidak perlu dilakukan sampai panen. Karena pengujian toleransi terhadap kekeringan selama 
fase semai (± 4 minggu di rumah kaca) telah menunjukkan korelasi yang positif terhadap hasil produksi 
di lapangan (sawah).

Tabel 7. Rekapitulasi Indeks Toleransi Padi Aromatik Lokal Enrekang pada Percobaan Cekaman 
kekeringan di Rumah Kaca

Keterangan : IT > 0,5 = Toleran, IT < 0,5 = Peka

Ketahanan padi aromatik lokal Enrekang terhadap cekaman kekeringan menggunakan konsentrasi 
larutan PEG 6000 pada percobaan di rumah kaca menunjukkan bahwa Pare Mansur bersifat peka 
terhadap cekaman kekeringan sedangkan jenis padi aromatik lokal Enrekang yang bersifat toleran yaitu 
Pulu Lotong, Pulu Mandoti, Pare Lambau, Pare Pinjan, Pare Lea, Pare Solo dan Pare Kamida (Tabel 
23). Hal ini karena Pare Mansur pada percobaan di laboratorium dengan larutan PEG 6000 konsentrasi 
20% (-6,7 bar atau –0,67 MPa) menghasilkan persentase kecambah cenderung lebih rendah (33.33) 
dibandingkan dengan jenis padi aromatik lainnya dan kontrol Situ Bagendit. Hasil penelitian ini sesuai 
dengan hasil penelitian Rumbaugh dan Johnson (1981) pada benih alfalfa (Medicago sativa L.) yang 
dikecambahkan pada PEG 6000 (-0.65 MPa) di laboratorium dapat tumbuh dan mempunyai daya 
hidup yang tinggi pada kondisi kekeringan di lapangan bila dibandingkan dengan benih yang tidak 
berkecambah pada kondisi pemberian cekaman air di laboratorium. Menurut Farooq et al. (2009); Yan 
(2015), dalam kondisi cekaman kekeringan, perkecambahan benih dan pembentukan bibit terhambat 
karena penurunan potensi air, yang diakibatkan oleh penurunan penyerapan air 
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Pare Lambau dan Pulu Mandoti yang bersifat toleran terhadap cekaman kekeringan menghasilkan 
persentase kecambah tertinggi (63 dan 60 %) pada larutan PEG 6000 konsentrasi 20% dan pada 
percobaan di rumah kaca menghasilkan nilai berat gabah cenderung lebih tinggi dibandingakan dengan 
Pare Lea yang bersifat peka. Hal ini karena Pare Lambau dan Pulu Mandoti memiliki panjang akar yang 
lebih baik dibandingkan dengan jenis padi aromatik yang lain dan kontrol (Mekongga dan Situ Bagendit) 
sehingga tanaman dapat menyerap air lebih banyak dan pertumbuhan tanaman lebih baik. Menurut 
Swasti, (1993); Hanum et al. (2010), varietas dan galur yang memperlihatkan perkembangan akar yang 
lebih baik juga cenderung memperlihatkan tinggi tanaman yang lebih tinggi, karena diduga varietas 
yang pertumbuhannya tidak tertekan mampu untuk meniadakan keracunan (cekaman) Menurut Levit 
(1980) dan Bray (1997) cekaman kekeringan pada tanaman dapat disebabkan kekurangan suplai air di 
daerah perakaran dan permintaan air yang berlebihan oleh daun akibat laju evapotranspirasi melebihi laju 
absorpsi air walaupun keadaan air tanah tersedia cukup. Akibat lanjut dari cekaman kekeringan adalah 
menurunnya laju fotosintesis dan sering sekali mengakibatkan organ fotosintesis mengalami penuaan 
dini yang mengakibatkan menurunnya akumulasi fotosintat (Savin dan Nicolas,1996; Toruan-Mathius 
et al. 2001).

KESIMPULAN
Konsentrase PEG 6000 yang dapat digunakan untuk skrining ketahanan padi aromatik lokal 

Enrekang terhadap cekaman kekeringan adalah 20%. Padi aromatik lokal yang memperlihatkan persentase 
kecambah di atas 50% pada konsentrasi 20% PEG 6000 adalah Pare Lambau dan Pulu Mandoti. Padi 
aromatik lokal Enrekang yaitu : Pulu Lotong, Pulu Mandoti, Pare Lambau, Pare Pinjan, Pare Lea, Pare 
Solo dan Pare Kamida memiliki sifat toleran terhadap cekaman kekeringan
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ABSTRACT
The research was conducted in 2012 growing season at Tamanbogo Experimental Farm (TEF) in East 
Lampung District, Lampung Province with the aims to quantify the product and by producpe sicles of 
several land use tipe in order to design carbon efficient farming models/CEF. The research was conducted 
in three phases, that were identification of land use type, observation and analysis of product and by-
product of each land use type, and designing the pilot plan of CEF models. The results of identification 
showed that the land use type in TEF were wetland rice farming and upland farming in areas of   4.6 ha 
and   9.52 ha. Rice farming was cultivated 1-2 season/year with the rice yield was between 13.03-21.65 
t of dry milled rice/year. The productivity of wetland rice can be increased by improving the cropping 
pattern from rice-fallow into rice-maize and from rice-rice-fallow into rice-rice-maize. Pilot plan of CEF 
model in wetland rice areas produced the rice and maize grains of 51.55 t/year with the total by-product 
was 83.96 t/year, while the upland areas produced  258.53 t/year of biomass with a by-product of 235.12 
t/year. Pilot Plan of CEF models in wetland rice and upland areas increasing C absorption from 81.75 t 
C/year to 140.34 t C/year. Loss of C in the form of grain was decrease from 45.5% to 22.77%. Changes 
in agricultural practices of CEF model at TEF was necessary.
Keywords: land use, product, by-product, CEF model

ABSTRAK 
Penelitian dilaksanakan pada musim tanam 2012 di Kebun Percobaan (KP) Tamanbogo, Kabupaten 
Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan tujuan mengkuantifikasi siklus product dan by product 
beberapa tipe penggunaan lahan dalam rangka merancang model pertanian efisien karbon (Carbon 
efficient farming/CEF). Penelitian dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu iIdentifikasi tipe penggunaan lahan, 
pengamatan dan analisis product dan by product setiap tipe penggunaan lahan, dan merancang pilot plan 
model CEF. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa tipe penggunaan lahan di KP Tamanbogo adalah 
usahatani lahan sawah dan lahan kering, masing-masing 4,6 ha dan 9,52 ha. Lahan sawah diusahakan 
1–2 musim/tahun dengan produksi gabah antara 13,03–21,65 t/tahun gabah kering giling (GKG). 
Produktivitas lahan sawah dapat ditingkatkan dengan memperbaiki pola tanam dari padi-bera menjadi 
padi-jagung dan dari padi-padi-bera menjadi padi-padi-jagung. Pilot plan model CEF di lahan sawah 
menghasilkan beras dan jagung sebanyak 51,55 t/tahun dengan total by-product 83,96 t/tahun sedangkan 
lahan kering menghasilkan biomass 258,53 t/tahun dengan by-product 235,12 t/tahun. Pilot Plan model 
CEF pada lahan usahatani sawah dan lahan kering dapat meningkatkan serapan C dari 81,75 t C/tahun 
menjadi 140,34 t C/tahun. Kehilangan C dalam bentuk  hasil menurun dari 45,5% menjadi 22,77%. 
Perubahan praktek budidaya dalam CEF di KP Tamanbogo sangat diperlukan.
Kata kunci : penggunaan lahan, product, by product, model CEF
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PENDAHULUAN
Ketersediaan lahan untuk pertanian saat ini dan pada waktu yang akan datang terdapat pada 

lahan suboptimal di luar Pulau Jawa. Lahan-lahan tersebut merupakan lahan sawah dan lahan kering 
yang bereaksi masam (pH rendah) dan miskin unsur hara. Kebun Percobaan (KP) Tamanbogo di 
Kabupaten Lampung Timur merupakan pewakil dari lahan masam suboptimal yang berada di luar Jawa 
yang dikelola untuk beberapa tipe penggunaan lahan, yaitu sebagai lahan sawah yang ditanami padi dan 
sebagai lahan kering yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Untuk memperoleh hasil tanaman 
semusim dalam jumlah tertentu di KP Tamanbogo memerlukan korbanan tenaga dan biaya yang lebih 
besar dibandingkan sebelumnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa lahan masam di KP Tamanbogo 
sudah mengalami degradasi dan penurunan produktivitas. 

Penurunan kandungan bahan organik atau karbon tanah telah diketahui menyebabkan kemerosotan 
kesuburan tanah yang mengakibatkan kebutuhan pupuk buatan  semakin meningkat (Aphani 2001). 
Pengelolaan hasil samping/limbah pertanian (by product) di dalam sistem pertanian konvensional kurang 
optimal karena seringkali hasil samping pertanian diangkut keluar. Apabila hasil samping pertanian 
tersebut diberikan ke ternak, kohe yang dihasilkan tidak dikembalikan lagi ke tanah sehinga bahan 
organik di dalam tanah lama kelamaan berkurang dan lahan menjadi terdegradasi. Penggunaan lahan 
secara konvensional di KP Tamanbogo belum memberikan product dan by product yang optimal serta 
pengeloaannya belum mencerminkan sistem usahatani efisien karbon.  Mempelajari jumlah C yang 
disimpan dalam tanaman (biomasa), siklus karbon yang masuk ke dalam tanah dan yang ke luar dari lahan 
usahatani sangat berguna untuk mengetahui pola aliran dan keseimbangan karbon untuk mendukung 
hasil tanaman yang diharapkan. 

Pertanian efisien karbon (Carbon efficient farming/CEF) didefinisikan sebagai sistem pertanian 
yang memanfaatkan secara optimal karbon yang dikandung oleh bahan organik sisa tanaman dan limbah 
ternak sehingga memberikan nilai tambah berupa peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan 
efisiensi energi serta penurunan emisi gas rumah kaca dan perbaikan lingkungan (Las et al. 2010; Haryono 
dan Las 2011). Pertanian efisien karbon (CEF) merupakan model usahatani yang memadukan berbagai 
inovasi teknologi sehingga bisa lebih beradaptasi terhadap  perubahan iklim. Diantara inovasi teknologi 
yang efisien karbon adalah optimasi pemanfaatan lahan, pemanfaatan limbah organik, pemanfaatan 
sumberdaya air secara optimal, peningkatan pendapatan petani diantaranya melalui pemeliharaan 
ternak, perbaikan kualitas  tanah, pemanfaatan sumber energi terbarukan/bioenergi, dan peningkatan IP 
usahatani pangan (Haryati dan Sutono 2014). 

Nir limbah (zero waste) merupakan salah satu bentuk dari CEF. Nir limbah berarti tidak ada 
limbah yang keluar dari sistem melainkan terus berada di dalam siklus kegiatan usahatani atau sistem 
pertanian tersebut. Limbah (waste) dan hasil sampingan (by-product) dalam suatu sub sistem menjadi 
input pada sub-sistem yang lain, sehingga by product tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi sub-sistem 
yang lain. Demikian seterusnya, sehingga input-output di antara sub-sistem tersebut merupakan siklus 
yang tidak terputus. 

Komponen utama CEF adalah a) memanfaatkan hasil samping (by product) pertanian, 
b) mengintegrasikan beberapa sub sistem untuk meningkatkan nilai tambah by product dan c) 
mengembangkan pupuk organik, pembenah tanah, pakan ternak dan bahan bakar terbarukan.   Melalui 
penerapan CEF diharapkan penggunaan pupuk buatan, energi tidak terbarukan, serta emisi GRK dan 
pencemaran lingkungan dapat dikurangi (Las et al. 2010; Haryono dan Las 2011). 

