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KATA PENGANTAR
Buletin Instiper Volume 13 Nomor 2 memuat naskah yang beragam.
Ada empat naskah terkait nutrisi tanaman, pertama naskah yang membahas
batas maksimum kandungan logam berat pada kompos menurut standar
kualitas SNI, kedua, pendugaan suhu larutan nutrisi pada system hidroponik
dengan model artificial neural network. Ketiga pemupukan pada tebu
keprasan diungkap dalam naskah Pengaruh jenis dan takaran pupuk N, P, dan
K terhadap pertumbuhan tebu keprasan pertama, dan keempat naskah yang
membahas respon pertumbuhan vegetative tanaman buncis merambat terhadap
triakontanol dan giberelin.
Berikutnya naskah tentang teknik pemotongan stek pucuk sukun, serta
biologi serangga pemakan gulma. Bidang sosial ekonomi disajikan tiga naskah,
yaitu Pertama. naskah analisis ekspor lada Indonesia membahas tentang
pertumbuhan produksi, konsumsi, ekspor dan harga lada Indonesia dan dunia.
Kedua, naskah yang membahas tentang tentang pentingnya Industri Rumah
Tangga di pedesaan, mengetahui asal, besar, dan penggunaan modal serta daya
serap terhadap tenaga kerja dan kelayakan usahanya, dan yang ketiga naskah
tentang analisis usaha kerajinan bamboo. Naskah tentang pengolahan hasil
menyajikan metode pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula berpengaruh
terhadap kadar air dan densitas curah flavor chilli; serta kesukaan panelis
keripik ubi kayu ber-flavor chilli.
Salam dari redaksi, semoga bermanfaat.
Redaksi
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Oleh Arif Anshori
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ABSTRAK
Kompos berperanan dalam proses biokimia dalam tanah. Kompos berfungsi
sebagai amelioran dan penyumbang hara bagi tanaman. Sifat dan komposisi
hara kompos bergantung pada sumber bahan dan proses pengomposan. Bahan
kompos yang mengandung logam berat akan menghasilkan kompos yang
mengandung logam berat dan tidak aman bagi lingkungan. Standar kualitas
kompos di Indonesia tertuang dalam SNI 19:7030:2004. Dalam SNI termuat
batas-batas maksimum atau minimum sifat-sifat fisik dan kimiawi kompos,
termasuk batas maksimum logam berat.
Kata kunci : logam berat, kompos
PENDAHULUAN
Bahan organik tanah dibagi menjadi sisa tanaman dan binatang yang
belum melapuk sempurna, serta humus. Humus dapat digolongkan ke dalam
asam humus seperti asam humat, himatomelanat dan humin, serta hasil
intermedier dalam dekomposisi seperti tanin, protein, lignin, karbohidrat.
Bahan organik tanah merupakan sistem yang komplek dan dinamis, hal ini
ditunjukkan oleh keperluan penambahan yang terus-menerus sisa tanaman
dan binatang ke dalam tanah, serta perubahan bahan organik melalui aktivitas
biologi, fisik dan kimia yang berlangsung secara simultan.
Bahan organik berperan penting dan merupakan faktor kunci dalam
berbagai proses biokimia dalam tanah yang menentukan pertumbuhan tanaman.
Kompos merupakan hasil fermentasi atau hasil dekomposisi bahan organik
seperti tanaman, hewan atau limbah organik. Banyak sekali bahan dasar yang
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dapat digunakan seperti jerami, sekam, rumput-rumputan, sampah kota atau
limbah pabrik. Menurut Crawford (2003) kompos adalah hasil dekomposisi
parsial/tidak lengkap, dipercepat secara artifisial dari campuran bahan-bahan
organik oleh populasi berbagai macam mikrobia dalam kondisi lingkungan
yang hangat, lembab dan aerobik.
Bahan dasar untuk membuat kompos sangat beragam menyebabkan
kualitas pupuk yang dihasilkan juga beragam sesuai dengan bahan aslinya.
Bahan dasar dari sisa tanaman sedikit mengandung bahan berbahaya, tetapi
pupuk kandang, limbah industri dan limbah kota banyak mengandung bahan
berbahaya seperti logam berat dan asam-asam organik yang dapat mencemari
lingkungan. Selama proses pengomposan, bahan berbahaya terkonsentrasi
dalam produk akhir yaitu kompos. Karena itu perlu ada seleksi bahan
dasar kompos berdasarkan kandungan bahan-bahan berbahaya, sehingga
menghasilkan kompos yang aman bagi lingkungan.
Komposisi hara kompos bergantung pada sumber bahan. Dari pertanian
dapat berupa sisa panen dan kotoran ternak, sedang dari non pertanian adalah
dari sampah organik kota dan limbah industri. Kotoran ternak ayam, sapi,
kerbau dan kambing mempunyai komposisi hara yang bervariasi, bergantung
pada jumlah dan jenis pakan yang diberikan.
Kandungan unsur kimia dan logam berat limbah industri sangat bervariasi
bergantung pada jenis industri. Limbah industri makanan mengandung logam
berat relatif rendah, namun analisis kimia tetap perlu dilakukan untuk menjamin
kualitas limbah. Limbah industri alkohol mengandung N, P, K yang cukup
tinggi dan sedikit logam berat, sehingga apabila diproses lebih lanjut dapat
digunakan sebagai bahan kompos. Limbah industri minuman mengandung
logam berat yang tinggi, sehingga tidak direkomendasikan.
Pemakaian kompos terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga perlu
ada regulasi atau peraturan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh
kompos agar memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan tanaman dan
tetap menjaga kelestarian lingkungan.
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DINAMIKA LOGAM BERAT DALAM LINGKUNGAN
Logam berat merupakan unsur logam dengan berat molekul tinggi.
Termasuk logam berat yang dapat mencemari lingkungan adalah Hg, Cr, Cd,
As dan Pb. Logam berat dapat masuk ke dalam lingkungan hidup karena : 1)
timbunan alami di dalam bumi yang tersingkap, sehingga berada di permukaan
bumi ; 2) pelapukan batuan yang mengandung logam berat yang menimbun
logam berat secara residual di dalam saprolit yang selanjutnya berada di dalam
tanah ; 3) penggunaan bahan alami untuk pupuk atau pembenah tanah ; 4)
pembuangan sisa dan limbah pabrik serta sampah (Notohadiprawiro, 1993).
Logam berat berasal dari kerak bumi yanag berupa bahan-bahan murni,
organik dan anorganik. Secara alami siklus perputaran logam berat adalah dari
kerak bumi kemudian ke lapisan tanah, kemudian ke makhluk hidup (tanaman,
hewan, manusia), ke dalam air, mengendap dan akhirnya kembali ke kerak
bumi. Akan tetapi kandungan logam berat akan berubah-ubah tergantung pada
kadar pencemaran oleh ulah manusia seperti aktivitas industri, pertambangan
serta pemakaian bahan agrokimia. Kandungan logam berat juga dipengaruhi
oleh aliran air serta erosi, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Untuk lebih
jelas tentang siklus dan perputaran logam berat di lingkungan dapat dilihat
pada Gambar 1.
Logam berat yang ada dalam tanah dapat terserap tanaman, masuk dalam
jaringan tanaman, menghasilkan tanaman yang mengandung logam berat.
Dalam rantai makanan, logam berat dapat masuk ke dalam tubuh hewan, kotoran
hewan yang dihasilkan dapat mengandung logam berat. Jaringan tanaman dan
kotoran hewan digunakan sebagai bahan kompos, akan menghasilkan kompos
yang mengandung logam berat.
Secara geografis suatu daerah dengan tingkat pencemaran logam berat
tinggi akan menghasilkan bahan kompos dengan kandungan logam berat
yang tinggi pula. Sumber pencemar dapat berupa air hujan, bahan agrokimia,
kegiatan industri dan tambang, debu, serta abu.
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Gambar 1. Dinamika logam berat dalam lingkungan
KOMPOS DI BEBERAPA NEGARA DI DUNIA
Kandungan logam berat dalam kompos menjadi perhatian yang
serius berkaitan dengan dampaknya terhadap lingkungan, sebagai hasil dari
pemakaian kompos di lahan pertanian. Tinggi dan beragamnya logam berat
dalam tanah dan media lain dapat masuk dalam tubuh hewan ataupun manusia
melalui rantai makanan.
Banyak negara mempunyai pedoman dan standar khusus, berkaitan
dengan kandungan logam berat, untuk pemakaian kompos di lahan pertanian.
Bahkan negara Belgia mempunyai standar yang berbeda pada kompos yang
akan digunakan untuk tanaman pertanian dan hortikultura. Batas logam berat
(mg/kg) di beberapa negara di dunia, Afrika, Amerika dan eropa, dengan
peraturan dan standar kompos ditunjukkan pada Tabel 1.

1
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Tabel 1. Batas logam berat (mg/kg) untuk standar kompos di
beberapa negara
Negara
Unsur
Arsen (As)
Boron (B)
Kadmium (Cd)
Kromium (Cr)
Kobal (Co)
Tembaga (Cu)
Timbal (Pb)
Mercury (Hg)
Nikel (Ni)
Selenium (Se)
Seng (Zn)

NL

SP

B Agr

25
2
200
300
200
2
50
900

40
750
1750
1200
25
400
4000

5
150
10
100
600
5
50
1000

B
Park
5
200
20
500
1000
5
100
1500

CH

DK

F

D

I

3
150
25
150
150
3
50
500

25
1,2
120
1,2
45
-

8
800
8
200
-

105
100
100
150
1
50
400

10
105
100
300
140
1,5
50
500

CAN
13
3
210
34
100
150
0,8
2
500

B:Belgia; CH:Swiss; DK:Denmark; F:Perancis; D:Jerman; I:Italia;
NL:Belanda; SP:Spanyol; CAN:Kanada
Agr: Untuk pertanian
Park: Untuk hortikultura
Sumber : Iwegbue et al.(2007)

Komposisi logam berat dalam kompos tergantung dari bahan dasar
kompos, proses pengomposan dan kondisi geografi. Seperti di dalam tanah,
sedimen dan sludge, logam berat dapat berada dalam berbagai bentuk dalam
kompos. Bentuk ini mencakup : 1) larut air ; 2) dapat dipertukarkan ; 3) terikat
dalam senyawa organik ; 4) diendapkan dalam bentuk oksida, karbonat, dan
posfat atau mineral sekunder yang lain ; 5) ion pada kristal mineral primer.
Distribusi logam berat pada bentuk yang khusus, bervariasi tergantung
pada sifat logam berat dan sifat kompos, yang tergantung pada proses fisik,
kimia dan pengomposan. Parameter mencakup pH, temperatur, potensial
oksidasi-reduksi dan keberadaan kompleks ligan. Selama proses pengomposan
bentuk logam berat dapat berubah, sehingga mempengaruhi ketersediaannya
bagi tanaman. Kandungan logam berat dalam kompos di beberapa negara di
dunia dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Kadar logam berat (mg/kg) dalam kompos di beberapa
Negara di dunia
USA

Arsen (As)
Boron (B)
Kadmium (Cd)
Kromium (Cr)
Kobal (Co)
Tembaga (Cu)
Besi (Fe)
Timbal (Pb)
Mangan (Mn)
Mercury (Hg)
Molibden (Mo)
Nikel (Ni)
Selenium (Se)
Seng (Zn)

7,7
6,9
3,3
7,6
281
234
501
340
1,7
655

Nigeria

1,8
106,1
609,7
14,2
11847
7,9
575,9
14,5
12,8
45,8

Italia

Jerman

Kanada

Jepang

Prancis

5
86
421
11993
863
311
44
116

29,6
0,63
15,7
33,7
6700
67,6
243
157.106
7,7
205

2
30
2
11
6
270
14
1
9
610

2
2
83
213
232
641

60
7
270
250
600
600
4
190
1000

Belanda

60
6
220
630
900
400
5
110
1650

Sumber : Iwegbue et al. (2007)

Penurunan konsentrasi logam berat dapat terjadi karena pengomposan.
Dari mulai hingga selesai, setelah periode lima puluh hari, konsentrasi
kadmium dalam kompos turun 38,5%. Krom, timbal, seng dan tembaga
dalam pengomposan juga terjadi penurunan konsentrasi. Kondisi ini diduga
ada hubungan antara pH dan suhu dengan mobilitas tiap bentuk logam berat.
Dengan bertambahnya kemasaman dan suhu mobilitas logam berat bertambah.
Logam berat mempunyai sifat amfoter, yang akan bertambah mobil pada
kondisi asam dan basa (Ahmed et al., 2007).
KOMPOS DI INDONESIA
Standar kualitas kompos di Indonesia tertuang dalam SNI 19:7030:2004
(Tabel 3). Dalam SNI termuat batas-batas maksimum atau minimum sifat-sifat
fisik dan kimiawi kompos, termasuk di dalamnya adalah batas maksimum
kandungan logam berat. Untuk mengetahui seluruh kriteria kualitas kompos
memerlukan analisa laboratorium.
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Tabel 3. Spesifikasi kompos dari sampah organik domestik( SNI
19:7030:2004 )
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Parameter
Kadar air
Temperatur
Warna
Bau
Ukuran partikel
Kemampuan ikat air
pH
Bahan asing
Unsur makro
Bahan organik
Nitrogen
Karbon
Phospor (P2O5)
C/N Rasio
Kalium (K2O)
Unsur mikro
Arsen (As)
Kadmium (cd)
Kobal (Co)
Kromium (Cr)
Tembaga (Cu)
Merkuri (Hg)
Nikel (Ni)
Timbal (Pb)
Selenium (Se)
Seng (Zn)
Unsur lain
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Besi (Fe)
Aluminium (Al)
Mangan (Mn)
Bakteri
Fecal coli
Salmonella sp

Satuan
%
o
C

Minimum
-

Mm
%

0,55
58
6,80
*

Maksimum
50
Suhu air tanah
Kehitaman
Berbau tanah
25
7,49
1,5

%

27
0,40
9,80
0,1
10
0,20

58
32
20
*

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

13
3
34
210
100
0,8
62
150
2
500

%
%
%
%
%

*
*
*
*
*

25,5
0,6
2
2,2
0,1

%
%
%
%
%

MPN/gr
MPN/4gr

1000
3

Keterangan :
* Nilainya lebih besar dari minimum atau lebih kecil dari maksimum
Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 2004

12

Logam Berat Dalam Kompos

Standar Nasional Indonesia (SNI) 19:7030:2004 disusun dalam rangka
pengaturan mutu produk kompos sehingga dapat melindungi konsumen dan
mencegah pencemaran lingkungan. Standar ini dapat digunakan sebagai acuan bagi
produsen kompos dalam memproduksi kompos. SNI ini mengacu pada standar
kualitas kompos internasional seperti British Columbia Class/Compost Regulation
dan National Standard of Canada (CAN/BNQ 0413 – 200) terutama untuk kualitas
unsure mikro berupa logam berat dengan nilai maksimal yang diperbolehkan,
dan juga mengacu pada produk kompos yang dihasilkan dari berbagai produsen
pengomposan di Indonesia (Badan Standarisasi Nasional, 2004).
Kompos yang dibuat tidak mengandung bahan aktif pestisida
yang dilarang sesuai dengan KEPMEN PERTANIAN No. 434.1/KPTS/
TP.270/7/2001 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pestisida pada pasal
6 mengenai jenis-jenis pestisida yang mengandung bahan aktif yang telah
dilarang. Jenis-jenis pestisida yang mengandung bahan aktif yang telah
dilarang meliputi : 2.3.5-triklorofenol, 2.4.5-triklorofenol, 2.4.6-triklorofenol,
natrium 4-brom-2.5-diklorofenol, aldikarb, aldrin, arsonat (MSMA), cyhexatin,
dikloro difenil trikloroetan (DDT), dibromokloropropan (DBCP), dieldrin,
diklorofenol, dinoseb, EPN, endrin, etilen di bromidal (EDB), fosfor merah,
halogen fenol, heptaklor, kaptafol, klordan, klorodimefon, leptofos, lindan,
metoksiklor, mevintos, mono sodium metam, natrium klorat, natrium tribromo
fenol, paration metil, penta klorofenol (PCP) dan garamnya, senyawa arsen,
senyawa merkuri, telodin dan toxaphene (Badan Standarisasi Nasional, 2004).
Uraian spesifikasi kompos yang berasal dari sampah domestik memuat
ruang lingkup, acuan, istilah dan definisi, persyaratan kandungan kimia, fisik
dan bakteri yang harus dicapai dari hasil olahan sampah organik domestik
menjadi kompos, karakteristik dan spesifikasi kompos dari sampah organik
domestik.
Dengan adanya persyaratan SNI tentang standar kompos, SNI
19:7030:2004, dapat menjadi acuan bagi produsen dan konsumen dalam
menghasilkan dan memilih kompos. Pencantuman standar/kualitas kompos
13
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pada produk menjadi penting. Standar SNI dipakai untuk menjaga kualitas,
persaingan pasar dan kelestarian lingkungan.
Kompos yang digunakan untuk penelitian lebih menekankan pada tujuan
penelitian. Parameter analisa sifat kompos mengacu pada sasaran penelitian
yang ingin dicapai. Beberapa parameter analisa pada beberapa jenis kompos
yang digunakan untuk penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Parameter analisa yang terdapat dalam beberapa kompos
yang dihasilkan, disesuaikan dengan persyaratan SNI
19:7030:2004
Parameter sesuai
SNI 19:7030:2004
Kadar air
Temperatur
Warna
Bau
Ukuran partikel
Kemampuan ikat air
pH
Bahan asing
Unsur makro
Bahan organik
Nitrogen
Karbon
Phospor (P2O5)
C/N Rasio
Kalium (K2O)
Unsur mikro
Arsen (As)
Kadmium (cd)
Kobal (Co)
Kromium (Cr)
Tembaga (Cu)
Merkuri (Hg)
Nikel (Ni)

14

Satuan

Sampah
yogya1

%
C

16,38
6,51
21,32
0,38
12,36
0,03
32,52
1,58
26,26
-

o

Mm
%
%
%
%
%
%
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Pupuk
organik
TPA
Makasar2
6,35
0,80
0,68
6,61
500
-

Kotoran
ayam3

Sampah
Organik4

7,07
2,66
21,92
2,82
8,42
2,86
130
-

0,80
8,40
10,50
8,00
-

Logam Berat Dalam Kompos

Timbal (Pb)
Selenium (Se)
Seng (Zn)
Unsur lain
Kalsium (Ca)
Magnesium (Mg)
Besi (Fe)
Aluminium (Al)
Mangan (Mn)
Bakteri
Fecal coli
Salmonella sp
Sumber :

mg/kg
mg/kg
mg/kg
%
%
%
%
%
MPN/gr
MPN/4gr

85,79
-

600
2,05
0,10
0,02
-

443
8,75
0,96
0,57
0,83
0,06
-

-

Nuryani dan Sutanto (2002)
Tandisau et al. (2005)
3
Sutriadi et al. (2001)
4
Marwantinah dan Budianta (2002)
1
2