Pengkayaan pool karbon organik tanah melalui  olah tanah konservasi, penggunaan   mulsa residu 
tanaman,  penggunaan tanaman penutup tanah dapat berkontribusi terhadap pengkayaan (sekuestrasi 
karbon tanah, SCS). Recommended management practices (RMPs) sistem pertanian karbon (carbon farming) 
atau pertumbuhan karbon (growing carbon) ketika karbon disimpan di dalam tanah atau  diperdagangkan 
sebagai komoditas pertanian (misalnya jagung, kedelai, susu, daging dan ternak) (Lal 2007). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui siklus product dan by product pada setiap tipe penggunaan 
lahan dan merancang bangun model pertanian efisien karbon (CEF) di KP Tamanbogo, Kabupaten 
Lampung Timur, Provinsi Lampung.
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BAHAN DAN METODA
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaa (KP) Tamanbogo, Kabupaten Lampung Timur, 

Provinsi Lampung pada musim tanam (MT) 2012 dengan koordinat 1050 50’ BT dan  60 0,2’ LS dan 
ketinggian 30 m di atas permukaan laut (dpl). Penelitian menggunakan metode survei melalui 3 tahapan, 
yaitu 1) Identifikasi tipe penggunaan lahan (land used), 2) Pengamatan dan analisis siklus produk dan 
produk samping (product dan by product) setiap tipe penggunaan lahan dan 3) Merancang pilot plan 
model pertanian efisien karbon (Carbon efficient farming/CEF).

1. Identifikasi tipe penggunaan lahan (land used)
Tipe penggunaan lahan di KP Tamanbogo diidentifikasi sesuai dengan agroekosistemnya, yaitu 

pada agroekosistem lahan sawah dan lahan kering. Pada setiap agroekosistem lahan diidentifikasi luas 
lahan, jenis tanaman dan pola tanam yang digunakan pada setiap musim tanam.

2. Analisis siklus product dan by product pada setiap tipe penggunaan lahan
Pada berbagai tipe penggunaan lahan (land-use) yang ada di KP Tamanbogo diidentifikasi jenis 

product dan by productnya. Setiap product dan by product yang di hasilkan dari setiap tipe penggunaan 
lahan dikuantifikasi dan dilacak siklusnya sehingga dapat diketahui product dan by product yang kembali 
dan keluar dari sistem usahatani tersebut.

 3.Pilot Plan model CEF
Setelah diketahui siklusnya, kemudian di rancang pilot plan model CEF yang sesuai dengan 

kondisi setempat sehingga tidak adan organik atau karbon yang ke luar dari sistem dan produktivitas 
lahan meningkat secara berkelanjutan tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Lahan (landused) di KP Tamanbogo
Lahan pertanian di KP Tamanbogo terdiri dari 4,6 ha lahan sawah mineral masam beririgasi 

teknis, 9,52 ha lahan kering masam, + 5,28 ha lahan yang digunakan untuk sarana dan prasarana KP 
serta sekitar 1,0 ha penampung air/embung (Gambar 1). 

Gambar 1.  Peta penggunaan lahan di KP Tamanbogo, Lampung Timur
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Lahan sawah di KP Tamanbogo digunakan untuk usahatani padi sebanyak 1–2 musim tanam 
setiap tahun. Pengusahaan lahan sawah pada tahun ganjil dilakukan selama 1 musim tanam dengan 
pola tanam padi-bera karena hanya mendapatkan aliran air irigasi selama 4 bulan (November-Februari). 
Sedangkan pada tahun genap, KP Tamanbogo mendapatkan aliran air irigasi selama 7 bulan (November-
Mei) sehingga tanam padi sawah dapat dilakukan sebanyak 2 musim tanam dengan pola tanam padi-
padi-bera. Lahan kering umumnya diusahakan selama dua musim tanam dengan tanaman semusim/
pangan yang disesuaikan dengan intensitas dan distribusi curah hujan setiap tahun. Sarana dan prasarana 
yang mendukung aktivitas KP Tamanbogo meliputi rumah kaca, lantai jemur, bangunan perkantoran, 
gudang, aula, perumahan/rumah dinas, mess, guest house, mesjid serta fasilitas lainnya seperti jalan, 
saluran irigasi dan stasiun iklim otomatis (automatic weather station/AWS) yang dapat diakses langsung 
secara komputerisasi oleh Balai Penelitan Agroklimat dan Hidrologi, BBSDLP. KP Tamanbogo 
memiliki penampungan air (embung/water reservoir) sekitar 10.000 m2 sebagai sumber air irigasi untuk 
kegiatan penelitian di lahan kering dan untuk tujuan produksi. Tipe penggunaan lahan dominan di KP 
Tamanbogo tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Tipe penggunaan lahan existing di KP Tamanbogo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi 
Lampung, MT 2012

No. Penggunaan Lahan Luas (ha) Pola Tanam/ jenis 
tanaman

Keterangan

Lahan Sawah 4,6
1. Tahun Ganjil 4,6 Padi-bera Tujuan Produksi
2. Tahun Genap 4,6 Padi-Padi-bera Tujuan Produksi

Lahan Kering 9,52
1. Monokultur Padi 0,5 Padi gogo Tujuan Produksi
2. Monokultor Jagung 2,5 Jagung Penelitian Imphos
3. Monokultur Ubi Kayu 0,2 Ubi Kayu Tujuan Produksi
4. Sistem Agroforestry 1,0 Kelapa, Nangka, Sawo, 

Pisang, LTC, ubi kayu
Penelitian

5. Teknologi Pukan 0,09 Jagung-/-u.kayu Penelitian
6. Sistem Alley Cropping 0,64 Penelitian

Flemingia Jagung-/- u.kayu
Glirisidia Jagung-/- u.kayu
Lamtoro Jagung-/- u.kayu
Strip rumput Setaria Jagung-/- u.kayu
Strip rumput Panikum Jagung-/- u.kayu

7. Sistem Surjan 0,49 Padi + Jeruk BW Produksi
8. Lahan Penelitian Komponen 

Teknologi
4,1 Padi, Jagung, Ubi kayu Penelitian
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Analisis product dan by product pada beberapa tipe penggunaan lahan
Lahan sawah di KP Tamanbogo pada tahun ganjil diusahakan dengan tanaman padi menggunakan 

pola tanam padi-bera yang dapat menghasilkan gabah kering giling (GKG) sebanyak 13,03 t/tahun. 
Lahan sawah pada tahun genap diusahakan selama 2 musim tanam dengan pola tanam padi-padi-bera 
dan dapat menghasilkan gabah sebanyak 21,65 t GKG/tahun (Tabel 2).

Tabel 2.  Hasil (product) dan hasil samping (by-product) pada penggunaan lahan sawah di KP 
Tamanbogo, Kabupaten  Lampung Timur, Provinsi Lampung, MT 2012

No

No.

Penggunaan lahan Luas  
(ha)

 

GKP  (t/
ha ) 

Tot.Hasil (t/th) 
pada kadar air 

14%))

Jerami (t/th) 
pada kadar 
air 14%)

Dedak, Sekam 
(t/th) pada 

kadar air 14%)
GKG  Beras  

1. Tahun Ganjil 4,6  4,05 13,03 9,12 15,63 3,91
 2. Tahun Genap 9,2 3,75 21,65 15,15 25,97 6,49

Jumlah Biomasa 13,8 7,8 34,68 24,27 41,60 10,40
Jumlah C   17,34  20,80  

Keterangan:  Beras, dedak dan sekam ke luar dari sistem

Produksi beberapa varietas padi sawah (Ciherang, Cigeulis, Inpari 1 dan varietas/galur lain) yang 
diusahakan dijual dalam bentuk gabah sehingga komponen beras, sekam dan dedak sebagai hasil serapan 
C dalam proses fotosintesis keluar dari sistem, sedangkan jerami padi (by product) kembali ke lahan 
sebagai sumber bahan organik tanah. 

Dengan asumsi bahwa bahan organik mengandung 50% karbon (C), Tabel 2 menunjukkan bahwa 
total C yang diserap dalam sistem usahatani padi sawah mencapai 38,14 t C/tahun. Dari total C yang 
dihasilkan oleh lahan sawah di KP Tamanbogo, sebesar 54,5% (20,8 t C/tahun) kembali ke lahan dan 
45,5% (17,54 t C/tahun) hasil serapan proses fotosintesis berupa beras dan dedak/sekam keluar dari 
sistem (Gambar 2). 

Gambar 2.  Siklus C pada sistem usahatani padi sawah di KP. Tamanbogo, Lampung

Dalam pengelolaan lahan sawah existing di KP Tamanbogo menunjukkan bahwa jumlah C yang 
kembali ke lahan lebih besar dibandingkan dengan yang ke luar dari lahan. Keadaan ini menunjukkan 
bahwa jumlah C yang diserap tanaman padi sawah hanya sebesar 54,5% yang kembali ke lahan dan 
akan mengalami kehilangan lagi melalui emisi karena proses perombakan C di dalam tanah oleh biologi 
tanah. 

Lahan kering di KP Tamanbogo diusahakan untuk berbagai jenis tanaman (Tabel 3) yang 
menghasilkan 3,34 t GKG/tahun padi gogo varietas Situpatenggang, Batutegi dan Limboto, 7,16 t/
th pipilan kering jagung varietas Bisma dan Pioneer 21 dan 13,07 t/th ubi kayu varietas Kasesart dan 
Thailand. Hasil padi gogo, jagung dan ubi kayu dijual berupa gabah, pipilan kering dan ubi segar. 
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Selain menghasilkan tanaman semusim, lahan kering di KP Tamanbogo juga menghasilkan rumput 
pakan (Setaria sp. dan Panicum sp.) sebanyak 20,04 t/th serta pangkasan Glirisidia dan Flemingia (legum) 
sebanyak 5,77 t/th untuk pakan ternak.  Selain itu, hasil samping  (by-product) berupa sisa/residu panen 
pada beberapa pola penggunaan lahan di KP Tamanbogo menghasilkan bahan organik yang relatif tinggi 
berupa jerami padi, brangkasan jagung dan ubi kayu, dedak, sekam, kelobot dan janggel jagung serta 
hasil pangkasan legum, rumput dan pupuk kandang (Tabel 3). Namun demikian, by product dalam 
bentuk dedak dan sekam sebesar 1,0 t/tahun serta batang dan daun ubi kayu sebesar 15,68 t/th keluar 
dari sistem.

Produksi biomasa dalam sistem usahatani lahan kering di KP Tamanbogo mencapai 87,22 t/tahun 
yang berasal hasil padi, biji jagung, ubi kayu serta hasil samping berupa jerami, brangkasan, pangkasan 
rumput dan legum serta pupuk kandang yang setara dengan 43,61 t C/tahun. Dari total C yang dihasilkan 
56,63% keluar dari sistem  dan 43,37% kembali ke lahan (Gambar 3). Keadaan ini menunjukkan bahwa 
jumlah C yang keluar lebih banyak dibandingkan dengan C yang kembali ke sistem. 

Gambar 3.  Siklus C pada sistem usahatani lahan kering di KP. Tamanbogo, Lampung 

Pilot plan Model CEF di KP Tamanbogo, Lampung Timur
Sistem pertanian di KP Tamanbogo belum dilakukan secara terintegrasi dan komplementer. 

Hasil (product) dan hasil samping (by-product) belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan 
produktivitas, pendapatan, efisiensi energi, penurunan emisi GRK, dan perbaikan lingkungan secara 
berkelanjutan (sustainable). Pilot plan sistem pertanian efisien karbon (CEF) di KP Tamanbogo perlu 
didukung oleh beberapa aktivitas lapangan lainnya sehingga merupakan suatu sistem terintegrasi antara 
beberapa komoditas tanaman dan ternak. Pilot plan model CEF di KP Tamanbogo dengan luas lahan 
sawah 4,6 ha dan lahan kering 9,52 ha dirancang sebagai berikut:

a) Lahan Sawah
Pemanfaatan kelembaban tanah setelah aliran air irigasi berhenti pada lahan sawah perlu 

dioptimalkan menghasilkan product dan by product yang lebih tinggi. Pola tanam pada tahun ganjil perlu 
dirancang menggunakan pola tanam padi-palawija dan pada tahun genap dengan pola tanam padi-padi-
palawija (Tabel 4). 