Kompos yang digunakan untuk penelitian lebih menekankan pada
kepentingan dan tujuan penelitian. Sebagian besar tujuan penelitian menekankan
pada manfaat kompos untuk memperbaiki sifat tanah, meningkatkan
pertumbuhan dan hasil tanaman, sehingga parameter analisa kompos lebih
menekankan pada aspek hara. Parameter lingkungan, seperti kandungan logam
berat dalam kompos tidak tersentuh, walaupun bahan kompos adalah limbah/
sampah organik.
Dalam kaitannya dengan lingkungan, penelitian kompos selain pada
aspek hara juga menekankan peranan kompos sebagai bahan amelioran.
Kandungan unsur toksik, logam berat maupun residu pestisida dalam kompos,
belum mendapat perhatian yang serius.
Sosialisasi terhadap SNI 19:7030:2004 perlu ditingkatkan agar segala
hal yang berkaitan dengan kompos menekankan juga pada dampak kompos
bagi lingkungan, di samping manfaat utama kompos sebagai bahan amelioran
dan sumber hara bagi tanaman.
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PENUTUP
Pemakaian kompos lebih menekankan pada fungsi kompos dalam
mendukung pertumbuhan tanaman dan sebagai bahan amelioran. Mutu
produk dan dampak kompos bagi lingkungan belum banyak diperhatikan. SNI
19:7030:2004 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengaturan mutu
produk sehingga dapat melindungi konsumen dan mencegah pencemaran
lingkungan.
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ABSTRACT
Environment control in greenhouse system has to obtain optimal condition
on plantation for good quality and quantity product, and as well as in time
arrangement on plant production. Widaningrum (2002) has research studied
in environment control with arrangement of nutrition liquid temperature on
root plant. The aim of this research is to predicting liquid nutrition temperature
which put into root plant by artificial neural network (ANN) model , validity
of ANN, and compare with resulted of heat transfer analysis. The result
showed that with 33 set training data, and 30000 iterations has RSME, and
determination coeficient value were 1.55 x 10-3 and 0.9597. ANN model has
accuration up to 88.77%. ANN model more accurate for predicting nutrition
liquid temperature which put into root plant than heat transfer analysis which
has 0.7641 determination coeficient value.
Keywords : hydroponic, greenhouse, nutrition, artificial neural network
PENDAHULUAN
Hidroponik didefinisikan sebagai pengelolaan air yang digunakan
sebagai media tumbuh tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam
tanaman. Beberapa keuntungan budidaya hidroponik dibandingkan dengan
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budidaya konvensional antara lain sistem kerja pertanaman lebih bersih,
tanaman lebih efisien dalam pemanfaatan nutrisi, pertumbuhan tanaman lebih
mudah dikendalikan, budidaya dapat dilakukan tanpa tergantung musim,
media tanam relatif permanen dan dapat diterapkan pada lahan yang relatif
sempit, serta tanaman relatif bebas dari gangguan gulma, hama dan penyakit
(Samsu, 1990). Untuk memenuhi kebutuhan sinar matahari dan kelembaban
sesuai yang diperlukan tanaman, maka hidroponik dikembangkan dalam
sistem greenhouse (Lingga, 1985).
Sistem pengendalian lingkungan dalam greenhouse bertujuan
memberikan kondisi optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman
agar diperoleh kualitas dan kuantitas produk yang lebih baik, serta pengaturan
waktu yang tepat pada proses produksi tanaman. Widaningrum (2002)
melakukan penelitian pengendalian lingkungan untuk mengatasi tingginya
suhu udara di dalam greenhouse dengan mengalirkan larutan nutrisi yang
suhunya telah diturunkan ke daerah perakaran tanaman. Daerah perakaran
tanaman merupakan daerah kritis bagi tanaman, walaupun suhu udara di dalam
greenhouse relatif tinggi maka dengan pengaturan suhu yang sesuai di daerah
perakaran akan diperoleh produk tanaman yang maksimal.
Jaringan Syaraf Tiruan (JST) atau Artificial Neural Network (ANN) dapat
dianalogikan seperti penjabaran fungsi otak manusia (biological neuron) dalam
bentuk fungsi matematika yang akan menjalankan proses perhitungan secara
pararel. Lippman (1998) melaporkan bahwa metode JST merupakan metode
yang relatif baru, dan merupakan metode matematika dengan mensimulasikan
suatu teknologi intelegensi atau kecerdasan buatan. Kemampuan dasar JST
adalah mampu mempelajari contoh input dan output yang diberikan, kemudian
beradaptasi dengan lingkungan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah
yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan metode komputasi
konvensional. Selain itu, JST juga mampu memecahkan permasalahan dimana
hubungan antara input dan output tidak diketahui dengan jelas.
Penerapan JST pada bidang pertanian telah diterapkan pada optimasi
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kendali manajemen irigasi dan simulasi pada suatu sistem irigasi (Yang et
al., 1998), proses perpindahan panas (Sablani et al., 1995), penyakit kacangkacangan (Batchelor et al., 1997), penentuan kualitas makanan kecil berdasarkan
warna (Sayeed et al., 1995), konsentrasi pestisida dalam tanah (Yang et al.,
1997), klasifikasi warna kernel gandum (Wang et al., 1999), optimasi pakan
ternak untuk produksi susu (Suroso et al., 1999), pendugaan suhu di dalam
greenhouse berkaitan dengan penerimaan radiasi matahari pada permukaan atap
dengan berbagai kemiringan, dan suatu model yang dapat membantu dalam
proses perancangan greenhouse (Wulandari, 2005; Retnosari, 2003), serta
penjadwalan pasokan larutan nutrisi pada sistem hidroponik substrat tanaman
mentimun (Arif, 2003). Lebih lanjut Retnosari (2003) melaporkan bahwa JST
dapat diterapkan untuk pendugaan suhu di dalam greenhouse dengan berbagai
kemiringan atap. Hubungan antara pendugaan suhu dalam greenhouse dan hasil
pengukuran diperoleh nilai koefieisn determinasi lebih dari 80%.
JST terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan masuk (input layer), lapisan
tersembunyi (hidden layer), dan lapisan keluar (output layer). Ketiga lapisan
tersebut merupakan susunan lapisan noda pada JST. Pengertian noda adalah
suatu unit komputasi yang sederhana pada setiap lapisan yang dihubungkan
dengan setiap noda pada lapisan berikutnya. Hubungan antar noda diekspresikan
oleh suatu bilangan yang disebut pembobot (weight). Setiap noda pada lapisan
masuk akan menjadi masukan bagi lapisan berikutnya sampai akhirnya diperoleh
lapisan keluar. Salah satu metode training JST adalah backpropagation yang
pertama kali diperkenalkan oleh Rumelhart, Hilton & William pada tahun
1986, dan pada tahun 1988 dikembangkan lanjut oleh Rumelhart & Mc
Clelland. Dasar pelatihan dari JST backpropagation adalah memodifikasi
bobot interkoneksi dalam jaringan sehingga sinyal kesalahan mendekatai nol
(Rumelhart, 1995). Hasil dari pelatihan backpropagation berupa pembobot.
Algoritma backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai
pembobotnya dalam arah mundur (backforward). Untuk memperoleh error
output, maka tahap perambatan maju harus dikerjakan terlebih dahulu.
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Faktor lingkungan yang mempengaruhi suhu udara di dalam greenhouse
yang akan berpengaruh pada suhu larutan nutrisi yang akan dialirkan kemedia
tanam sangat beragam, antara lain tekanan udara, radiasi matahari, kelembaban,
kecepatan angin, perubahan panas yang terjadi akibat proses pindah panas
melalui dinding dan atap, serta proses transpirasi tanaman yang sifatnya sangat
fluktuatif dan mudah berubah setiap waktu. Tulisan ini akan mengulas hubungan
antara suhu larutan nutrisi yang masuk, dan keluar melalui pipa pada sistem
hidroponik dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan, validasi jaringan
syaraf tiruan yang telah terbangun, dan membandingkan hasilnya dengan
metode simulasi menggunakan model pindah panas yang telah dilakukan oleh
Widaningrum (2002).
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Pebruari-Maret 2007 di
Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian, Jurusan Teknik
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Bahan dan Alat
Data yang digunakan merupakan data sekunder dari hasil penelitian
analisis pindah panas aliran larutan nutrisi melalui pipa dalam tanah pada sistem
hidroponik tanaman paprika (Widaningrum, 2002). Data yang digunakan
terdiri dari data suhu larutan nutrisi di dalam pipa yang keluar dari tangki
pada ke dalaman 5 m dari permukaan tanah, dan suhu dinding pipa pada ke
dalaman 2.5 m dari permukaan tanah yang digunakan sebagai input data, serta
data suhu larutan nutrisi keluar dari pipa atau emiter yang digunakan sebagai
output data. Jumlah data yang digunakan terdiri dari 53 set data, 33 set data
digunakan sebagai input data pada proses training, dan 20 set data digunakan
sebagai input data pada proses validasi dari model JST yang dibangun.
Peralatan yang digunakan adalah satu set komputer untuk mengembangkan
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model serta melakukan pengulangan (iterasi), dan validasi model JST yang
akan dibangun. Program JST yang akan dibangun dibuat dengan menggunakan
bahasa pemrograman Visual Basic 6.0.
Pelaksanaan Penelitian
Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah pembuatan JST
untuk menduga suhu larutan nutrisi keluar dari pipa atau emiter. JST yang
akan dibangun menggunakan algoritma backpropagation. Model JST tersebut
terdiri dari tiga layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Wang
et al. (1991) melaporkan bahwa model JST yang menggunakan lebih dari 3
layer tidak akan memperbaiki kinerja jaringan. JST akan ditraining dengan
data yang dimasukan sebagai input dan output data untuk mencari besarnya
pembobot (weight) yang menghubungkan antara input layer, hidden layer, dan
output layer.

Gambar 1. Model JST backpropagation
Dimana Xi adalah noda input, Vij adalah nilai pembobot, Wjk adalah
perubahan nilai pembobot W, dan Yk adalah noda output.
Sebelum melakukan training JST, terlebih dahulu perlu menentukan
jumlah iterasi dan parameter pembelajaran yang terdiri dari konstanta laju
pembelajaran dan konstanta momentum yang masing-masing bernilai antara
0.1-0.9, dan konstanta persamaan sigmoid yang bernilai 1 untuk semua fase.
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Nilai konstanta laju pembelajaran dan konstanta momentum dipilih masingmasing sebesar 0.5 karena jika nilai yang digunakan untuk masing-masing
konstanta tersebut besar akan menyebabkan sistem JST melompati nilai
minimum lokalnya, dan sebaliknya jika terlalu kecil akan menyebabkan sistem
JST terjebak dalam minimum lokal dan memerlukan waktu iterasi yang lama
untuk proses trainingnya. Jumlah iterasi yang digunakan sebanyak 30 000.
Pada tahap awal, proses training dilakukan dengan cara memasukan
set data training pada program JST. Data training disimpan pada software
Excel dengan ekstensi csv. Proses training berlangsung sampai selesainya
pengulangan (iterasi) sesuai jumlah yang diinginkan. Pada awal training, nilai
pembobot yang diberikan merupakan nilai pembobot acak (random). Kinerja
JST dapat dinilai berdasarkan nilai RMSE (Root Mean Square Error) pada
proses generalisasi terhadap contoh data input-output baru. Selama proses
training akan diperoleh nilai RMSE untuk setiap iterasinya. Nilai pembobot
dengan RMSE terendah akan disimpan, dan akan digunakan untuk pendugaan
suhu larutan nutrisi keluar dari emiter pada set data validasi.
Nilai RMSE dihitung dengan persamaan sebagai berikut :
(1)
		
Dimana p adalah nilai prediksi JST, a adalah nilai target atau aktual yang
diberikan pada JST, dan n adalah jumlah contoh pada set data validasi.
Validasi dilakukan sebagai proses pengujian kinerja atau ketepatan
prediski JST terhadap contoh yang belum diberikan selama proses pelatihan
(training). Proses validasi dilakukan dengan memasukan suatu set contoh
input-output yang hampir sama dengan contoh set input-output yang diberikan
selama proses pelatihan. Persentase validasi model dirumuskan dengan
persamaan sebagai berikut :
							

(2)

Dimana A adalah jumlah data hasil pendugaan yang sama dengan target,
dan B adalah jumlah data target.
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Gambar 2. Tampilan program Visual Basic saat proses training
data

Gambar 3. Tampilan program Visual Basic saat proses validasi
data
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PEMBAHASAN
Pendugaan suhu larutan nutrisi keluar dari emiter telah dilakukan
dengan menggunakan model JST berdasarkan beberapa set data masukan suhu
larutan nutrisi di dalam pipa yang keluar dari tangki pada ke dalaman 5 m
dari permukaan tanah (°C), dan suhu dinding pipa pada ke dalaman 2.5 m
dari permukaan tanah (°C). Nilai konstanta laju pembelajaran dan konstanta
momentum dipilih masing-masing sebesar 0.5.
Hasil training 33 set data dengan iterasi sebanyak 30 000 menghasilkan
nilai RMSE 1.55 x 10-3. Kurva yang menggambarkan hubungan antara data
hasil pengukuran dan hasil pendugaan dengan training JST ditampilkan pada
Gambar 4. Hubungan antara nilai pendugaan suhu larutan nutrisi keluar
dari emiter dengan JST dan hasil pengukuran menghasilkan nilai koefisien
determinasi (R2) sebesar 0.9579. Hasil validasi model JST yang dibangun
ditampilkan pada Gambar 5. Hubungan antara nilai pendugaan suhu larutan
nutrisi keluar pipa atau emiter dan hasil pengukuran menghasilkan koefisien
determinasi sebesar 0.8877. Nilai koefisien determinasi dari training data
dengan menggunakan model JST yang dibangun sebesar 95.79% menunjukkan
bahwa model JST yang dibangun dapat melakukan pelatihan atau pengenalan
data dengan baik, dan dengan tingkat kesalahan sebesar 4.21% dari seluruh
data yang digunakan.
Sedangkan nilai koefisien determinasi dari validasi data pada model
JST sebesar 88.77% menunjukkan bahwa keakuratan model JST yang
telah dibangun untuk menduga suhu larutan nutrisi yang keluar dari emiter
berdasarkan masukan data suhu larutan nutrisi di dalam pipa yang keluar dari
tangki pada ke dalaman 5 m dari permukaan tanah, dan suhu dinding pipa pada
ke dalaman 2.5 m dari permukaan tanah hanya memiliki tingkat kesalahan
pendugaan sebesar 11.23%.
Persamaan regresi yang terbentuk pada hubungan linier antara suhu
larutan nutrisi yang keluar dari pipa hasil pengukuran dan hasil prediksi
adalah Y = 0.8699X + 1.961 dengan nilai koefisien determinasi (R2) 0.7641
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(Widaningrum, 2002). Sedangkan persamaan regresi yang terbentuk dari hasil
training data dan validasi data dengan menggunakan model JST masing-masing
adalah Y = 0.9572X + 1.1457 dengan nilai koefisien determinasi (R2) 0.9579,
dan Y = 1.0855X – 2.1366 dengan nilai koefisien determinasi (R2) 0.8877.

Gambar 4. Hasil pendugaan suhu larutan nutrisi keluar pipa dengan
menggunakan model JST dan hasil pengukuran

Gambar 5. Hasil validasi model JST untuk pendugaan suhu larutan nutrisi
keluar pipa dan hasil pengukuran
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Hal tersebut menunjukkan bahwa pendugaan suhu larutan nutrisi keluar
dari pipa atau emiter dengan menggunakan model JST lebih akurat jika
dibandingkan dengan simulasi model pindah panas yang telah dilakukan oleh
Widaningrum (2002). Widaningrum (2002) melaporkan bahwa perbedaan
suhu hasil pengukuran dan hasil simulasi disebabkan oleh beberapa faktor,
antara lain asumsi bahwa sifat fisik larutan nutrisi dianggap sama dengan air,
perpindahan panas antara pipa dan tanah diabaikan, dan fluktuasi perubahan
kondisi cuaca di lokasi penelitian.
KESIMPULAN
Pendugaan suhu larutan nutrisi ke luar dari pipa atau emiter di dalam
sistem greenhouse telah dilakukan dengan menggunakan model JST. Hasil
training data menggunakan model JST yang telah dibangun memberikan nilai
RMSE 1.55 x 10-3. Hubungan antara nilai pendugaan suhu larutan nutrisi
keluar dari emiter dengan JST dan hasil pengukuran menghasilkan nilai
koefisien determinasi (R2) sebesar 0.9579 dengan mengikuti persamaan garis
regresi Y = 0.9572X + 1.1457. Validasi model JST tersebut menghasilkan
nilai koefisien determinasi sebesar 0.8877 dengan mengikuti persamaan garis
regresi Y = 1.0855X – 2.1366. Model JST yang terbentuk lebih akurat (0.8877)
dalam menduga suhu larutan nutrisi keluar dari pipa jika dibandingkan dengan
simulasi model pindah panas yang telah dilakukan dimana diperoleh nilai
koefisien determinasi sebesar 0.7641.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Sdri. Yeni Widaningrum,
mahasiswi Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut
Pertanian Bogor atas segala bantuan yang telah diberikan sampai dengan
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ABSTRACT
A field experiment was conducted to know the effect of kind and rate of N, P
and K fertilizer to the growth of cutting sugarcane (Saccarum offisinarum).
The factorial design which arranged in RCBD was applied with 3 factors, i.e.
N fertilizer rate (0, 5, 10, and 15 g N /stool), P fertilizer rate (0,5,10, and 15
g P2O5 / stool), K fertilizer rate (0,15,30, and 15 g K2O /stool). The results
of the study showed that the each application of N, P, and K fertilizer could
increase the growth of cutting sugarcane. The each rate increased until 10 g N/
stool, 10 g P2O5/stool, and 30 g K2O /stool could increase the growth of cutting
sugarcane. The rate combination of 10 g N/stool and 10 g P2O5/stool and rate
combination of 10 g P2O5/stool and 30 g K2O /stool could produce the highest
growth of cutting sugarcane.
Key words : NPK fertilizer, rate, sugarcane
PENDAHULUAN
Pengeprasan tunggul-tunggul tebu setelah ditebang akan memacu
perkecambahan mata tunas pada tebu keprasan. Berkecambahnya mata tunas
di dongkelan terjadi akibat pasokan senyawa air dan glukosa serta asam amino
yang dibutuhkan dari seluruh jaringan akar dongkelan dan akar-akar tebu tua.
Akar dongkelan yang umumnya kurang efektif dalam menyerap air dan unsur
hara karena banyak mengandung jaringan suberin ini dalam waktu 6-8 minggu
setelah keprasan akan digantikan fungsinya oleh akar tunas yang berdameter
besar dan aktif dalam menyerap air dan unsur hara (Kuntohartono,2000).
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Untuk mempercepat pembentukan akar tunas sekaligus untuk memacu
pertumbuhan tanaman tebu selanjutnya, maka diperlukan pemberian pupuk
dengan jenis dan dosis yang tepat. Nitrogen, fosfor dan kalium merupakan
unsur hara esensial yang sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak,
namun ketersediaannya di dalam tanah pada umumnya rendah akibat pelindihan,
penguapan, maupun fiksasi oleh unsur-unsur lain yang membentuk senyawa tidak
larut
Unsur N mendorong pertumbuhan anakan, pembentuk zat hijau daun,dan
bahan penting pembentuk protoplasma, sehingga secara langsung akan menentukan
pula hasil gula tiap hektarnya (Anonim, 1996). Pemberian N yang berebihan atau
terlambat dapat menghambat proses pematangan dan menurunkan kualitas nira
serta rendemen gula (Setyamidjaja dan Azharni, 1992) dan menurunkan kadar
P2O5 dalam nira tebu sehingga menghasilkan nira yang lebih encer dan kadar
sukrosa yang rendah yang berakibat pada rendahnya rendemen yang dihasilkan.
Peningkatan dosis pemberian pupuk N sampai dengan 8 ku/ha dapat menurunkan
kadar P2O5 dalam nira tebu sebesar 6,5 % (pada tanaman pertama), 22,4 % (pada
tanaman keprasan I), dan 10,9 % (pada tanaman keprasan II) dibandingkan dosis
6 ku N/ha (Usman dan Sumoyo, 1991).
Kadar P2O5 dalam nira sangat dipengaruhi oleh ketersediaan P di dalam
tanah. Pengurangan dosis aplikasi pupuk P ke dalam tanah dari 2 menjadi 1 ku/
ha dapat menurunkan kadar P2O5 dalam nira. Pada berbagai jenis tebu penurunan
kadar P2O5 dalam tebu dapat mencapai 12,05 % (Ismail et al., 1991). Unsur P
paling banyak diabsorbsi tanaman pada awal pertumbuhan hingga umur 6 bulan.
Selama pertumbuhan dan kemasakan tanaman tebu, P berperan utama dalam
mendorong tumbuhnya anakan, merangsang pertumbuhan akar, memperbaiki
tinggi dan diameter batang, mempercepat kemasakan dan meningkatkan mutu nira
(Anonim, 1996). Pemberian pupuk P dosis rendah akan menurunkan mutu bahan
baku tebu, jumlah, tinggi, dan diameter batang yang diikuti oleh penurunan bobot
tebu, kadar P2O5 dan kadar sukrose dalam nira (Simoen, 1995).
Kalium berperan sangat penting dalam proses fsiologi tanaman antara
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lain dalam proses metabolisme karbohidrat, pembentukan pati, pemecahan dan
translokasi pati, metabolisme nitrogen dan sintesa protein, netralisasi asamasam organik yang penting bagi proses fisiologi, mengatur berbagai unsur
mineral, mengaktifkan berbagai enzim dan mempercepat pembentukan jaringan
meristematis (Marschner,1995). Unsur K di dalam tanaman bersifat mobile,
sehingga apabila kebutuhan K tidak tercukupi maka akan terjadi translokasi K
dari bagian tanaman yang tua ke bagian tanaman yang muda (Grundon, 1987).
Unsur kalium bersama nitrogen dan fosfor dapat meningkatkan hasil dan kadar
gula, di samping itu kemurnian nira yang dihasilkan lebih tinggi dan keasamannya
lebih rendah. Tanaman yang cukup mendapatkan unsur K dapat mengurangi
kehilangan air akibat transpirasi dalam keadaan udara kering. (Anonim, 1996).
METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di lahan sawah desa Sendangsari, Kecamatan
Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY, dengan jenis tanah regosol pada ketinggian
tempat sekitar 100m dpl. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode
percobaan faktorial yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap Berblok
yang terdiri atas 3 faktor, yaitu pupuk N (0, 5, 10, dan 15g N / rumpun), pupuk P
(0, 5, 10, dan 15g P2O5 / rumpun), dan pupuk K (0, 15, 30,dan 45g K2O/ rumpun).
Masing-masing kombinasi perlakuan diulang 3 kali (3 blok). Hasil pengamatan
dianalisis menggunakan sidik ragam, perlakuan yang berbeda nyata ditentukan
dengan Uji Rentang Berganda Duncan pada jenjang nyata 5 %.
Bahan tanam yang digunakan adalah varietas tebu PS 862, pupuk ZA, SP36 dan KCl. Aplikasi pupuk dilakukan dua kali, yaitu pada saat tanam (setelah
tebang), dan 1 bulan setelah pemupukan pertama. Parameter pertumbuhan
tanaman yang diamati adalah tinggi tanaman (cm), diameter batang (cm),
jumlah anakan, jumlah daun, tinggi batang (cm), dan jumlah ruas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberian pupuk N, pupuk P dan pupuk K masing-masing menunjukkan
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respon yang postif terhadap pertumbuhan tanaman tebu. Pada tanaman
tebu unsur nitrogen yang diserap, dimanfatkan tanaman untuk pertumbuhan
vegetatifnya termasuk tiggi tanaman. Kebutuhan unsure nitrogen terbesar pada
saat tanaman berumur 3 -9 bulan tergantung pada varietas tebu, jenis tanah dan
iklim (Anonim, 1996).
Unsur fosfor berperan sebagai sumber enersi untuk berlangsungnya
proses-proses metabolisme di dalam tanaman seperti sintesa protein, fotosintesis,
maupun yang lain (Mengel dan Kirkby, 1987), sehingga dengan ketersediaan
unsur fosfor yang cukup di dalam tanah akan dimanfaatkan tanaman untuk
melangsungkan proses-proses metabolisme di dalam tanaman dengan baik.
Unsur P paling banyak diabsorbsi tanaman pada awal pertumbuhannya hingga
umur 6 bulan. Selama pertumbuhan dan kemasakan tebu, fosfor berperan
utama dalam mendorong tumbuhnya anakan, merangsang pertumbuhan
akar, memperbaiki tinggi dan dameter batang, mempercepat kemasakan dan
meningkatkan mutu nira (Anonim, 1996).
Tabel 1. Pengaruh dosis pupuk N,P dan K terhadap pertumbuhan
tanaman tebu
Dosis pupuk
(g/rumpun)
Nitrogen (N)
0
5
10
15
Fosfor (P2O5)
0
5
10
15
Kalium(K2O)
0
15
30
45

Tinggi
tanaman
(cm)

Tinggi
batang
(cm)

Jumlah
anakan

Jumlah
daun

Jumlah
ruas

Diameter
batang
(cm)