Tabel 4 menunjukkan bahwa lahan sawah pada tahun ganjil dapat memproduksi gabah sebanyak 
15,71 t GKG/tahun dan jagung sebanyak 13,98 t pipilan kering/tahun. Sedangkan produksi gabah pada 
tahun genap meningkat menjadi 29,99 t GKG/tahun dan produksi jagung diprediksi tetap sebanyak 
13,98 t pipilan kering/tahun. Terjadinya peningkatan produksi gabah pada tahun genap karena lahan 
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sawah di KP Tamanbogo menerima aliran irigasi selama 7 bulan (November–Mei) sehingga lahan sawah 
dapat ditanami padi sebanyak 2 musim tanam. 

Jerami dan brangkasan jagung (by-pruduct) merupakan sumber bahan organik in situ untuk lahan 
sawah yang dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah atau sebagai sumber pakan ternak. 
Total bahan organik yang dapat dihasilkan dari lahan sawah di KP Tamanbogo pada tahun ganjil 
mencapai 24,93 t/tahun (13,19 t/tahun jerami dan 11,74 t/tahun brangkasan jagung) sedangkan pada 
tahun genap mencapai 36,93 t/tahun (25,19 t/tahun jerami dan 11,74 t/tahun brangkasan jagung). 
Hasil samping berupa dedak dan kelobot jagung mencapai 8,91 t/tahun (tahun ganjil) dan 13,19 t/th 
(tahun genap).

Tabel 4 . Hasil (product)  dan hasil samping (by-product) pada sistem usahatani padi sawah model CEF 
di KP Tamanbogo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

No Pola Penggunaan 
Lahan Luas (ha)

GKP dan 
pipilan 
kering (t/
ha)

Hasil pada Kadar Air 
14% (t/th) Jerami pada 

Kadar Air 
14% t/th)

Dedak dan 
Sekam pada 
Kadar Air 
14% (t/th)

GKG, 
Jagung

Beras, 
Pipilan

1 Tahun Ganjil
- Padi 4,59 5,5 15,71 10,99 13,19 4,71
- Jagung 4,59 4,5 13,98 9,78 11,74 4,19

Jumlah 9,18 10 29,69 20,77 24,93 8,91
2 Tahun Genap

- Padi-padi 9,18 5,25 29,99 20,99 25,19 9
 - Jagung 4,59 4,5 13,98 9,78 11,74 4,19

Jumlah 13,77 9,75 43,97 30,77 36,93 13,19
Total (1+2) 22,95 19,75 73,66 51,54 61,86 22,09

 Rata-rata 11,475 9,875 36,83 25,77 30,93 11,045

Berdasarkan pilot plan yang dirancang dalam pengelolaan lahan sawah di KP Tamanbogo 
menunjukkan bahwa total produksi (product) yang dapat dihasilkan berupa beras dan biji jagung pada 
tahun ganjil mencapai 20,78 t/tahun dan pada tahun genap sebanyak 30,77 t/tahun (total sebanyak 
51,55 t/tahun). Total hasil samping (by-product) berupa jerami, dedak serta brangkasan dan kelobot 
jagung pada tahun ganjil mencapai 33,85 t/tahun dan pada tahun genap sebanyak 50,12 t/tahun sebagai 
sumber pakan ternak.    

Jika karbon yang diserap/sequestration tanaman sebanyak 50% dari berat biomass pada kadar air 
14%, maka pertanaman padi sawah dengan luas 4,6 ha  di KP Tamanbogo dapat menyerap karbon 
pada tahun ganjil sebanyak 31,77 t C/tahun dan pada tahun genap sebanya  47,04 t C/tahun. Proses 
fotosintesis tanaman padi sawah menghasilkan biomass total pada tahun ganjil sebanyak  54,63 t/tahun 
dan pada tahun genap sebanyak 80,89 t/tahun. Namun demikian, sebanyak 38,04% biomass pada tahun 
ganjil dan pada tahun genap dalam bentuk beras dan pipilan kering jagung keluar dari sistem pertanian 
lahan sawah.

b) Lahan Kering
Pilot plan model CEF di lahan kering KP Tamanbogo seluas 9,52 ha dirancang dengan tata ruang 

penggunaan lahan sebagai berikut (Tabel 5).
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Tabel 5.   Tata Ruang Penggunaan Lahan Kering Model CEF di KP Tamanbogo, Kabupaten Lampung 
Timur, Provinsi Lampung 

No. Pola Tanam/Penggunaan Lahan Luas (ha)
1 Padi Gogo-Jagung-Kacang hijau 3,00
2 Jagung-jagung-Kacang Hijau 2,50
3 Ubi Kayu 0,50
4 Rumput dan Legum Pohon 0,20
5 Penelitian Komponen Teknologi 2,00
6 Sistem Agroforestry 1,00
7 Sistem Alley Cropping 0,64

Beradasarkan skenario pola penggunaan lahan seperti dikemukakan pada Tabel 5 maka akan 
dihasilkan product dan by product seperti tertera pada Tabel 6. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa pilot plan model CEF di lahan kering KP Tamanbogo dapat 
menghasilkan biomass sebesar 258,53 t/tahun tetapi sebesar 17,61% (8,24% berupa beras dan pipilan 
kering jagung, kacang hijau dan ubi kayu) ke luar dari sistem pertanian lahan kering. Hasil samping 
(by-product) sebesar 235,12 t/tahun dapat ditingkatkan nilai tambahnya dengan digunakan sebagai 
pakan ternak yang akan menghasilkan kohe untuk memperbaiki sifat kimia, fisika dan biologi tanah dan 
meningkatkan hasil pangan. Dengan asumsi sebanyak 50% dari biomasa yang dihasilkan dalam bentuk 
karbon (C) maka lahan kering di KP Tamanbogo dapat menyerap C melalui proses fotosíntesis sebanyak 
140,34 t/tahun tetapi hilang/keluar dari sistem sebanyak 22,77 t/tahun dalam bentuk beras, biji jagung 
dan ubi.

Tabel   6.   Hasil (product)  dan hasil samping (by-product) pada sistem usahatani lahan kering model CEF 
di KP Tamanbogo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

Penggunaan Lahan Luas 
dan 
Vol.

 GKP 
(t/ha)

Hasil  pada kadar 
air 14% (t/th)

 Jerami dan 
Brangkasan 
pada kadar 
air 14% (t/
th)

Dedak, 
Sekam, 
kelobot pada 
kadar air 
14% (t/th) 

Pangkasan 
pada kadar 
air 14%  
(t/th)
 

Pukan 
pada 
kadar 
air 14% 
(t/th)

Biomass Beras, 
Biji 
Jagung

Padi (ha) 4,00 1,50 3,73 2,61 1,36 0,70 - -
Jagung (ha) 8,50 4,25 22,48 15,73 8,21 4,20 - -
Kc.hijau (ha) 5,50 2,00 6,84 4,79 2,50 1,28 - -
Ubi kayu (ha) 1,80 20,00 22,4 - 8,18 - - -
Legum (ha) 0,93 23,00 - - - - 13,31 -
Legum (pohon) 10.000 0,003 - - - - 15,56 -
Rumput (ha) 0,20 15,00 - - - - 1,87 -
Rumput (rumpun) 20.000 0,002 - - - - 24,89 -
Pukan Sapi - - - - - - - 149,33

Jumlah Biomass 33,06 45,54 20,25 9,92 55,62 149,33
Jumlah C 16,53 22,77 10,13 4,96 27,81 74,67

Sistem pertanian di lahan sawah dan di lahan kering dengan menggunakan pendekatan model 
CEF menunjukkan adanya perubahan karbon budget (karbon yang masuk, ditinggalkan di lahan dan 
yang hilang/carbon losses) dibandingkan dengan carbon budget pada kondisi existing. Model pilot plan 
CEF pada lahan usahatani sawah seluas 4,6 ha dan lahan kering seluas 9,52 ha dapat meningkatkan 
serapan C dari 81,75 t C/tahun (kondisi existing) menjadi 140,34 t C/tahun. Kehilangan C melalui 
penjualan product menurun dari 45,5% menjadi 22,77%.
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c) Ternak dan Pakan Ternak 
Agar pertanian Nir Limbah (zero waste) dapat tercapai, maka integrasi tanaman ternak harus 

diaplikasikan di KP Tamanbogo. Produksi biomasa dan daya dukung ternak pada pilot plan CEF di KP 
Taman Bogo disajikan pada Tabel 7.

Pemeliharaan 4 ekor ternak sapi saat penelitian ini dilakukan dapat menghasilkan biogas sebanyak 
1,08 m3/hari yang setara dengan 2,25 liter minyak tanah/hari, produksi pupuk padat sebanyak  9,6 kg/
hari dan pupuk organik cair sebanyak 150,4 kg/hari. Penambahan ternak sapi menjadi 20 ekor (15 ekor 
penggemukan dan 5 ekor pembibitan) yang didukung oleh ketersediaan pakan dan konsentrat yang 
memadai dapat menghasilkan 62,04 t biogas/tahun yang setara dengan 178 liter minyak tanah, 11,17 t 
sludge/tahun dan 26,04 t slurry/tahun. 

Sistem integrasi tanaman-ternak adalah mengintegrasikan seluruh komponen usaha pertanian baik 
secara horizontal maupun vertikal, sehingga tidak ada limbah yang terbuang (Dwiyanto dan Haryanto 
1999). Sistem ini sangat ramah lingkungan dan mampu memperluas sumber pendapatan dan menekan 
resiko kegagalan (Nitis 1995; Adnyana 2005). Hasil penelitian peningkatan produktivitas padi terpadu 
(P3T) yang dilakukan dalam periode 2002–2004 menunjukkan potensi yang sangat besar dalam 
pemecahan masalah pakan di tingkat peternak (Haryanto 2009). Pupuk kandang yang merupakan limbah 
ternak dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan organik tanah. Semua limbah ternak dan pakan dapat 
diproses secara in-situ, untuk menghasilkan gas-bio sebagai energi alternatif yang terbarukan. Residu 
pembuatan gas bio berbentuk kompos, merupakan sumber pupuk organik yang sangat dibutuhkan 
tanaman, sekaligus menjadi pembenah tanah (soil amandment) (Haryanto 2009).

Tabel 7. Produksi biomasa dan daya dukung ternak pada pilot plan CEF di KP Taman Bogo, 
Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung 

No Jenis Tanaman Luas Lahan (Ha) Produksi Biomasa 
(t/th)

Daya Dukung (Ekor)

1 Padi Sawah 4,59 41,95 - 
2 Padi Ladang 4 2,06 - 
3 Jagung 3 16,19 -
4 Ubikayu 1,80 8,18  -
5 Rumput Lapangan < 15 51,20  -
6 Legum 0,93 ha dan 10.000 pohon 28,87  -
7 Rumput Setaria dan Panicum 0,2 ha dan 20.000 rumpun 26,76  -
8 Kacang Hijau 1,28 -
 9 Penambahan rumput   3.000  -
 JUMLAH  178,21  14,4

10 Konsentrat untuk 20 ekor sapi 0 36.500  -
     
 JUMLAH  213,81 20,02 
 Produksi Kohe (t/th)  73,00

Keterangan : Produksi rumput lapang 200 kg/hari, Penambahan  rumput  dengan hasil pangkasan 8,2 /hari, 
Konsumsi (as fed)  5 kg/ekor/hari untuk 20 Ekor, kohe 10 kg/ekor/hari.

d) Perbaikan Praktek Budidaya Tanaman di Lahan Sawah dan Lahan Kering 
Aktivitas sektor pertanian dituding telah menyumbangkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang 

signifikan ke atmosfir. Beberapa sumber menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor 
pertanian sekitar 20% dari total emisi GRK  global. Diperlukan perbaikan praktek budidaya pertanian 
di KP tamanbogo untuk meningkatkan produksi pangan dan karbon di dalam tanah serta mengurangi 
emisi GRK dengan cara : 
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 Menggunakan varietas padi sawah, padi gogo dan palawija yang rendah emisi, produktivitas tinggi 
(hasil dan hasil samping) dan dapat meningkatkan pengembalian C kedalam tanah.  Varietas padi 
sawah IR-64, Memberamo, Inpari 1, Ciherang, Batanghari dll dan padi gogo Dodokan dan Way 
Apoburu mengemisi CH4  rendah (BBSDLP 2009 dan Rina et al. 2011).

 Menggunakan pola tanam yang dapat mengurangi penggunaan pupuk, pestisida dan input lain. 
 Penggunaan pupuk anorganik yang tepat dosis, cara, waktu dan tempat (efisien). Surplus N di 

dalam tanah penyumbang emisi N2O serta penggunaan  nitrification inhibitor dapat mengurangi 
emisi GRK. 

 Pengolahan tanah minimum atau zerro tillage. 
 Pengembalian residu panen atau penggunaan arang (biochar) ke dalam tanah untuk meningkatkan 

C tanah.  
 Rotasi tanaman dengan tanaman penghasil biomass tinggi. Intercropping/rotasi dengan LCC 

dapat memanfaatkan sisa N dan melepas N ke tanah. 
 Penanaman cover crop diantara barisan tanaman, menambah bahan organik ke dalam tanah dan 

memanfaatkan sisa N  dari tanaman utama. 
 Irigasi intermitten di lahan sawah mengurangi emisi, meningkatkan hasil, biomass dan meningkatkan 

C organik tanah. Irigasi suplemen di lahan kering meningkatkan hasil dan residu tananam sehingga C 
organik tanah meningkat. 

 Memproduksi sumber energi yang terbarukan seperti bio-gas atau energi yang berasal dari biomass 
pertanian dalam bentuk ethanol dan biodesel.

KESIMPULAN
1. Produksi gabah pada tahun ganjil di lahan sawah KP Tamanbogo sebesar 13,03 t GKG/tahun dan 

pada tahun genap sebanyak 21,65 t GKG/tahun . 
2. Pilot plan yang dirancang dalam pengelolaan lahan di KP Tamanbogo adalah : 

- Total produksi (product) dari lahan sawah berupa beras dan biji jagung sebanyak 51,55 t/tahun 
dan total hasil samping (by-product) berupa jerami, dedak serta brangkasan dan kelobot jagung 
sebanyak 83,96 t/tahun. 

- Total hasil biomass di lahan kering sebesar 258,53 t/tahun tetapi sebesar 17,61% berupa beras,  
pipilan kering jagung, kacang hijau dan ubi kayu ke luar dari sistem pertanian lahan kering. 
Hasil samping (by-product) dari lahan kering sebesar 235,12 t/tahun dapat ditingkatkan nilai 
tambahnya dengan menggunakannya sebagai pakan ternak yang akan menghasilkan kohe.  

3.   Model Pilot Plan CEF pada lahan usahatani sawah seluas 4,6 ha dan lahan kering seluas 9,52 ha 
dapat meningkatkan serapan C dari 19,0 t C/tahun (kondisi existing) menjadi 140,34 t C/tahun. 
Kehilangan C melalui penjualan product menurun dari 45,5% menjadi 22,77%.

4.  Untuk mendukung implementasi CEF di KP Tamanbogo diperlukan perubahan praktek budidaya 
pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, biomasa dan kandungan C tanah tetapi dapat 
mengurangi emisi GRK. 
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ABSTRAK
Agroforestri adalah sistem pengunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu dengan tanaman 
tidak berkayu (kadang-kadang dengan hewan) yang tumbuh bersamaan atau bergiliran pada suatu lahan, 
untuk memperoleh berbagai produk dan jasa sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar 
komponen tanaman. Pola tanam ini bisa memadukan penanaman tajuk tinggi, sedang, dan rendah. 
Pemanfaatan lahan dengan system penanaman ini bisa lebih optimal. Serangga memiliki keanekaragaman 
luar biasa dalam ukuran, bentuk dan perilaku. Serangga permukaan tanah dalam ekosistem berperan 
sebagai perombak bahan organik yang tersedia bagi tumbuhan hijau. Beberapa jenis serangga permukaan 
tanah dapat dijadikan sebagai indikator terhadap kesuburan tanah. Pada pola tanam menggunakan 
sistem agroforestri diharapkan dapat memperkaya keanekaragaman berbagai macam serangga, sehingga 
keseimbangan ekosistem akan lebih terjaga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keanekaragaman 
serangga tanah setelah dilakukan penanaman tanaman agroforestri. Penelitian ini dilaksanakan pada 
Februari-Oktober 2014 pada lahan agroforestri di kawasan zona rehabilitasi Taman Nasional Gunung 
Gede Pangrango, Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat. Metode penelitian dengan menggunakan pitfall 
trap atau perangkap jebakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangga permukaan tanah yang 
ditemukan pada penelitian ini sebanyak 2.335 individu yang termasuk ke dalam 29 genus, 18 famili dan 
5 ordo. Keseluruhan ordo yang ditemukan adalah Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, dan 
Orthoptera.
Kata Kunci: Agroforestri, serangga permukaan tanah, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

PENDAHULUAN
Agroforestri adalah sistem pengunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu dengan tanaman 
tidak berkayu (kadang-kadang dengan hewan) yang tumbuh bersamaan atau bergiliran pada suatu lahan, 
untuk memperoleh berbagai produk dan jasa sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar 
komponen tanaman (Huxley 1999). Pola tanam agroforestri bisa memadukan penanaman tajuk tinggi, 
sedang, dan rendah. Pemanfaatan lahan dengan system penanaman ini bisa lebih optimal.
Borror et al, (1992) menyatakan Serangga permukaan tanah merupakan serangga pemakan tumbuhan 
hidup dan tumbuhan mati yang berada di atas permukaan tanah. Serangga tanah berperan dalam proses 
perombakkan atau dekomposisi material organik tanah sehingga membantu dalam menentukan siklus 
material tanah sehingga proses perombakan di dalam tanah akan berjalan lebih cepat dengan adanya 
bantuan serangga permukaan tanah.
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Penelitian mengenai hubungan pola tanam agroforestri dengan keanekaragaman serangga yang terdapat 
di permukaan tanah belum banyak diketahui. Keberadaan serangga permukaan tanah bisa menunjukan 
kesuburan tanah. Serangga tanah berperan dalam proses perombakkan atau dekomposisi material organik 
tanah sehingga membantu dalam menentukan siklus material tanah sehingga proses perombakan di dalam 
tanah akan berjalan lebih cepat dengan adanya bantuan serangga permukaan tanah. Tujuan penelitian 
ini yaitu untuk mengetahui keanekaragaman serangga permukaan tanah pada plot agroforestri. 

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Oktober 2014. Penelitian dilakukan pada plot lahan 

agroforestri yang berada pada zona rehabilitasi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 
(TNGGP), Resort Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat. Ukuran plot 30x150m, jarak tanam 5x5m. Tanaman 
yang ada dalam plot merupakan tanaman kayu, tanaman buah, tanaman palawija, dan sayuran. 
Sampel serangga diambil dengan perangkap sumuran (pitfall trap) yaitu berupa gelas plastik transparan 
dengan diameter atas 8cm, diameter bawah 6cm dan tinggi 10cm. Gelas plastik ditanam dalam tanah 
sehingga permukaan atasnya rata dengan permukaan tanah. Untuk mencegah masuknya air hujan dan 
kotoran, perangkap diberi atap dari steroform dengan ukuran 20x20cm dengan jarak setinggi 15cm dari 
permukaan tanah. Perangkap diisi ¼ dari tinggi gelas dengan campuran formalin 4% dan sedikit larutan 
sabun sebagai penarik dan pengawet serangga.

Trap dipasang pada plot lahan agroforestri dan tanaman di kanan kiri jalan (kakija) yang merupakan 
jalan utama di desa tersebut dan jalan menuju kebun petani setempat. Jarak trap satu dengan yang 
lain yaitu 10m. Trap dipasang dua kali dalam 24 jam yaitu pertama pada sore hari pukul 17.00 WIB 
kemudian diambil pukul 06.00 WIB dan kedua pukul 06.00 WIB kemudian diambil pukul 17.00 WIB. 
Serangga yang dikoleksi dari trap pertama termasuk kelompok serangga yang aktivitasnya malam hari dan 
yang dipasang kedua termasuk serangga yang aktivitasnya siang hari. Pemasangan trap dilakukan setiap 
dua bulan sekali, sebanyak tiga kali pemasangan. Perangkap dipasang menyebar dengan menggunakan 
metode baris. Pada lahan agroforestri dipasang 30 buah trap, sedangkan pada lokasi penanaman kakija 
dipasang 30 buah trap, sehingga jumlah total trap adalah 60 buah. Sampel yang diambil yaitu Serangga 
yang terperangkap secara keseluruhan dikedua lokasi. Kemudian serangga dimasukkan kedalam botol 
yang berisi cairan alkohol. Sampel serangga yang masuk dalam perangkap dikoleksi dan dikelompokkan 
sesuai dengan pemasangan perangkap. Sampel serangga yang diperoleh diidentifikasi di Laboratorium 
Entomologi Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Variabel Pengamatan 
meliputi jumlah ordo, individu dan spesies serangga permukaan tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola tanam agroforestri merupakan pola tanam multi-strata (multi tajuk) yang terdiri dari tajuk 

tinggi, tajuk sedang, serta tajuk bawah yang masing-masing memiliki manfaat yang berbeda-beda. Pola 
tanam agroforestri selain diterapkan di zona rehabilitasi kawasan konservasi TNGGP juga ditanam di 
kanan kiri jalan (kakija) sepanjang tepi jalan jalan utama desa dan jalan menuju kebun petani. Tanaman 
kayu yang ditanam yaitu Atingia exelsa, Elaeocarpus angutifolius, Schima walichii, Magnolia champaca, 
Sloanea sigun, dan Castanopsis argentea. Jenis tanaman buah yang ditanam yaitu rambutan, durian, sirsak, 
nangka, alpukat, melinjo, dan mangga. Jenis tanaman kayu tersebut dipilih karena tanaman tersebut 
merupakan tanaman asli TNGGP. Sedangkan tanaman buah-buahan jenis tersebut merupakan jenis 
yang sudah umum ada di masyarakat. Untuk tanaman tajuk rendah petani umumnya menanam papaya, 
jagung, singkong, kacang panjang, dan cabai. Suryanto et al. (2005) menguraikan bahwa terdapat faktor-
faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis untuk ditanam yaitu: tujuan penanaman, jenis 
potensial dan tersedia, dan jenis yang bisa tumbuh di lokasi. 



Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Agronomi Indonesia 2016
Bogor, 27 April 2016

1138

Plot Agroforestri dan Keanekaragaman Serangga Permukaan Tanah di Kawasan Zona Rehabilitasi 
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat

Pada lahan agroforestri ini jenis tanaman yang ditanam didasarkan pada tanaman asli TNGGP. 
Keuntungan-keuntungan lainnya yang bisa didapat dengan penanaman sistem agroforestri yaitu  hasil 
buah dan kayunya dimanfaatkan, tidak memerlukan perawatan yang intensif, berpengaruh baik terhadap 
tata air karena bisa menyimpan air dengan baik, dapat mengurangi kerusakan-kerusakan terhadap tanaman 
pertanian yang disebabkan oleh hujan yang deras. Agroforestri dapat membantu mengoptimalkan 
penggunaan lahan secara berkelanjutan. Sistem berkelanjutan ini dicirikan antara lain oleh tidak adanya 
penurunan produksi tanaman dari waktu ke waktu, meminimalisir pencemaran lingkungan, dan dalam 
satu lahan yang sama bisa didapat beberapa hasil yaitu buah-buahan, kayu, dan tanaman penutup berupa 
sayuran.