247,52 x
255,30 y
264,61 z
266,63 z

132,10 x
137,51 y
143,01 z
144,40 z

4,53 x
4,88 xy
5,17 yz
5,42 z

17,16 w
18,29 x
18,93 y
19,39 z

12,44 w
13,24 x
13,85 y
14,20 z

2,00 x
2,07 y
2,11 yz
2,15 z

249,92 p
257,13 q
263,23 r
263,54 r

138,81 p
142,64 q
142,00 r
101,50 r

3,90 p
4,69 q
5,64 r
5,77 r

17,36 p
18,47 q
18,82 r
19,12 s

12,59 p
13,44 q
13,73 r
13,98 r

1,95 p
2,08 q
2,13 qr
2,16 r

249,90 a
258,12 b
262,80 c
263,00 c

134,00 a
138,51 b
142,40 c
142,12 c

4,40 a
4,84 ab
5,53 bc
5,22 c

17,58 a
18,60 b
18,78 b
18,82 b

12,73 r
13,47 b
13,81 bc
13,72 c

1,95 a
2,12 b
2,12 b
2,13 b

Keterangan : angka rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom menunjukkan
tidak ada beda nyata menurut Uji Duncan pada jenjang nyata 5 %
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Peran kalium sebagai aktivator enzim-enzim dalam proses metabolisme
tanaman seperti pembentukan karbohidrat, pati, pemecahan pati, metabolisme
nitrogen dan sintesa protein, netralisasi asam-asam organik yang penting
bagi proses fisiologi, mengatur berbagai unsur mineral, dan mempercepat
pembentukan jaringan meristematis (Marschner,1995) memegang peran yang
sangat penting dalam kelangsungan pertumbuhan tanaman. Tanaman yang
menyerap unsur kalium dengan cukup akan mempunyai cadangan makanan
yang cukup di dalam sel dan jaringannya, sehingga dapat memacu pertumbuhan
tanaman termasuk tinggi tanaman, tinggi batang, jumlah anakan, jumlah daun
dan jumlah ruas.
Hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa peningkatan dosis pupuk
N, demikian juga pupuk P dan pupuk K masing-masing sampai dengan 10 g
N/rumpun (setara dengan 800 kg ZA/ha), 10 g P2O5/rumpun (setara dengan
440 kg SP-36), diikuti dengan peningkatan tinggi tanaman, tinggi batang,
jumlah anakan, jumlah daun, jumlah ruas dan diameter batang. Peningkatan
dosis pupuk kalium sampai dengan 30 g K2O / rumpun (setara dengan 800
kg KCl /ha)) juga diikuti dengan peningkatan tinggi tanaman, tinggi batang,
jumlah anakan, dan jumlah ruas. Sedangkan jumlah daun dan diameter batang
memberikan respon terbaik pada aplikasi pupuk K dengan dosis 15 g K2O /
rumpun (setara dengan 400 kg KCl /ha).
Rekomendasi yang dikeluarkan untuk pemupukan yang berimbang
pada tanaman perkebunan tahun 1992 adalah 700 -900 kg ZA/ha, 200 -400
kg SP-36/ha, dan 100-300 kg KCl /ha (Anonim,2006). Hasil analisis tersebut
menunjukkan bahwa dosis pupuk optimum untuk ZA masih dalam rentang dosis
rekomendasi, sedangkan dosis optimum untuk pupuk SP-36 dan pupuk KCl
dalam penelitian ini berada di atas dosis rekomendasi. Hal ini dimungkinkan
karena tanah yang digunakan untuk penelitian adalah tanah regosol. Tanah
regosol merupakan tanah yang mempunyai tekstur pasiran, dengan porositas
yang besar karena dirajai oleh pori-pori makro sehingga kemampuan menahan
air dan unsur haranya rendah (Sutanto, 2005), oleh karena itu efektivitas
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aplikasi pemupukan juga rendah karena tidak semua unsur hara dari pupuk
dapat diserap tanaman akibat pelindian. Di samping itu ada kemungkinan
fiksasi unsur P oleh unsur-unsur lain yang ada di dalam tanah. P yang tersedia
di dalam tanah pada umumnya rendah karena diikat oleh ion-ion Fe, Al dan Ca
yang ada di dalam tanah dan membentuk senyawa tidak larut sehingga tidak
semua unsur P dapat dimanfaatkan tanaman (Barber, 1995). Apabila bentuk P
terlarut ditambahkan ke dalam tanah, sebagian besar P akan diikat oleh koloida
tanah dalam bentuk Al-P dan Fe-P, sedangkan Ca-P terbentuk dalam jumlah
yang relatif lebih rendah kecuali pada tanah kapuran dan alkalin (De Datta et
al.,1990)
Tabel 2. Pengaruh kombinasi pupuk N dan P terhadap pertumbuhan
tanaman tebu
Kombinasi pupuk N
/ P2O5 (g/rumpun)

Tinggi
tanaman
(cm)

Tinggi batang
(cm)

0/0
0/5
0 / 10
0 / 15

240,50 a
248,43 b
251,51 bc
249,60 bc

128,1 a
132,7 ab
134,5 bcd
133,2 abc

16,5 a
17,3 b
17,3 b
17,6 bc

12,0 a
12,5 ab
12,5 ab
12,8 bc

1,91 a
2,00 abc
1,99 abc
1,92 a

5/0
5/5
5 / 10
5 / 15

251,5 bc
256,3 bcd
255,7 bcd
257,7 cd

133,7 bcd
139,2 de
138,5 cde
138,5 cde

17,5 bc
18,3 cde
18,4 def
19,0 fgh

12,6 ab
13,3 cde
13,3 cde
13,7 def

2,01 abc
2,09 bcd
2,11 cde
2,11 cde

10 / 0
10 / 5
10 / 10
10 / 15

252,43 bc
263,33 d
272,33 e
270,53 e

134,9 bcd
142,2 ef
148,5 g
146,5 fg

17,4 b
19,1 gh
19,6 ghi
19,6 ghi

12,6 ab
13,9 efg
14,4 gh
14,5 gh

1,97 ab
2,13 cde
2,20 def
2,23 def

15 / 0
15 / 5
15/ 10
15 / 15

255,3 bcd
260,5 d
273,7 e
276,3 e

137,4 cde
141,1 e
149,1 g
149,8 g

18,1 bcd
19,2 fgh
20,0 hi
20,3 i

13,2 bcd
14,0 efg
14,7 h
14,9 h

1,93 a
2,27 f
2,20 def
2,25 ef

Jumlah
daun

Jumlah ruas

Diameter
batang (cm)

Keterangan : angka rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom menunjukkan
tidak ada beda nyata menurut Uji Duncan pada jenjang nyata 5 %

Peningkatan dosis aplikasi pupuk N sampai dengan 15 g N/rumpun tidak
meningkatkan pertumbuhan tanaman, demikian juga peningkatan dosis aplikasi
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pupuk P sampai dengan 15 g P2O5/rumpun maupun pupuk K sampai dengan 45
g K2O/rumpun juga tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan tanaman.
Pemberian pupuk N yang melampaui titik optimal akan mengakibatkan
sebagian nitrogen yang diasimilasi akan memisahkan diri sebagai amida,
sehingga hanya akan meningkatkan kadar N dalam tanaman dan mengurangi
sintesa karbohidrat. Demikian juga jika penyerapan kalium berlebihan akan
menyebabkan serapan unsur Ca, Na, dan Mg menurun (Rosmarkam dan
Yuwono, 2002).
Pemberian pupuk N, P, dan K secara bersama-sama tidak menunjukkan
interaksi yang nyata terhadap pertumbuhan tanaman tebu. Namun antara
perlakuan pupuk N dan P serta antara perlakuan pupuk P dan K masing-masing
menunjukkan interaksi yang nyata. Hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan
bahwa kombinasi antara perlakuan dosis 10 g pupuk N/rumpun dan 10 g P2O5/
rumpun merupakan dosis kombinasi yang paling efisien dalam menghasilkan
tinggi tanaman, tinggi batang, jumlah daun, jumlah ruas dan diameter batang
yang terbesar. Peningkatan dosis kombinasi dari kedua pupuk tersebut tidak
diikuti dengan peningkatan tinggi tanaman, tinggi batang, jumlah daun, jumlah
ruas dan diameter batang.
Tabel 3 menunjukkan bahwa kombinasi 10 g P2O5 /rumpun dan 30 g
K2O /rumpun) menghasilkan dosis kombinasi yang paling efisien dalam
menghasilkan tinggi tanaman, tinggi batang, jumlah daun dan ruas batang.
Kombinasi tersebut merupakan kombinasi dosis optimum yang seimbang,
sehingga tidak saling terjadi antagonisme antar unsur-unsur tersebut di dalam
tanah. Peningkatan dosis kombinasi pupuk P dan K tidak disertai dengan
peningkatan pertumbuhan tanaman. Menurut Mengel dan Kirkby (1997)
apabila keberadaan salah satu unsur berlebihan dapat menyebabkan penurunan
penyerapan unsur lain oleh tanaman
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Tabel 3. Pengaruh kombinasi pupuk P dan K terhadap pertumbuhan
tanaman tebu
Kombinasi pupuk
P2O5/K2O
(g /rumpun)

Tinggi
tanaman
(cm)

Tinggi batang
(cm)

Jumlah
daun

0/0
0 / 15
0 / 30
0 / 45

244,9 a
250,4 ab
250,9 abc
253,5 bcd

131,2 a
132,9 ab
133,4 abc
136,6 bcde

17,1 a
17,5 a
17,2 a
17,6 ab

12,3 a
12,7 a
12,6 a
12,7 a

5/0
5 / 15
5 / 30
5 / 45

250,5 ab
258,7 cde
259,8 cde
259,4 cde

135,3 bcd
139,0 cdef
141,6 efgh
139,4 cdef

17,7 ab
18,8 def
18,6 cde
18,8 def

12,8 ab
13,7 bcd
13,7 bcd
13,6 bcd

10 / 0
10 / 15
10 / 30
10 / 45

252,3 abc
267,4 efg
270,2 g
268,0 fg

135,0 bcd
141,9 efgh
148,6 i
145,0 fgh

17,6 ab
18,8 def
19,6 ef
19,3 ef

12,7 a
13,8 cd
14,3 de
14,1 de

15 / 0
15 / 15
15 / 30
15 / 45

252,0 abc
260,8 def
270,2 g
271,2 g

134,6 cde
140,0 defg
146,1 ghi
147,3 hi

17,9 bcd
19,2 ef
19,7 f
19,7 f

13,0 abc
13,7 cd
14,7 e
14,4 de

Jumlah ruas

Keterangan : angka rerata yang diikuti huruf yang sama pada kolom menunjukkan
tidak ada beda nyata menurut Uji Duncan pada jenjang nyata 5 %

KESIMPULAN
1. Peningkatan dosis pupuk sampai dengan 10 g N/rumpun, 10 g P2O5
/rumpun dan 30 g K2O / rumpun masing-masing menghasilkan
pertumbuhan tanaman tebu yang tertinggi
2. 10 g N/rumpun yang dikombinasikan dengan 10 g P2O5 / rumpun,
dan 10 g P2O5 / rumpun yang dikombinasikan dengan 30 g K2O /
rumpun merupakan dosis kombinasi pupuk yang paling efisien dalam
menghasilkan pertumbuhan tanaman tebu yang tertinggi.
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Respon Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Buncis
Type Merambat Terhadap Aplikasi Triakontanol Dan
Giberelin
(Response of Vegetation Growth of Snap Beans Triakontanol and Giberelin)
Oleh Umi Kusumastuti Rusmarini
Staf Pengajar Fakultas Pertanian INSTIPER Jogjakarta