Serangga bisa ditemukan di berbagai tempat termasuk di permukaan tanah. Borror et al. (1992) 
berpendapat bahwa serangga permukaan tanah merupakan serangga pemakan tumbuhan hidup dan 
tumbuhan mati yang berada di atas permukaan tanah. Serangga tanah berperan dalam proses perombakkan 
atau dekomposisi material organik tanah sehingga membantu dalam menentukan siklus material tanah 
sehingga proses perombakan di dalam tanah akan berjalan lebih cepat dengan adanya bantuan serangga 
permukaan tanah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangga permukaan tanah yang ditemukan pada penelitian 
ini sebanyak 2.335 individu yang termasuk ke dalam 29 genus, 18 famili dan 5 ordo. Keseluruhan ordo 
yang ditemukan adalah Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, dan Orthoptera (Tabel 2 dan 
Tabel 3).
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Genus dengan jumlah individu terbanyak adalah ordo Hymenoptera yaitu suku Formicidae yang 
merupakan jenis semut. Pola distribusi semut adalah mengelompok, sesuai dengan kebutuhan semut 
untuk mencari makanan dan mencari perlindungan. Elzinga (1987) menyatakan bahwa serangga sosial 
seperti semut biasanya mencari makan secara bergotong royong dan mencari tempat perlindungan 
biasanya dalam sarang secara mengelompok. Keberadaan semut yang masuk ke dalam jebakan umumnya 
lebih dari satu ekor. Tingginya populasi semut Dolichoderus mungkin disebabkan faktor biotik dan abiotik 
mendukung kehidupan populasi semut. Price (1998), mengungkapkan bahwa kehidupan populasi 
hewan dipengaruhi oleh factor biotik dan abiotik, ditambahkan oleh Harington dan Stork (1997) yang 
berpendapat bahwa faktor fisik lingkungan seperti temperatur dapat mempengaruhi perkembangan dan 
fekunditas serangga.

Sedangkan genus dengan jumlah individu paling sedikit yaitu ordo Hemiptera. Aktivitas hidup dari 
ordo tersebut tidak selalu berada di atas permukaan tanah. Ordo tersebut bersifat parasit pada serangga 
lain. Berdasarkan kehadirannya, ordo tersebut termasuk ke dalam kelompok temporal yaitu golongan 
serangga yang memasuki tanah dengan tujuan bertelur, setelah menetas dan berkembang menjadi dewasa, 
serangga akan keluar dari tanah. Kevan (1955).

Pada perangkap jebak juga ditemukan ordo Coleoptera. Shahabuddin et al. (2005) menyatakan 
bahwa ordo Coleoptera kebanyakan berperan sebagai dekomposer, salah satunya adalah famili Scarabeidae 
yang dikenal sebagai kumbang tinja. Genus dari suku Scarabaeidae yang ditemukan pada lokasi penelitian 
adalah Onthopagus sp. 
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Serangga yang ditemukan pada plot agroforestri secara umum lebih banyak jika dibandingkan 
dengan pada penanaman kakija. Hal tersebut bisa terjadi kemungkinan karena serasah yang ditemukan di 
lahan plot lahan agroforestri lebih banyak jika dibandingkan dengan penanaman kakija. Pada umumnya 
serasah dibersihkan oleh petani dengan tujuan agar rumput liar tidak tumbuh dan tidak mengganggu 
pertumbuhan tanaman utama. Sugiyarto dkk. (2007), berpendapat bahwa bahan organik tanah  berperan 
penting terhadap kepadatan fauna tanah. Bahan organik yang sulit terdekomposisi dapat berperan sebagai 
lapisan penutup tanah yang dapat dijadikan sumber energi bagi komunitas serangga permukaan tanah. 
Serasah menentukan kandungan bahan organik tanah karena aktivitas dekomposisi yang dilakukan oleh 
serangga tanah. Selain itu keadaan lokasi di plot agroforestri lebih rimbun jika dibandingkan tanaman 
kakija yang terbuka.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah individu serangga secara keseluruhan pada 
malam hari lebih banyak dibandingkan pada siang hari (Tabel 1). Hal ini dikarenakan sebagian besar 
dari serangga yang tertangkap merupakan serangga nokturnal, yaitu serangga yang aktivitasnya banyak 
dilakukan pada malam hari sehingga kemungkinan untuk terperangkap pada perangkap jebak menjadi 
lebih besar. Suhu udara juga berpengaruh terhadap aktivitas serangga, pada penelitian ini suhu udara di 
malam hari lebih rendah dibandingkan dengan siang hari. Pada umumnya serangga akan lebih banyak 
beraktivitas pada suhu yang tidak terlalu tinggi. Jumar, (2000) melaporkan bahwa serangga memiliki 
kisaran suhu tertentu dimana mereka dapat hidup, di luar kisaran suhu tersebut serangga akan mati 
kedinginan atau kepanasan. Menurut Sugiyarto, dkk. (2007) banyaknya hewan permukaan tanah yang 
aktif pada malam hari berkaitan erat dengan karakteristik hewan tanah yaitu tidak menyukai intensitas 
cahaya matahari yang tinggi. Selain itu pada siang hari banyak hewan predator. Purwowidodo, (2003) 
berpendapat keberadaan serangga tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan antara lain faktor 
mikro dan faktor makro lingkungan permukaan tanah. Faktor mikro yang mempengaruhi kehidupan 
serangga tanah adalah ketebalan serasah, kandungan bahan organik, pH, kesuburan, jenis tanah, 
kepadatan tanah, dan kelembaban tanah, sedangkan faktor makro adalah geologi, iklim, ketinggian 
tempat, jenis tumbuhan, dan penggunaan lahan. Keberadaan serangga pada suatu habitat tidak terlepas 
dari ketersediaan makanan dan kesesuaian kondisi lingkungan (Schowalter 2011). Kondisi habitat dan 
lingkungan yang mendukung menciptakan keseimbangan dalam hubungan tropik antara tanaman 
pertanian, serangga herbivor dan musuh alaminya (Tylianakis et al. 2007).

Serangga yang terperangkap kemungkinana berasal dari tanaman inang atau sarang di sekitarnya. 
Keadaan ini dapat terjadi karena ada makanan atau tumbuhan inang sebagai sumber makanan yang 
dianggap cocok bagi semut. Menurut Purwatiningsih (2001) kedatangan serangga ke suatu area 
dapat berasal dari tanaman yang ditanaman sekitar lahan percobaan yang merupakan tanaman inang. 
Penyebab lain yang mungkin memacu kehadiran semut adalah kemampuan semut berjalan mengikuti 
jejak jenisnya. Kemampuan mengikuti jejak ini karena adanya feromon pemandu. Menurut Borror et al. 
(1992) dan Elzinga (1987) menyatakan bahwa serangga memiliki feromon yang jejak untuk pemandu 
jenisnya menemukan sumber makanan.

Salah satu organisme tanah yang sangat berperan dalam perbaikan kesuburan tanah adalah fauna-
fauna tanah termasuk anggota famili Formicidae. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan di lapangan semut 
Selonopsis sp dan Dolichoderus sp menguraikan insekta atau sisa bahan organik secara bergotong royong. 
Pernyataan ini didukung oleh Arief (2001) dalam Rahmawati (2004) fauna tanah akan meremah-remah 
atau makan substansi nabati yang mati kemudian bahan tersebut dikeluarkan dalam bentuk kotoran, 
kotoran ini akan menjadi pupuk.

Semut di alam dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat kondisi perubahan lingkungan 
dan semut juga berperan memelihara siklus nutrisi dan struktur tanah. Pernyataan ini didukung oleh 
pendapat Hagevik (2003) bahwa bahwa semut sangat penting dalam memelihara siklus nutrisi dan 
struktur tanah. Menurut Shattuck dan Barnett (2001); Read (1996) menjelaskan bahwa komunitas 
semut dapat berubah secara nyata bila kondisi lingkungan berubah, oleh karena itu semut sangat baik 
untuk memonitor perubahan lingkungan.
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 Semut yang dapat menjadi predator dapat dimanfaatkan untuk menegndalikan hama pada 
tanaman, karena semut dapat menjadi musuh alami hama. Pernyataan didukung oleh pendapat Hosang 
(2004) bahwa semut pada tanaman dapat membantu petani dalam membasmi hama dan penyakit pada 
tanaman. Pendapat Depparaba dan Mamesah (2005) bahwa semut hitam (Dolichoderus bituberculatus 
Mayr) dapat menjadi musuh alami hama penggerek daun (Phyllocnistic citrella Straint). Riyanto (2007) 
juga menyatakan bahwa peran semut di alam dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap 
hewan dan manusia. Manfaat segi positif tidak dapat secara langsung dinikmati oleh manusia misalnya 
perannya sebagai predator, menguraikan bahan organik, mengendalikan hama dan bahkan membantu 
penyerbukan. Semut dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat kondisi perubahan lingkungan 
dan juga berperan memelihara siklus nutrisi dan struktur tanah.

KESIMPULAN
Hasil penelitian mendapatkan serangga permukaan tanah sebanyak 2.335 individu yang termasuk 

ke dalam 29 genus, 18 famili dan 5 ordo. Keseluruhan ordo yang ditemukan adalah Coleoptera, Diptera, 
Hemiptera, Hymenoptera, dan Orthoptera. Ordo Hymenoptera lebih banyak ditemukan dibandingkan 
dengan ordo yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena serangga tersebut merupakan serangga yang 
umum dan banyak jumlah ordo yang beraktivitas di permukaan tanah. Perbedaan kelimpahan dari kedua 
lahan juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Dua faktor  
tersebut berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan serangga. Kandungan bahan organik 
tanah juga perpengaruh terhadap kelimpahan serangga. Semakin tinggi kandungan bahan organik dalam 
tanah semakin tinggi pula tingkat kelimpahan serangga permukaan tanah pada suatu lahan. 
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ABSTRACT
The application of technical guidelines for cultivated to meet the rules of soil and water conservation, 
environmental responsibility, and biodiversity is to utilize the weeds that grow oil palm plantations 
as cover crops. Asystasia gangetica (L.) T. Anderson is a noxious weed that is often found in oil palm 
plantations in Indonesia and Malaysia. This weed has not been used because it is one of the noxious 
weed and invasive weed in oil palm plantations, so it is often controlled. This weed can be used as a cover 
crop in its function as a soil and water conservation vegetatively in mature oil palm plantations because 
of shade-tolerant even to the level of shade 90%, containing 1.5% N, 0.2% P, 1.8% K in the roots, 2.2 
% N, 0.3% P, 6.9% K on the leaves, and 2.0% N, 0.3% P, 5.6% K on the stem, land coveragequickly 
(11-35 MST) and decomposition ratequickly (30 days), as carbon stocks biomass (1.4 t C ha-1 yr-1) and 
also soil carbon stock (39.5 t C ha-1) and is able to improve the physical properties and biological soil, 
able to increase 43.7% N, 112.5%   P, and 162.6% K as compared with no cover crops through the 
nutrient balance, and effectively reduces erosion and loss of organic matter and nutrients during the 
rainy season.
Keyword :Asystasia gangetica (L.) T. Anderson,cover crop, stock carbon, nutrient balance

ABSTRAK
Penerapan pedoman teknis budidaya dengan memenuhi kaidah konservasi tanah dan air, tanggung 
jawab lingkungan, dan keanekaragaman hayati adalah dengan memanfaatkan gulma yang banyak 
tumbuh di perkebunan kelapa sawit sebagai tanaman penutup tanah.Asystasia gangetica (L.) T. Anderson 
merupakan noxius weed yang banyak dijumpai di perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia. 
Gulma ini belum dimanfaatkan karena termasuk salah satu noxius weed dan gulma invasif di perkebunan 
kelapa sawit, sehingga sering dikendalikan. Gulma ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman penutup 
tanah dalam fungsinya sebagai konservasi tanah dan air secara vegetatif di perkebunan kelapa sawit 
menghasilkan karena toleran terhadap naungan bahkan sampai tingkat naungan 90%, mengandung 
1.5% N, 0.2% P, 1.8% K pada bagian akar, 2.2% N, 0.3% P, 6.9% K pada bagian daun, dan 2.0% N, 
0.3% P, 5.6% K pada bagian batang, cepat menutup lahan (11-35 MST) dan cepat terdekomposisi (30 
hari), sebagai cadangan karbon biomasa (1.4 t C ha-1 tahun-1) dan juga cadangan karbon tanah (39.5 t C 
ha-1) serta mampu memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah, mampu meningkatkan 43.7% N, 112.5% 
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P, dan 162.6% K dibandingkan tanpa tanaman penutup tanah melalui neraca haranya, serta efektif 
menekan erosi dan kehilangan bahan organik serta hara pada saat musim hujan.
Kata kunci :Asystasia gangetica (L.) T. Anderson,tanaman penutup tanah, cadangan karbon, neraca hara

PENDAHULUAN
Adanya tanaman penutup tanah di perkebunan kelapa sawit menghasilkan merupakan bentuk 

implementasi prinsip dan kriteria dari RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia 
Sustainable Palm Oil), terutamadalam tanggung jawab terhadap lingkungan, konservasi kekayaan 
alam dan keanekaragaman hayati serta penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa 
sawit dengan memperhatikan konservasi tanah dan air (Pusat Informasi Kelapa Sawit 2013). Dengan 
adanya tanaman penutup tanah sebagai konservasi tanah secara vegetatif di perkebunan kelapa sawit 
menghasilkan diharapkan dapat menghindari dan mengurangi dampak pengrusakan lingkungan dengan 
meningkatkan keanekaragaman hayati vegetasi di permukaan tanah dan meningkatkan keanekaragaman 
mikroorganisme di dalam tanah.

Tanaman penutup tanah juga dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah seperti 
meningkatkan ketahanan struktur tanah (Arsyad 2010), memperbesar kemampuan tanah untuk 
menyerap dan menahan air hujan yang jatuh, menambah unsur hara tanah, serta sebagai cadangan 
karbon biomasa dan karbon tanah (Reicosky & Forcella 1998). Hasil penelitian Maswar (2009) pada 
perkebunan kelapa sawit rakyat di Desa Suak Raya, Kecamatan Johan Pahlawan, kabupaten Aceh Barat 
menunjukkan bahwa potensi karbon yang dapat dikembalikan ke lahan setiap tahunnya dari biomasa 
gulma lebih tinggi dibandingkan dari pelepah dan daun sawit, yaitu berkisar antara 8.0–10.4 t ha-1 dari 
biomasa gulma, dan 1.4–1.9 t ha-1 dari pelepah dan daun sawit. 

Perkebunan kelapa sawit menghasilkan, umumnya mempunyai ciri lingkungan yang lembab dan 
ternaungi. Tanaman kacangan sebagai tanaman penutup tanah pada saat tanaman belum menghasilkan, 
tidak toleran terhadap naungan, sehingga pada saat kanopi tanaman kelapa sawit sudah mulai saling 
menutupi, maka tanaman kacangan juga akan digantikan secara alami oleh tumbuhan yang toleran 
terhadap naungan dan kesuburan tanah rendah seperti Asystasia gangetica, Nephrolepis biserrata, Mikania 
micrantha, Axonopus compressus, Cytococcum sp., Paspalum conjugatum dan lain-lain.

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson merupakan tanaman yang tersebar luas di perkebunan kelapa 
sawit, karet, nenas dan kakao (Biotrop 2008). Tanaman ini pertama kali diintroduksi ke Malaysia dari 
India pada tahun 1876 dan 1923 sebagai tanaman hias. Sekarang sudah tersebar luas di Sumatera dan 
Jawa Barat (Biotrop 2008) serta sudah menjadi noxius weed di Malaysia dan Indonesia (Wiart 2000). 

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson
Asystasiagangetica(L.) T. Anderson disebut juga Asystasia coromandeliana Nees, Justicia gangetica L., 

rumput bunga putih, asystasia atau Chinese violet, termasuk tumbuhan perennial yang berasal dari Afrika, 
Arab (Adetula 2004), India (Holm et al. 1977) dan pertama kali diintroduksi ke Malaysia pada tahun 
1876 dan 1923 sebagai tanaman hias (Wiart 2000). 

A. gangetica termasuk ke dalam famili Acanthaceae mencakup sekitar 4000 spesies yang tersebar 
luas di seluruh dunia. Famili Acanthaceae ini mencakup berbagai keragaman morfologi, habitat, dan 
pola biogeografi. Genus Asystasia mencakup sekitar 40 spesies (Rodríguez 2005), dan spesies A. gangetica 
telah diidentifikasi dalam dua subspesies, yaitu A. gangetica subspesiesgangeticadan A. gangetica subspecies 
micrantha. A. gangetica subspecies gangeticatidak mempunyai sulur, tumbuh tegak, tinggi 0.3-0.5 m(Cuo 
Shu et al. 2011), sedangkan A. gangetica subspesiesmicrantha mempunyai sulur, tumbuh merambat atau 
memanjat dengan tinggi 1.0-3.0 m (Rodríguez 2005).A. gangetica subspesiesgangetica banyak ditemui di 
Asia, sedangkan A. gangetica subspesiesmicrantha banyak ditemui di Afrika (Ismail & Shukor 1998).

A. gangetica merupakan gulma tahunan yang tumbuh tegak dan merayap membentuk belukar 
yang sangat tebal (Priwiratama 2011), mempunyai bentuk batang beruas dan berbuku, setiap buku 
mudah membentuk akar apabila menjalar di tanah. Daun berbentuk oval berwarna hijau gelap. Bunga 
berwarna putih dengan mozaik ungu di kelopak bunganya (Elliot et al. 2004). Buah berbentuk kapsul 
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dengan ukuran 13 mm x 2 mm dan terdapat 2–4 biji di dalamnya (Globinmed 2011) (Gambar 1). 
Berbunga dan menghasilkan biji sepanjang tahun (Kiew & Vollesen 1997). Pada tempat yang ternaungi, 
A. gangetica akan tumbuh membentuk organ-organ vegetatif yang lebih banyak, sedangkan pada tempat 
terbuka akan memproduksi bunga dan biji lebih banyak (Othman & Musa 1992).

A. gangetica termasuk gulma invasif di perkebunan kelapa sawit karena kemampuannya 
menghasilkan biji dalam jumlah banyak, yaitu diperkirakan mampu memproduksi 27 juta biji per hektar 
(Priwiratama 2011), terlempar sejauh 6 m (Adetula 2004),dan mudah berkecambah sehingga cepat 
mendominasi lahan. Tanaman baru juga dapat tumbuh dari pangkal ruas-ruas batang saat menyentuh 
tanah (Priwiratama 2011), dan dalam waktu 6 minggu sudah berbunga dan menghasilkan biji (Adetula 
2004).

Gambar 1. Asystasia gangetica (L.) T. Anderson subspesies gangetica: A. Rumpun; B. Daun; C. Bunga; 
D. Buah

TANAMAN PENUTUP TANAH
Tanaman penutup tanah adalah tumbuhan atau tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi 

tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah (Departemen 
Pertanian 2013). Tanaman yang digunakan sebagai tanaman penutup tanah memerlukan persyaratan 
seperti: (a) mudah diperbanyak; (b) sistem perakaran tidak menimbulkan kompetisi dengan tanaman 
utama; (c) tumbuh cepat dan banyak menghasilkan daun; (d) tidak mensyaratkan tingkat kesuburan 
yang tinggi; (e) toleran terhadap pemangkasan, resisten terhadap hama, penyakit, kekeringan, naungan, 
dan injakan; (f) mampu menekan pertumbuhan gulma; (g) tidak akan berubah menjadi gulma; dan (h) 
tidak mempunyai sifat-sifat yang mengganggu seperti duri dan sulur-sulur yang membelit.

 Tanaman penutup tanah berperan dalam : (1) menahan atau mengurangi rusaknya tanah akibat 
butir-butir hujan yang jatuh dan aliran air permukaan, (2) melakukan transpirasi yang mengurangi 
kandungan air tanah, dan (3) menambah bahan organik tanah melalui batang, ranting dan daun mati 
yang jatuh (Arsyad 2010), serta mampu meningkatkan cadangan karbon di dalam tanah; (4) mengurangi 
evaporasi dan suhu tanah, dan meningkatkanresapan air ke dalam tanah; (2) melindungi tanah dari erosi; 
(3) mengurangi tumbuhnya gulma; (4) meningkatkan ketersediaan hara tanah melalui neraca haranya; 
(5) memperbaiki struktur tanah; (6)memperbaiki sifat biologi tanah; dan (7) mengurangi hama dan 
penyakit tanaman (Florentin et al. 2011).

PEMANFAATAN Asystasia gangetica (L.) T. ANDERSON SEBAGAI 
TANAMAN PENUTUP TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA 

SAWIT MENGHASILKAN
A. gangetica dapat digunakan sebagai tanaman penutup tanah di kebun kelapa sawit menghasilkan 

dengan pengelolaan yang tepat. Sifat invasif yang dimiliki oleh A. gangetica dapat dimanfaatkan untuk 
pertumbuhan yang cepat dan penutupan lahan yang cepat pula. Selain itu, A. gangetica juga mampu 
tumbuh baik pada keadaan penuh cahaya dan kesuburan tanah rendah (Samedani et al. 2013), bahkan 
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dapat tumbuh pada tingkat naungan 90% (Adetula 2004). Hasil penelitian Yenni et al. (2015a) 
menunjukkan bahwa A. gangetica yang ditanam pada kebun kelapa sawit umur 5 tahun dengan intensitas 
cahaya matahari 49,226 lux dan kebun kelapa sawit umur 17 tahun dengan intensitas cahaya matahari 
3,251 lux tidak memberikan respon pertumbuhan yang berbeda nyata.Hal ini menunjukkan bahwa, A. 
gangetica mampu tumbuh baik pada intensitas cahaya matahari rendah maupun tinggi (Gambar 2).

Jenis A. gangetica yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman penutup tanah adalah A. gangetica 
subspesies gangetica, karena jenis A. gangetica tersebut tidak mempunyai sulur seperti subspesies micrantha 
(Ismail & Shukor 1998), dan tinggi tanaman yang lebih rendah (0.3 m-0.5 m) (Cuo Shu et al. 2011) 
dibandingkan subspesies micrantha (0.5 m-3.0 m) (CRC Weed Management 2003). Hasil penelitian 
Yenni et al. (2015a) menunjukkan pula bahwa, A. gangetica yang ditanam dengan jarak tanam 10 cm x 
10 cm, 20 cm x 20 cm, dan 40 cm x 40 cm mempunyai tinggi tanaman berturut-turut 54.44 cm – 55.14 
cm, 57.33 cm -57.39 cm, dan 60.75 cm – 61.08 cm (Gambar 2).