ABSTRACT
The experiment was conducted in Balai Benih Hortikultura Dinas Tanaman
Pangan DIY at Ngipiksari Village district of Pakem Yogyakarta, to study the
response of vegetative growth of snap beans on triakontanol and giberelin
application. Two factors were arranged in factorial experimental design with
Completely Randomized Design (CRD). The first factor was tricontanol that
consisted of four concentration levels: 0 ppm. 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm.
The second factor was giberellin, that consisted of four concentration levels :
0 ppm, 50 ppm. 100 ppm, 150 ppm. Data of this experiment were analysed with
Analysis of Variance and Duncan’s New Multiple Range Test at 5% significance
level. The result showed that there was interaction effect of tricontanol and
giberellin on leaf area, relative growth rate of plant, net assimilation rate,
dry weight of stem, length of internode main stem. Tricontanol 500 ppm could
increase the weight of plant, dry weight of leaf, dry weight of root and dry
weight of plant. Giberellin 100 ppm increased weight of plant, dry weight of leaf
and dry weight of plant. All of those parameters could increase to vegetative
growth of snap beans.
Key words: triacontanol, giberellin, internodes main stem, relative
growth rate, net assimilation rate, snap beans.
PENDAHULUAN
Buncis (Phaseolus vulgaris L) merupakan salah satu tanaman sayuran
yang mempunyai gizi tinggi dan banyak dikonsumsi. Tanaman buncis
mempunyai peranan dan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan
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petani, peningkatan gizi masyarakat, pengembangan agribisnis dan perluasan
kesempatan kerja. Selain itu pengembangan tanaman buncis mempunyai
peranan cukup strategis terhadap produksi sayuran nasional (Rukmana, 1994).
Tanaman buncis diusahakan secara luas di Indonesia. Pada kurun
waktu 20 tahun perkembangan pengusahaan tanaman buncis cukup pesat.
Berdasarkan hasil survey pertanian pada tahun 1991, luas areal tanaman buncis
nasional mencapai 79.254 hektar dengan produksi 168.829 ton (Rukmana,
1994). Namun menurut Sunaryono (1984) hasil tanaman buncis ditingkat
petani masih rendah yaitu3,53 ton per hektar. Sedangkan tanaman buncis yang
baik pertumbuhannya dapat menghasilkan 14 ton per hektar. Setiawan (1994)
menyatakan bahwa hasil buncis dari tanaman yang pertumbuhannya baik dapat
dipanen sampai 7 kali dan dapat diperoleh produksi total sebesar 15 – 30 ton
per hektar tergantung varietas dan pemeliharaannya.
Rendahnya produksi buncis yang dihasilkan oleh petani tersebut
menyebabkan masih sangat diperlukannya usaha untuk meningkatkannya.
Berbagai usaha untuk memproduksi tanaman buncis terus dilakukan guna
memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat yaitu untuk sasaran
pasar dalam negri maupun pasar ekspor. Perkembangan penelitian mengenai
teknik budidaya dan penemuan varietas – varietas baru yang dapat beradaptasi
secara luas di wilayah Indonesia akan sangat membantu dalam peningkatan
produksi tanaman buncis. Namun untuk dapat meningkatkan hasil buncis
yang lebih tinggi perlu didukung pertumbuhan vegetatif tanaman yang baik.
Beberapa factor dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan vegetatif
tanaman buncis, salah satunya adalah hambatan fisiologis yang tidak hanya
diatasi dengan penerapan teknik budidaya yang tepat.
Proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman selain diatur oleh
aktifitas enzyme dan vitamin juga diatur oleh zat pengatur tumbuhan alamiah.
Menurut Weaver (1972), zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik selain
nutrient yang dalam jumlah sangat sedikit dapat memacu pertumbuhan dan
perkembangan tanaman.
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Berbagai penelitian menggunakan zat pengatur pertumbuhan,
menunjukkan peningkatan hasil yang positif pada tanaman hortikultura dan
telah digunakan secara luas di negara – negara berkembang.
Triakontanol (CH3(CH2)28CH2OH) merupakan salah satu zat pengatur
tumbuhan yang dibangun dari senyawa alkohol alifatik berantai panjang
(Ries et al ,1978).Menurut Ries dan Houltz (1983) triakontanol merupakan
aktivator auksin, sehingga pemberian triakontanol dapat menambah sintesis
dan aktivitas auksin yang selanjutnya akan berperan dalam meningkatkan
pertumbuhan vegetatif tanaman.
Zat pengatur tumbuh yang lain yang berperan dalam pembelahan sel,
pembesaran ukuran dan volume sel , berpengaruh terhadap sifat genetik,
sintesis protein dan mengatur mobilisasi karbohidrat adalah giberelin
(Leopold dan Kriederman, 1975). Konsentrasi zat pengatur tumbuh yang
diberikan pada tanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
perkembangan tanaman. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan
terhentinya proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebaliknya pada
konsentrasi yang sangat rendah pemberian zat pengatur tumbuh tidak efektif.
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi optimal
yang memberikan respon terbaik untuk pertumbuhan vegetatif tanaman buncis
type merambat.
MATERI DAN METODE
Penelitian dilakuakn dikebun percobaan Balai Benih Hortikultura Dinas
Tanaman Pangan DIY di Ngipiksari kecamatan Pakem Yogyakarta dengan
ketinggian tempat 800 m dpl. Bahan yang digunakan adalah benih buncis
varietas Hijen, pupuk kandang sebagai pupuk dasar, pupuk urea, TSP, dan
KCL dengan dosis optimal. Penanaman dilakukan dengan polibag berukuran
40cm x 40cm. jarak antar polibag dilapangan 40cm x 60cm. Rancangan yang
digunakan adalah rancangan acak lengkap pola faktorial yang terdiri dari dua
faktor dan tiga ulangan. Faktor pertama adalah triakontanol dengan aras 0 ppm,
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500 ppm, 1000 ppm dan 1500 ppm. Faktor kedua giberelin dengan konsentrasi
0 ppm, 50 ppm, dan 150 ppm.
Selama pertumbuhannya tanaman dirambatkan pada ajir yang dipasang
pada polibag saat tanaman berumur 14 hari. Ajir dibuat dari bambu dengan
ukuran panjang 225cm dan lebar 3 – 4cm. Selanjutnya antara ajir satu dengan
yang lainnya diperkuat dengan bambu yang dipasang secara horizontal
membentuk pagar. Penyiraman dilakukan setiap hari dan pengendalian
dilakukan menggunakan pestisida curacron dengan dosis anjuran.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaruh Pemberian Zat Pengatur Tumbuhan Triakontanol Terhadap
Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Buncis Type Merambat
Berdasarkan hasil analisis varian menunjukkan bahwa perlakuan zat
pengatur tumbuhan triakontanol memberikan pengaruh yang nyata terhadap
tinggi tanaman, berat kering daun berat kering akar dan berat kering tanaman.
Sedangkan jumlah daun dan panjang akar tidak dipengaruhi secara nyata oleh
perlakuan pemberian zat pengatur tumbuhan triakontanol.
Hasil uji DMRT pada jenjang nyata lima persen pengaruh kadar
triakontanol, disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengaruh kadar triakontanol terhadap beberapa parameter
pertumbuhan tanaman buncis type merambat
No.

Parameter pertumbuhan

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

Tinggi tanaman (cm)
Jumlah daun
Berat kering daun (g)
Panjang akar (cm)
Berat kering akar (g)
Berat kering tanaman (g)

0 ppm
351,69 r
73,72 p
35,99 q
48,11 p
11,82 q
89,79 r

kadar triakontanol
500 ppm
1000 ppm
373,21 pq
385,83 p
79,89 p
96,98 p
46,46 pq
47,00 p
49,85 p
51,95 p
12,08 pq
12,56 p
103,97 pq
108,97 p

1500 ppm
364,06 q
77,27 p
37,96 q
46,41 p
11,94 q
101,60 pq

Keterangan : Rerata yang diikuti huruf sama dalam baris, menunjukkan tidak
beda nyata menurut DMRT pada taraf lima persen.
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Pertumbuhan tanaman secara morfologis dapat ditunjukkan dengan
adanya pertumbuhan tinggi tanaman sebagai hasil pembelahan dan pembesaran
sel – sel terutama pada titik tumbuh apikal tanaman. Berdasarkan tabel 1 terlihat
bahwa ternyata pemberian triakontanol pada tanaman buncis dengan berbagai
kadar menyebabkan tanaman lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanaman
buncis yang tidak diperlakukan dengan triakontanol . Hal ini menunjukkan
bahwa triakontanol dapat memacu pertumbuhan tanaman terutama pada fase
vegetatif.
Aplikasi triakontanol pada tanaman buncis selain dapat meningkatkan
tinggi tanaman, juga berpengaruh terhadap peningkatan berat kering akar dan
berat kering tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat Ries et al (1985) yang
menyebutkan bahwa triakontanol dapat memberikan pengaruh meningkatkan
pertumbuhan daun, karena triakontanol dapat memacu aktivitas enzym –
enzym yang bekerja pada metabolisme karbohidrat.
Selain itu triakontanol juga berperan memperbaiki system perakaran yaitu
jumlahnya lebih banyak dan penyebarannya lebih baik sehingga penyerapan
unsur hara dan air dalam tanah meningkat.
B.

Pengaruh pemberian zat pengatur tumbuhan Giberelin terhadap
pertumbuhan vegetatif tanaman buncis type merambat
Berdasarkan hasil analisis varian menunjukkan bahwa pemberian zat
pengatur tumbuhan giberelin memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi
tanaman, berat kering daun dan berat kering tanaman. Sedangkan jumlah
daun, panjang akar dan berat kering akar tidak dipengaruhi secara nyata oleh
perlakuan pemberian zat pengatur tumbuhan giberelin.
Hasil uji DMRT pada jenjang nyata lima persen dari pengaruh kadar
giberelin, disajikan pada tabel 2.
Pemberian giberelin dengan kadar 100 ppm pada tanaman buncis dapat
meningkatkan tinggi tanaman, berat kering daun dan berat kering tanaman.
Namun pada pemberian giberelin dengan kadar yang lebih tinggi yaitu 150 ppm
tidak dapat meningkatkan berat kering tanaman secara nyata, bila dibandingkan
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tanpa pemberian giberelin. Hal ini menunjukkan bahwa giberelin juga dapat
mempengaruhi organ tanaman melalui proses pembelahan sel dan pembesaran
sel disamping mempengaruhi proses – proses fisiologis lainnya.
Tabel 2. Pengaruh kadar giberelin terhadap beberapa parameter
pertumbuhan tanaman buncis type merambat
No.

Parameter pertumbuhan

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

Tinggi tanaman (cm)
Jumlah daun
Berat kering daun (g)
Panjang akar (cm)
Berat kering akar (g)
Berat kering tanaman (g)

0 ppm
375,87 b
72,09 a
34,22 b
49,37 a
11,64 a
91,65 c

kadar giberelin
50 ppm
1000 ppm
372,70 ab
386,19 a
88,35 a
94,21 a
44,03 ab
46,56 a
49,73 a
49,76 a
12,24 a
12,28 a
106,63 bc
107,95 a

150 ppm
364,06 b
73,21 a
42,59 c
49,46 a
12,23 a
96,09 c

Keterangan : Rerata yang diikuti huruf sama dalam baris, menunjukkan tidak
beda nyata menurut DMRT pada taraf lima persen.

C.