Gambar 2. Tinggi tanamanA. gangetica umur 3-25 MST pada kebun kelapa sawit umur 5 tahun (kiri) 
dan 17 tahun (kanan)

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa A. gangetica subspesies gangetica dapat digunakan 
sebagai tanaman penutup tanah (Adetula 2004), dan mengandung beberapa unsur hara seperti N, P, K, 
Ca, Mg, Fe, Zn pada jaringan tanamannya (Odharva et al. 2007). Hasil penelitian Yenniet al. (2016) 
menunjukkan bahwa A. gangetica mengandung 1.5% N, 0.2% P, 1.8% K pada bagian akar, 2.2% N, 
0.3% P, 6.9% K pada bagian daun, dan 2.0% N, 0.3% P, 5.6% K pada bagian batang. kandungan 
hara K pada daun A. gangetica ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kadar hara K daun Mucuna 
bracteata, tanaman penutup tanah yang umum digunakan pada tanaman kelapa sawit belum menghasilkan 
(Gambar 3a). Kadar hara K yang tinggi pada jaringan tanaman A. gangetica merupakan faktor penting 
dan nilai tambah bagi pemanfaatan A. gangetica sebagai tanaman penutup tanah di perkebunan kelapa 
sawit menghasilkan, karena hara K sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan produksi kelapa sawit, 
di mana unsur K berperan penting dalam pembentukan TBS (tandan buah segar).

Kadar hara N, P, K yang terkandung dalam setiap jaringan batang, daun dan akar A. gangetica ini 
dapat dimanfaatkan dengan cepat oleh kelapa sawit untuk pertumbuhan dan perkembangannya, karena 
daun, batang maupun akar A. gangetica yang jatuh dan berada di dalam tanah cepat terdekomposisi, 
yaitu dalam waktu 30 hari sudah terdekomposisi sebesar 90.0%–96.6% (Yenni et al. 2014), sedangkan 
M. bracteata membutuhkan waktu lebih lama untuk terdekomposisi (Gambar 3).

Berdasarkan fungsi tanaman penutup tanah sebagai agen hayati untuk mengurangi serangan hama 
dan penyakit tanaman, maka A. gangetica dapat berperan serbagai agen hayati mengendalikan hama 
ulat kantong di perkebunan kelapa sawit menghasilkan karena bunga dan trikoma di daun A. gangetica 
dapat menarik parasitoid ulat kantong (Metisa plana) untuk meletakkan telurnya (Kusuma 2010). A. 
gangetica juga dapat digunakan sebagai tanaman untuk memonitor (biomonitor) adanya logam berat 
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seperti merkuri (Hg) (Chew et al. 2012). Selain itu A. gangetica dapat digunakan sebagai pupuk hijau 
untuk pertanaman kacang tanah (Junedi 2014) dan sebagai tanaman obat (Mugabo & Raji 2013; Gopal 
et al. 2013).

Peran lain suatu tanaman sebagai tanaman penutup tanah adalah mampu menutup lahan dengan 
cepat. Hasil penelitian Yenni et al. (2015a) menunjukkan bahwa A. gangetica mampu menutup lahan 
98.67% pada umur 10 MST dan 100% pada umur 11 MST untuk jarak tanam 10 cm x 10 cm, 15 MST 
untuk jarak tanam 20 cm x 20 cm, dan 25 MST untuk jarak tanam 40 cm x 40 cm untuk A. gangetica 
yang ditanam pada kebun kelapa sawit umur 5 tahun, sedangkan A. gangetica yang ditanam pada kebun 
kelapa sawit umur 17 tahun menutup 100% pada umur 11 MST untuk jarak tanam 10 cm x 10 cm, 16 
MST untuk jarak tanam 20 cm x 20 cm, dan 35 MST untuk jarak tanam 40 cm x 40 cm (Gambar 4) 
(Yenniet al., 2016).

Gambar 3. Kandungan hara N, P, K pada daun A. gangeticadan M. bracteata (A), serta jumlah biomasa 
dan waktu dekomposisi pada A. gangetica dan M. bracteata (B)

Gambar 4. Hubungan persentase penutupan A. gangetica dengan umur tanaman pada berbagai 
perlakuan jarak tanam di kebun kelapa sawit umur 5 tahun (kiri) dan 17 tahun (kanan) 

Peran penting tanaman penutup tanah dalam konsevasi tanah dan air adalah sebagai cadangan 
karbon tanah maupun biomasa. Hasil penelitian Yenniet al. (2016) menunjukkan bahwa A. gangetica 
dapat berperan sebagai cadangan karbon biomasa (1.4 t C ha-1 tahun-1) dan juga cadangan karbon tanah 
(39.5 t C ha-1) (Yenni et al 2016). A. gangetica juga mampu memperbaiki sifat fisik (Yenni et al. 2015a), 
biologi (Yenniet al. 2016) dan kimia tanah melalui neraca haranya di kebun kelapa sawit menghasilkan 
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dengan meningkatkan 43.7% N, 112.5% P, dan 162.6% K (Gambar 5) (Yenni et al 2015b), serta efektif 
menekan erosi dan kehilangan bahan organik dan hara pada saat musim hujan (Gambar 6) (Yenniet al. 
2016).

Gambar 5. Neraca hara N-total (A), P2O5 (B), K2O (C) tanah dengan penanaman tanaman penutup 
tanah (Agustus-Desember 2014)

Gambar 6.  Pengaruh penanaman A. gangetica sebagai tanaman penutup tanah di perkebunan kelapa 
sawit menghasilkan di Lampung Selatan terhadap erosi (kiri) dan kehilangan bahan organik 
serta hara tanah (kanan) 
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KESIMPULAN
A. gangetica dapat dimanfaatkan sebagai tanaman penutup tanah dalam fungsinya sebagai konservasi 

tanah dan air secara vegetatif di perkebunan kelapa sawit menghasilkan karena :
1. Toleran terhadap naungan bahkan sampai tingkat naungan 90%. 
2. Mengandung 1.5% N, 0.2% P, 1.8% K pada bagian akar, 2.2% N, 0.3% P, 6.9% K pada bagian 

daun, dan 2.0% N, 0.3% P, 5.6% K pada bagian batang. 
3. Cepat menutup lahan (11–35 MST) dan cepat terdekomposisi (30 hari). 
4. Sebagai agen hayati untuk mengendalikan hama ulat kantong di perkebunan kelapa sawit 

menghasilkan. 
5. Sebagai cadangan karbon biomasa (1.4 t C ha-1 tahun-1) dan juga cadangan karbon tanah (39.5 t C 

ha-1) serta mampu memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. 
6. Mampu meningkatkan 43.7% N, 112.5% P, dan 162.6% K dibandingkan tanpa tanaman penutup 

tanah melalui neraca haranya, serta efektif menekan erosi dan kehilangan bahan organik serta hara 
pada saat musim hujan.
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ABSTRACT 
The utilization of mycorrhizal types of vesicular arbuscular on cocoa nursery necessary is required to 
support the growth of superior and healthy seedlings. The study aimed to analyze the effectiveness of 
two types of mycorrhizae on the growth of cocoa seedling. Research conducted in the field trials and 
Biotechnology laboratory of Department of Plant Plantation, Polytechnic of Pangkep State Agricultural 
on October to December 2014. The study was based on a randomized block design where the treatment 
is the type of mycorrhizae, ie without treatment (M0), Glomus sp. (M2), Acaulospora sp. (M2), and 
Glomus sp. + Acaulospora sp. (M3). Mycorrhizal types of Acaulospora sp. more effectively used on cocoa 
seedlings where the application of mycorrhiza resulted in the best growth response compared with the 
type of Glomus sp., or a mixture of the two types of mycorrhizae. Cocoa seedling growth response to the 
application of mycorrhizal Acaulospora sp. based on the parameters in the addition of leaves number (5 
leaf ), stem diameter (1.05 cm), and the percentage of infection at the root mycorrhizal spores (98%).
Keywords : mycorrhizae, vesicular, arbuscular, seedlings, cocoa

ABSTRAK
Pemanfaatan mikoriza jenis vesikula arbuskula pada pembibitan kakao diperlukan guna menunjang 
pertumbuhan bibit yang sehat dan unggul. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektifitas aplikasi dua 
jenis mikoriza vesikula arbuskula terhadap pertumbuhan bibit kakao. Penelitian dilaksanakan di kebun 
percobaan dan laboratorium Bioteknologi Jurusan Perkebunan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep 
pada Juni hingga  Desember 2014. Desain penelitian dalam bentuk Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan perlakuan jenis mikoriza (M), terdiri atas 4 taraf yaitu tanpa mikoriza (M0), mikoriza Glomus sp. 
(M1), mikoriza Acaulospora sp. (M2), dan mikoriza Glomus sp. dan Acaulospora sp. (M3). Mikoriza jenis 
Acaulospora sp. lebih efektif digunakan pada bibit kakao, dimana aplikasi mikoriza tersebut menghasilkan 
respon pertumbuhan yang terbaik dibandingkan dengan jenis Glomus sp., ataupun campuran dari kedua 
jenis mikoriza tersebut. Respon pertumbuhan bibit kakao terhadap aplikasi mikoriza Acaulospora sp. 
berdasarkan parameter pertambahan jumlah daun (5 helai), diameter batang (1,05 cm), dan persentase 
infeksi spora mikoriza pada akar (98%).
Kata Kunci : mikoriza,vesukula, arbuskula, bibit, kakao

PENDAHULUAN
Kakao merupakan komoditas perkebunan yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia terutama dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan petani dan penghasil devisa 
bagi negara. Sebagai salah satu komoditas unggulan nasional setelah tanaman karet, kelapa sawit, kopi, 
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dan teh, usaha tani kakao telah menarik minat banyak petani untuk berkecimpung dalam dunia usaha 
tersebut. Hal itu nampak pada kecenderungan peningkatan luas areal tanaman kakao terutama kakao 
rakyat yang saat ini mencapai 1,44 juta ha (Dirjen Perkebunan 2010). Seiring peningkatan luas areal 
lahan kakao, maka perlu pula didukung oleh penyediaan bibit yang unggul dan bermutu. 

Tanaman kakao adalah tanaman tahunan yang membutuhkan kesinanmbungan dalam penyediaan 
bibit untuk setidaknya mempertahankan produktifitasnya. Bibit dibutuhkan selain pada penanaman lahan 
baru, namun yang paling penting pula dibutuhkan untuk peremajaan tanaman tua/rusak (Nasaruddin 
2012). Oleh karena itu, diperlukan bibit yang bukan hanya berkualitas secara genetik namun  bibit 
unggul yang dapat tumbuh baik sekalipun pada lingkungan pertanaman yang ekstrim.

Inovasi teknologi ramah lingkungan dalam teknis budidaya utamanya pada pembibitan kakao 
sudah banyak dilakukan, mulai dari penggunaan pupuk hayati hingga aplikasi mikoriza, umumnya 
berpengaruh positif bagi tanaman. Hasil penelitian Siagian et al. (2014) melaporkan bahwa pemberian 
pupuk hayati 30 g/polybag meningkatkan pertumbuhan jumlah daun pada 9–17 MST, bobot basah 
tajuk dan bobot kering tajuk, akan tetapi belum ditemukan taraf pupuk hayati yang optimum. Dilain 
pihak penggunaan pupuk NPK tidak memperlihatkan pengaruh pada peningkatkn pertumbuhan bibit 
kakao

Pengelolaan pembibitan untuk menghasilkan bibit bermutu dapat dilakukan melalui inokulasi 
jamur mikoriza sejak dini pada saat penanaman kecambah. Infeksi jamur mikoriza mampu meningkatkan 
pertumbuhan bibit kakao melalui peningkatan serapan hara oleh perakaran bibit kakao (BBP2TP Ambon, 
2012) serta membantu bibit tetap bertahan dalam kondisi lahan yang kering (Lucia et al. 1998). Asosiasi 
antara cendawan mikoriza dan akar tanaman merupakan bentuk hubungan yang saling menguntungkan, 
dimana cendawan  mikoriza dapat memberikan bermacam-rnacam zat pengatur tumbuh seperti auksin,  
sitokinin, dan giberelin kepada inangnya Senyawa-senyawa ini sama dengan yang unumnya dibentuk 
inang, serta  berfungsi mengatur pembelahan sel, pertumbuhan dan  proses fisiologi lainnya seperti 
metabolisme dan pengendalian translokasi hara. Akar yang telah berasosiasi dengan cendawan ini dicegah 
atau diperlambat proses penuaan dan suberisasinya, sehingga fungsi akar sebagai penyerap unsur hara 
dan air diperpanjang (Setiadi 1989). 