Pengaruh Interaksi Trikontanol dan Giberelin Terhadap
Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Buncis Type Merambat.
Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa ada pengaruh interaksi antara
triakontanol dan Giberelin terhadap panjang ruas batang utama, luas daun, laju
pertumbuhan tanaman, laju asimilasi bersih dan berat kering batang. Hasil uji DMRT
dari pengaruh interaksi triakontanol dan giberelin disajikan pada Tabel 3 dan 4.
Batang tersusun dari ruas yang merentang diantara buku – buku batang.
Pertumbuhan tinggi batang terjadi di dalam meristem interkalar dari ruas.
Pemanjangan ruas merupakan akibat meningkatnya jumlah sel dan meluasnya
sel. Pertumbuhan karena pembelahan sel terjadi pada dasar ruas (interkalar)
bukan pada meristem ujung.
Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa tanpa pemberian
zat pengatur tumbuhan tidak terjadi peningkatan panjang ruas batang. Hal ini
dimungkinkan adanya keterbatasan jumlah sel – sel yang aktif membelah. Disamping
itu jumlah hormon pertumbuhan dalam meristem interkalar juga terbatas karena
hormon tumbuhan tidak diproduksi didaerah tersebut. Oleh karena itu aplikasi zat
pengatur tumbuhan triakontanol dan giberelin sangat memberikan respon yang
positif dalam mempengaruhi panjang ruas batang utama tanaman buncis.
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Tabel 3. Pengaruh interaksi antara kadar triakontanol dan giberelin
terhadap panjang ruas batang utama
Kombinasi Perlakuan
Triakantanol
GA3
0 ppm
0 ppm
0 ppm

50 ppm

0 ppm

100 ppm

0 ppm

150 ppm

500 ppm

0 ppm

500 ppm

50 ppm

500 ppm

100 ppm

500 ppm

150 ppm

1000 ppm

0 ppm

1000 ppm

50 ppm

1000 ppm

100 ppm

1000 ppm

150 ppm

1500 ppm

0 ppm

1500 ppm

50 ppm

1500 ppm

100 ppm

1500 ppm

150 ppm

1
1,50
bc
1,33
bc
1,50
bc
1,33
bc
1,17
bc
1,50
bc
1,83
ab
1,83
ab
1,50
bc
1,67
b
1,83
ab
2,00
b
1,33
bc
1,53
bc
2,17
a
1,03
c

2
1,67
d
3,00
cd
7,33
ab
1,67
d
3,67
bcd
7,67
ab
3,17
cd
7,33
ab
5,50
abc
3,50
bcd
6,67
ab
6,67
ab
4,67
abcd
4,23
bcd
8,00
a
1,83
d

3
3,67
g
9,50
cde
15,67
ab
4,67
fg
7,00
efg
16,67
a
6,83
efg
13,67
abc
8,17
ef
7,00
efg
15,67
ab
13,67
abcd
7,33
efg
10,67
cde
15,33
abc
4,17
g

Rerata panjang ruas batang utama ke
4
5
6
7
8
5,83
9,00
14,50 16,00 18,33
f
g
c
e
e
12,00 18,00 22,67 22,17 24,50
def
cdef
ab
de
b
16,67 20,00 24,00 26,33 26,67
bcd
bcdef ab
bcd
bcd
13,00 26,67 27,00 24,00 26,50
cd
ab
ab
abc
bcd
13,67 15,33 22,00 24,33 26,67
cd
efg
ab
bcd
bcd
24,00 28,67 28,00 29,33 26,33
a
a
a
bcd
bcd
12,67 19,17 26,83 24,83 28,00
def
cdef
ab
bcd
bcd
13,67 23,33 23,33 24,67 24,67
cd
abcd
ab
ab
d
14,67 18,00 27,33 21,50 23,17
bcd
cdef
ab
cd
de
14,67 23,50 25,33 28,67 32,00
bcd
abcd
ab
ab
b
20,00 25,33 26,67 29,33 31,67
ab
abc
ab
ab
a
15,00 21,33 24,67 24,67 26,67
bcd
bcde
ab
ab
bcd
10,00 17,50 21,83 27,33 23,17
def
def
ab
cd
de
19,00 18,33 19,00 24,00 25,33
abc
cdef
bc
de
d
21,33 25,33 28,00 26,00 27,33
ab
abc
ab
a
bcd
7,67
13,67 19,67 25,33 29,67
ef
fg
bc
abc
bcd

9
19,00
e
24,33
cd
29,33
abc
25,50
cd
25,67
cd
26,67
bcd
22,50
de
25,67
cd
25,33
cd
33,00
a
32,67
ab
31,33
ab
26,67
bcd
23,67
de
24,00
d
24,00
d

10
19,67
c
26,67
abc
30,00
abc
24,67
bc
24,67
bc
20,00
c
30,67
ab
29,33
ab
25,00
bc
33,00
a
33,00
a
33,67
a
23,33
bc
30,67
ab
25,33
bc
22,33
bc

Keterangan : Rerata yang diikuti huruf kecil yang sama dalam kolom,
menunjukkan tidak beda nyata menurut DMRT pada taraf lima persen.

Wattimena (1987), menyatakan bahwa kebanyakan tanaman berespon terhadap
pemberian giberelin pada peningkatan panjang batang. Selanjutnya dikatakan bahwa
giberelin terutama berpengaruh pada perpanjangan ruas tanaman yang disebabkan
oleh betambah besar dan bertambahnya sel – sel pada ruas – ruas tersebut..
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Tabel 4. Pengaruh interaksi antara kadar triakontanol dan
giberelin terhadap beberapa parameter pertumbuhan
tanaman buncis type merambat
Kombinasi
triakontanol
0 ppm
0 ppm
0 ppm
0 ppm

Perlakuan GA3

Luas daun (cm2)

LPR (g/hr)

LAB (mg/dm2/hr)

BK batang (g)

0 ppm
50 ppm
100 ppm
150 ppm

2640,79 d
12080,60 abc
12765,73 abc
9563,42 cd

0,0087 e
0,0087 e
0,0088 de
0,0086 e

0,000076 d
0,000078 d
0,000109 cd
0,000071 d

41,48 ef
40,51 ef
41,95 ef
42,41 ef

500 ppm
500 ppm
500 ppm
500 ppm

0 ppm
50 ppm
100 ppm
150 ppm

11554,00 bc
17594,07 ab
16680,04 abc
17885,03 ab

0,0095 bcd
0,0099 bcd
0,0149 a
0,0104 bc

0,000088 bcd
0,000173 ab
0,000157 ab
0,000119 cd

46,93 de
53,38 abc
58,43 a
47,61 de

1000 ppm
1000 ppm
1000 ppm
1000 ppm

0 ppm
50 ppm
100 ppm
150 ppm

19363,23 ab
14371,99 abc
24427,64 a
15124,86 abc

0,0109 bc
0,0119 abc
0,0125 ab
0,0115 bc

0,000128 bcd
0,000193 a
0,000154 ab
0,000124 cd

49,67 cd
57,52 ab
54,66 abc
52,01 bcd

1500 ppm
1500 ppm
1500 ppm
1500 ppm

0 ppm
50 ppm
100 ppm
150 ppm

13131,69 abc
11973,64 abc
14725,57 abc
9765,0 c

0,0089 d
0,0093 bc
0,0103 bc
0,0087 e

0,000115 cd
0,000074 d
0,000141 ab
0,000145 ab

38,67 f
40,51 ef
47,19 de
43,22 def

Keterangan : Rerata yang diikuti huruf sama dalam kolom, menunjukkan tidak
berbeda nyata menurut DMRT pada jenjeng nyata lima persen

Triakontanol merupakan zat pengatur tumbuhan yang mempunyai efek
fisiologis dapat meningkatkan penyerapan air dan unsur hara, memelihara
turgiditas sel, terutama sel stomata sehingga fiksasi CO2 meningkat. Peningkatan
fiksasi CO2 akan meningkatkan hasil fotosintesis sehingga asimilat yang
dihasilkan akan bertambah.
Aplikasi giberelin pada tanaman buncis ternyata dapat mempengaruhi
pembesaran ukuran sel dan pembelahan sel. Sehingga kedua macam zat pengatur
tumbuhan tersebut saling mendukung dalam mempengaruhi peningkatan luas
daun. Peningkatan luas daun pada tanaman buncis akan berpengaruh terhadap
laju pertumbuhan relatif dan laju asimilasi bersih tanaman. Laju pertumbuhan
tanaman sangat penting untuk mengetahui kemampuan tanaman menghasilkan
bahan kering per satuan bahan kering awal disamping untuk mengatasi masalah
perbandingan laju pertumbuhan dari tanaman yang mempunyai berat awal
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yang berbeda (Sitompul Dan Bambang Guritno, 1995).
Laju asimilasi bersih adalah peningkatan berat kering tanaman per
unit bahan analisis (luas daun) pada waktu tertentu. Berdasarkan tabel 3.b
menunjukkan bahwa peningkatan laju asimilasi bersih pada tanaman buncis
terjadi karena adanya respon tanaman terhadap pemberian zat pengatur
tumbuhan triakontanol dan giberelin dari luar.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Aplikasi triakontanol pada tanaman buncis type merambat sangat
berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan vegetatif tanaman.
Respon tanaman terlihat jelas terutama pada peningkatan tinggi tanaman,
berat kering daun dan akar serta berat kering tanaman.
2. Aplikasi giberelin juga memberikan respon yang sama terhadap peningkatan
pertumbuhan vegetatif tanaman terutama pada peningkatan berat kering
tanaman
3. Interaksi triakontanol dan giberelin memberikan pengaruh yang saling
mendukung dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman terutama
terlihat pada laju pertumbuhan relatif tanaman, laju asimilasi bersih,
panjang ruas batang utama dan berat kering tanaman.
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Karakteristik Biologi Lalat Argentina
(Procecidochares connexa), Agens Pengendali Hayati
Gulma Siam (Chromolaena odorata)
(Biological Characteristics of Argentine Fly (Procecidochares connexa),
Biological Control Agents of Siam Weed (Chromolaena odorata)
Oleh: Idum Satia Santi
Institut Pertanian Stiper Yogyakarta

ABSTRACT
The study on biological aspect covering morphological development and life
cycle of the insect from egg until aults, larval behaviour, sclerotisation process,
adult copulation and oviposition. The results showed that the development of
each phases were as follows: egg during 6,72 + 0,68 days, larva 30,96 + 1,10
days, pupa 15,92 + 1,35 days, female adults 7,08 + 1,32 days and male adults
5,24 + 0,93 days, sex ratio was 1 : 1. Life cycle was 53,36 + 1,33 days. Larva
made a tunnel in the buds, and induced the production of abnormal growth
reactions (gall) in buds. There were 1 – 7 larvas in a gall. An Argentine Fly
could make 8-23 galls on Siam Weeds.
Key words : Argentine Fly, Siam Weed
PENDAHULUAN
Gulma Siam (Chromolaena odorata) termasuk keluarga Compositae,
berasal dari Amerika Latin dan menyebar ke Asia Tenggara dan Asia Selatan
(Bennet and Rao, 1968). Gulma ini merupakan gulma yang cukup penting,
terutama pada perkebunan kelapa, kelapa sawit, kopi, jambu mete dan tanaman
lainnya, merupakan kompetitor yang hebat, terutama pada awal pertumbuhan
tanaman perkebunan. Gulma Siam mempunyai zat alelopati yang menghambat
perkecambahan biji dan pertumbuhan tanaman lain yang ada di sekitarnya.
Gulma Siam menyebabkan hutan jati di Pulau Jawa dan hutan tanaman
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industri di luar Jawa rentan terhadap bahaya kebakaran, di samping itu gulma
ini merupakan inang dari serangga yang menyebabkan penyakit pseudomosaic
pada tanaman tembakau Deli.
Salah satu usaha pengendalian gulma yang berwawasan lingkungan
adalah pengendalian secara biologis dengan memanfaatkan musuh alami Gulma
Siam. Menurut Sipayung (1992) banyak serangga yang bersasosiasi dengan
gulma ini. Serangga tersebut merusak daun, tunas, batang, pucuk maupun bunga.
Salah satunya adalah lalat Argentina (Procecidochares connexa). Semua lalat
yang termasuk dalam marga Procecidochares adalah pembentuk puru batang
(stem gallers) dengan tumbuhan inang Asteraceae (Rostschlid dan McFayden,
1992). Lalat ini berasal dari Tucuman, Argentina dan telah diintroduksikan ke
Indonesia lewat Australia dan Guam. Lalat ini menyebabkan terbentuknya puru
(gall) pada tunas gulma Siam. Dua jenis dari padanya yaitu P. alani dan P. utilis
telah digunakan sebagai agens pengendali hayati terhadap Ageratina riparis
dan A. adenophora di banyak negara. Menurut Colless dan Mc.Alpine (1970)
P. utilis merupakan spesies dari Mexico, yang diintroduksikan ke Queensland
dan New South Wales untuk mengendalikan gulma Eupatorium adenophorum.
Sifat-sifat biologis Lalat Argentina sangat dekat dengan P. utilis dan P. alani,
dan sampai saat ini belum diketahui biologi P. connexa di Indonesia, khususnya
di DIY. . Untuk itulah diperlukan kajian lebih lanjut mengenai karakteristik
biologi lalat ini terutama di Yogyakarta, karena akan disebarkan lalat ini untuk
mengendalikan gulma Siam di wilayah tersebut.
METODE PENELITIAN
1. Alat dan Bahan
Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kurungan kassa
dari kayu berukuran 40 x 40 x100 cm yang dilapisi dengan kain trico; polibag
berukuran 2 kg, tabung reaksi untuk memisahkan lalat yang kawin, hand
counter, mikroskop, stoples plastic ukuran berdiameter 15 cm dan tinggi 10
cm sebagai tempat pemeliharaan serangga
51