Penelitian  mengenai perbandingan infektifitas jenis mikoriza pada tanaman kakao masih belum 
banyak dilakukan. Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan penelitian mengenai infektifitas jenis 
isolat mikoriza terhadap pertumbuhan bibit kakao untuk mengetahui efektifitasnya terhadap perbaikan 
serapan hara yang akan berdampak positif pada pertumbuhannya.

BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di lahan percobaan dan laboratorium Bioteknologi jurusan Budidaya 

Tanaman Perkebunan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaksanaannya dimulai 
pada bulan Juni hingga Desember 2014.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tanah, pasir, air, isolat Cendawan 
Mikoriza Arbuskular (CMA) Glomus sp. dan Acaulospora sp. asal pertanaman tebu di Kabupaten 
Takalar, benih kakao klon Sulawesi 2.  Alat-alat yang digunakan adalah sekop, ayakan, ember, polybag,  
timbangan, jangka sorong, meteran, gunting, scalpel, pinset, dan mikroskop.

Penelitian disusun berdasarkan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dimana jenis mikoriza yang 
menjadi perlakuan, yaitu tanpa perlakuan (M0), Mikoriza Glomus sp. (M1), Mikoriza  Acaulospora sp. 
(M2) dan campuran Mikoriza Glomus sp. dan Acaulospora sp. (M3). Setiap perlakuan diulang sebanyak 
empat kali dengan dua unit, sehingga seluruhnya terdapat 32 unit percobaan.

a. Perbanyakan Mikoriza
Perbanyakan mikoriza dilakukan dengan menyiapkan 3 bak media perkecambahan yang berisi 

pasir, kemudian masing-masing disemaikan benih jagung. Pada saat benih jagung telah berkecambah, 
inokulan mikoriza dalam bentuk tanah dan akar ditaburkan diatas semaian jagung, kemudian dberi satu 
lapisan pasir  tipis diatasnya. Tanaman jagung tersebut dipelihara hingga 3 bulan.  Setelah itu, tanaman 
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jagung tidak disiram dan dibiarkan kering.  Media perbanyakan mikoriza dengan tanaman inang jagung 
tersebut siap diaplikasikan pada bibit tebu.

b. Penanaman Bibit dan Aplikasi Mikoriza
Tanah, dan pasir terlebih dahulu diayak lalu dicampur dengan sekam padi kemudian disangrai 

dan dicampur hingga rata dengan perbandingan tanah dan pasir (2:1:1) kemudian dimasukkan ke dalam 
polybag berukuran 25 cm x 30 cm. Benih kakao disemailan pada media pasir, setelah setelah terbentuk 2 
daun sempurna, semaian dipindahkan kedalam polybag. Sebelum dilalukan penanaman terlebih dahulu 
media tanam dalam polybag disiram dengan air kemudian dimasukkan isolat mikoriza sesuai dengan 
perlakuan, kemudian diatasnya ditutup dengan satu lapisan tanah.

c. Pewarnaan Akar dan Pengamatan Infeksi Mikoriza
Pewarnaan akar dilakukan dengan mengacu pada prosedur dari Kormanik dan Mc. Graw (1982). 

Akar dimasukkan dalam larutan KOH 10% direndam selama 24 jam, lalu dbilas dengan air selama 5 
menit. Setelah itu akar direndam dalam larutan HCl 2% selama 24jam. Selanjutnya akar dimasukkan 
dalam larutan staining yang terdiri atas 100 mL asam laktat, 100 mL gliserin, 50 mL aquades, dan 0,13 
g acid fuchsin, lalu direndam selama 24 jam. Terakhir akar direndam lagi dalam larutan destaining yang 
terdiri atas 100 mL asam laktat, 100 mL gliserin, dan 50 mL aquades, direndam selama 24 jam, setelah 
itu akar siap diamati.

Sepuluh akar yang telah berwarna (panjang 1 cm) diamati persen kolonisasi mikoriza (hifa atau 
spora) dalam jaringan akar menggunakan mikroskop dengan pembesaran 200 - 400 kali. Persentase 
kolonisasi mikoriza dihitung berdasarkan rumus (Giovanetti dan Mosse, 1980) :
            Jumlah area akar terinfeksi 

Infeksi Mikoriza  (%)  =  x  100 %
  Jumlah area akar yang diamati

Peubah amatan dalam penelitian ini meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang 
yang diamati setiap dua minggu sejak tanaman di pembibitan, hingga tanaman berumur empat bulan. 
Parameter persentase infeksi mikoriza pada alar diamati pada akhir percobaan. Analisis ragam dillakukan 
terhadap hasil pengamatan. Apabila terdapat perlakuan yang berpengaruh nyata maka dilanjutkan 
dengan melakukan uji beda nyata terkecil (BNT) pada taraf 0,05 atau 0,01. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis ragam terhadap hasil pengamatan parameter pertumbuhan vegetatif tanaman menunjukkan 

bahwa perlakuan jenis isolat Mikoriza berpengaruh tidak nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman, 
jumlah daun dan diameter batang bibit kakao pada umur dua dan empat bulan setelah tanam (Gambar 
1).

Gambar 1. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman kakao (A), jumlah daun (B) dan diameter batang 
(C) pada perlakuan jenis mikoriza umur 2 dan 4 bulan setelah tanam
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Gambar 1 menunjukkan perlakuan campuran mikoriza  Glomus sp. dan Acaulospora (M3) 
menghasilkan pertambahan tinggi tanaman yang paling tinggi (4 cm) dibandingkan dengan perlakuan 
lainnya. Sedangkan pada parameter pertambahan jumlah daun dan diameter batang perlakuan mikoriza 
jenis Acaulospora (M2) menghasilkan nilai tertinggi, yaitu jumlah daun 5 helai dan dimeter batang 1,05 
cm.

Tabel 1. Rata-rata infeksi mikoriza pada akar tanaman kakao

Perlakuan                  Rata-rata        NP BNT 0,05
M2                                98,00a                      0,55
M1                                91,25b

M3                                84,50c

M0                                   0,00d

Ket: Nilai rata-rata yang diikuti dengan huruf yang sama berarti  berbeda tidak nyata pada taraf uji BNT0,05

Hasil uji BNT0,05 menunjukkan bahwa perlakuan mikoriza jenis Acaulospora (M2) menghasilkan 
persentase infeksi mikoriza tertinggi pada akar dan berbeda nyata dengan perlakuan mikoriza jenis 
Glomus sp. (M1), perlakuan campuran mikoriza  Glomus sp. dan Acaulospora (M3), dan perlakuan 
kontrol (M0). 

Gambar 2. Hifa Internal dan Eksternal dari Spora Mikoriza pada Perakaran Tanaman Kakao

Hasil penelitian secara umum memperlihatkan bahwa aplikasi mikoriza arbuskula menghasilkan 
respon pertumbuhan bibit kakao yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan tanpa mikoriza, 
yang nampak pada pertambahan  tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang dan persentase infeksi 
mikoriza pada akar. Hal ini membuktikan bahwa mikoriza yang berasosiasi dengan perakaran kakao 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman kakao di pembibitan. Pengaruh positif tersebut 
kemungkinan disebabkan oleh adanya perbaikan serta peningkatan serapan unsur hara yang berimplikasi 
pada meningkatnya pertumbuhan tanaman, dibandingkan dengan tanaman yang tidak bermikoriza. 

Mikoriza merupakan suatu bentuk hubungan simbiosis mutualistik antar cendawan dengan akar 
tanaman. Baik cendawan maupun tanaman sama-sama memperoleh keuntungan dari asosiasi ini. Infeksi 
ini antara lain berupa pengambilan unsur hara dan adaptasi tanaman yang lebih baik. Dilain pihak, 
cendawan pun dapat memenuhi keperluan hidupnya (karbohidrat dan keperluan  tumbuh lainnya) dari 
tanaman inang (Anas 1997). Dengan adanya perbaikan dan peningkatan serapan hara, menyebabkan 
pertumbuhan tanaman kakao yang lebih vigor dan kondusif untuk siap dipindahtanamkan di lapangan. 
Lucia et al. (1998) menyatakan bahwa inokulasi cendawan mikoriza mampu mempersingkat waktu di 
pembibitan selama satu bulan. Hasil penelitian aplikasi mikoriza pada bibit kakao yang juga dilakukan 
oleh Nasaruddin (2012) melaporkan bahwa inokulasi Mikoriza Arbuskula berkorelasi positif secara linier 
terhadap pertumbuhan bibit kakao sampai 10 g pohon-1, dan berkorelasi positif secara kuadratik terhadap 
berat kering akar bibit kakao pada umur 4 bulan setelah tanam. Inokulasi Mikoriza Arbuskula7,12 g 
pohon-1 menghasilkan pertumbuhan akar yang terbaik. Sedangkan hasil penelitian  Fitriani (2013) 
diungkapkan bahwa aplikasi mikoriza arbuskula berbeda nyata terhadap bobot kering tajuk dan bobot 
kering 100 biji, dibandingkan perlakuan kontrol. 
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Hasil penelitian terhadap infrksi mikoriza pada akar bibit kakao memperlihatkan bahwa tingkat 
infektifitas mikoriza jenis Acaulospora sp. lebih tinggi dibandingkan dengan jenis Glomus sp., ataupun 
campuran kedua isolat tersebut. Hal ini membuktikan bahwa mikoriza jenis Acaulospora sp. lebih adaptif 
dan mampu menjalin simbiosis yang lebih baik sehingga berpengaruh lebih baik pula pada pertumbuhan 
tanaman. Jenis mikoriza yang memiliki tingkat infektifitas tinggi  sangat penting agar setelah aplikasi 
mikoriza tersebut segera mebentuk jalinan hifa baik internal maupun eksternal yang berperan dalam 
serapan hara.  Seperti yang diungkapkan Atmaja (2011) bahwa mikoriza merupakan salah satu jenis 
jamur yang berperan dalam pembentukan struktur tanah menjadi lebih mantap karena benang-benang 
hifa eksternal yang dibentuk dapat mengikat satu partikel tanah dan partikel lainnya. Cavagnaro dan 
Martin (2010) juga berpendapat bahwa mikoriza arbuskula meningkatkan kemampuan sistem perakaran 
tanaman untuk menyerap hara mineral melalui perluasan miselium, memainkan peran ekologis penting 
dalam serapan hara tanaman peningkatan agregasi tanah melalui produksi glikoprotein hidrofobik 
(glumolin) yang dibebaskan dari ekstra radikal hifa. Hara mineral yang dapat diserap meliputi hara P, 
Mg dan Cu pada tanaman kakao lindak (Wibawa danBaon1991). 

KESIMPULAN 
Inokulasi cendawan Mikoriza arbuskula menghasilkan pertumbuhan vegetatif bibit kakao yang 

lebih baik dibandingkan dengan tanpa mikoriza. Mikoriza jenis Acaulospora sp. lebih efektif digunakan 
pada bibit kakao, dimana aplikasi mikoriza tersebut menghasilkan respon pertumbuhan yang terbaik 
dibandingkan dengan jenis Glomus sp., ataupun campuran dari kedua jenis mikoriza tersebut. Respon 
pertumbuhan bibit kakao terhadap aplikasi mikoriza Acaulospora sp. berdasarkan parameter pertambahan 
jumlah daun (5 helai), diameter batang (1,05 cm), dan persentase infeksi spora mikoriza pada akar 
(98%).
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