Karakteristik Biologi Lalat Argentina

Bahan yang dipergunakan adalah lalat argentina yang diperoleh dari
Marihat dalam bentuk puru dan gulma siam sebagai tempat uji dan pemeliharaan
lalat.
2. Tata cara penelitian
Dalam penelitian ini diteliti biologi Lalat Argentina meliputi stadia
telur, larva, pupa, dan dewasa. Stadia telur yang dikaji meliputi morfologi, lama
stadia telur, persentase penetasan, posisi telur serta jumlah telur. Fase larva
diteliti dengan melihat jumlah instar, lama fase larva, morfologi larva, perilaku
makan, dan perilaku prakepompong. Stadia pupa dengan mengamati morfologi
pupa, lama stadia pupa dan persentase berubah menjadi imago. Stadia dewasa
yang diamati meliputi perilaku kopulasi, morfologi lalat, perilaku oviposisi,
lama stadia dewasa dan nisbah kelamin.
Penelitian ini dilakukan dengan mengembangbiakkan lalat secara
langsung pada inangnya berupa gulma Siam yang diletakkan pada kurungan
kassa. Lalat yang sedang melakukan kopulasi atau perkawinan diambil dan
diletakkan pada tanaman tersebut untuk diamati cara penelurannya, tempat
peneluran juga terbentuknya puru. Puru yang membesar tersebut diambil untuk
dibelah dan diamati fase larva yang terdapat di dalamnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Biologi Lalat Argentina yang teramati antara lain stadia telur, larva,
pupa, serta imago adalah sebagai berikut :
1. Telur
Sifat morfologis,- Telur yang baru diletakkan tampak bening transparan,
kemudian berubah menjadi putih agak keruh. Telur berbentuk bulat lonjong
dengan ujung agak meruncing, dengan panjang rata-rata 0,68 + 0,02 mm dan
lebarnya 0,17 + 0,01 mm.
Produksi,- Jumlah telur yang dihasilkan oleh seekor lalat rat-rata 40,88
butir dengan kisaran 28 sampai 57 butir. Jumlah tersebut lebih rendah daripada
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yang dihasilkan lalat Argentina di Marihat sebanyak 69 butir (Sipayung dan
Chenon, 1995). Telur diletakkan secara tunggal atau berkelompok dalam suatu
tempat. Pada satu tunas Gulma Siam sering dijumpai lebih dari satu tempat
bertelur. Telur biasanya diletakkan di atas atau di dekat titik tumbuh, dan
biasanya disisipkan di antara bulu-bulu yang terdapat pada tunas gulma pada
salah satu ujung telur. Hal ini dimaksudkan agar tidak mudah jatuh. Borror
dan De Long (1971) menyatakan serangga meletakkan telurnya pada tempattempat yang terlindung dan pada kondisi yang sesuai bagi pertumbuhan
serangga muda. Menurut Chapman (1982) pemilihan tempat peletakan telur
oleh serangga betina merupakan cirri khusus suatu spesies. Tempat bertelur
yang sesuai ini penting untuk kelangsungan hidup telur dan sebagai tempat
penyediaan pakan serangga muda, di samping itu juga untuk menghindarkan
diri dari pemangsa. Sedangkan Weis dan Price (1983) serangga pembuat puru
meletakkan telur pada tempat yang kaya nutrisi sehingga kelangsungan hidup
stadia larva yang menetap tersebut terjamin.
Jumlah telur yang diletakkan pada masing-masing tunas rata-rata 4 butir
dengan kisaran 1 sampai 9 butir. Jumlah ini jauh lebih rendah daripada yang
dilaporkan di Marihat yaitu sebanyak 16 butir (Sipayung dan Chenon, 1995)
Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :
Tabel 1. Karakteristik biologis telur lalat Argentina
Keterangan

Rata-rata + s.d.

Kisaran

Panjang (mm)
Lebar (mm)
Jumlah telur/betina (butir)
Lama peneluran (hari)
Jml telur per tunas (butir)
Lama oviposisi (menit)
Lama stadium telur (hari)
Persentase penetasan telur (%)

0,68 + 0,02
0,17 + 0,02
40,88 + 7,41
3,24 + 0,59
4, 16 + 2,28
9,53 + 2,59
6,72 + 0,67
84,50 + 6,33

0,65 – 0,72
0,15 – 0,20
28 – 57
2–4
1–9
5,61 – 14,61
6–8
72 – 94,29
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Penetasan telur tidak mencapai 100%, karena Lalat Argentina kadang
meletakkan telur pada tunas yang masih terlalu kecil, sehingga setelah ditusuk
dengan ovipositornya, beberapa hari kemudian tunas tersebut akan menguning
dan mengering. Hal ini menyebabkan telur gagal menetas
2. Larva
Larva lalat ini tidak berkaki (apoda), bertipe vermiform, dengan
panjang rata-rata larva instar akhir 4,63 mm dan lebar 2,30 mm (Tabel 2)
Tabel 2. Karakteristik biologis larva Lalat Argentina
Keterangan

Rata-rata + s.d

Kisaran

Panjang (mm)
Lebar (mm)
Jumlah larva per puru (ekor)
Lama stadia larva (hari)
Persentase menjadi pupa (%)

4,63 + 0,35
2,30 + 0,25
3,52 + 1,53
30,96 + 1,09
93,95 + 5,30

4,0 – 5,0
2,0 – 2,5
1–7
29 – 33
83,33 - 100

Tubuh larva terdiri atas sebelas ruas, mempunyai 3 instar. Larva muda
semula berwarna putih bening kemudian berubah menjadi putih kekuningan.
Larva berbentuk seperti buah pear, gendut, bergerak lamban. Mempunyai
kait mandibula yang berwarna hitam, dipergunakan untuk menggerek lapisan
epidermis tunas daun.
Larva memakan tunas dengan jalan menggerek dan membuat
terowongan di dalam tunas. Pada waktu telur belum menetas pembengkakan
tunas belum terlihat. Lima sampai tujuh hari setelah telur menetas akan terlihat
puru berukuran 2 mm. Saat itu ukuran larva sekitar 0,5 mm. Tunas akan
mengalami pembengkakan dengan cepat saat larva makan. Menurut Hovanits
seperti dikemukakan dalam Evans (1984) ada suatu cairan yang disuntikkan
serangga saat peletakan telur berhubungan dengan pembentukan puru. Hal
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ini menunjukkan baik induk ataupun larva mengeluarkan suatu bahan yang
mempengaruhi pembengkakan puru. Menurut Norris (1970) adanya puru yang
dihasilkan oleh tanaman merupakan suatu respon terhadap suatu rangsangan
kimiawi dari sekresi serangga pada saat mereka hidup dan makan. Puru akan
semakin besar sesuai dengan perkembangan larva. Di dalam puru terkadang
terdapat lebih dari 1 larva (1 – 7), namun demikian masing-masing larva
membuat terowongan sendiri-sendiri dan masing-masing terowongan tersebut
tidak akan pernah bertemu. Setelah 3 sampai 4 minggu terbentuk puru, larva
membuat terowongan kecil menuju permukaan pru. Dua hari kemudian
terbentuk lapisan epidermis transparan mirip jendela. Setelah jendela terbentuk,
larva akan mundur kembali ke dalam lubang, diam dan akan mulai berubah
menjadi pupa.
Puru terlihat 11 sampai 14 hari setelah tunas diteluri. Ukuran puru
mencapai maksimum sekitar 30 hari sejak puru mulai tampak. Panjang puru
berkisar dari 1,2 sampai 3,5 cm dengan lebar 1 – 2,5 cm.
3. Pupa
Pupa atau kepompong lalat Argentina bertipe coarctate, terbungkus
oleh puparium yang terbentuk oleh exuviae larva instar akhir yang mengeras.
Puparium berbentuk seperti tong, mempunyai 11 ruas dan berwarna coklat
keabu-abuan Pada saat pembentukan pupa, mula-mula pupa berwarna
kekuningan, semakin lama menjadi coklat tua. Lama stadia kepompong ratarata 15, 92 hari. Karakteristik biologi pupa dapat dilihat pada Tabel 3.
Sebagian besar pupa dapat berkembang menjadi lalat dewasa asal tidak
terluka oleh gangguan luar antara lain dimakan semut, puru mengering, puru
retak dan sebagainya.
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Table 3. Karakteristik Biologis Pupa Lalat Argentina
Keterangan

Rata-rata + s.d

Kisaran

Panjang betina (mm)
Panjang jantan (mm)
Lebar betina (mm)
Lebar jantan (mm)
Jumlah kepompong/puru (ekor)
Lama prakepompong (jam)
Lama stadia kepompong (hari)
Persentase menjadi imago (%)

4,78 + 0,19
4,07 + 0,12
2,48 + 0,09
2,09 + 0,08
3,68 + 1,49
26,35 + 1,30
15,92 + 1,35
92,75 + 6,20

4,5 – 5
3,8 – 4,2
2,2 – 2,5
2,0 – 2,2
1–7
24,58 – 28,75
13 – 18
80 - 100

3. Lalat
Lalat keluar dari kepompong dengan jalan mendorong pucuk kepompong
menggunakan kepalanya dan mendorongkan badannya untuk merobek lapisan
transparan pada lubang yang terbentuk pada puru. Waktu keluarnya lalat
dewasa ini terjadi pada pagi hari sekitar pukul 06.00 sampai 11.00 waktu
setempat (Jogjakarta).
Lalat berwarna hitam dengan corak sayap menyerupai pita. Antara lalat
betina dan jantan mudah dibedakan karena lalat betina mempunyai ovipositor
atau alat peletak telur yang berbentuk seperti jarum pada ujung abdomennya,
sedangkan lalat jantan tidak. Ukuran lalat betina lebih besar daripada jantan.
Perkawinan atau kopulasi biasanya terjadi pada pukul 06.00 sampai 12.00,
namun terbanyak dilakukan pada pukul 08.00 pagi. Lalat jantan dan betina
yang bertemu dapat segera melakukan kopulasi, yang berlangsung sekitar 40
menit. Daur hidup lalat Argentina rata-rata 53 hari. Nisbah kelamin lalat jantan
dan betina adalah 1 : 1. Adapun karekteristik biologis lalat atau imago dapat
dilihat pada Tabel 4.
Lalat betina dapat segera melakukan oviposisi pada tunas gulma Siam
begitu selesai melakukan kopulasi. Lalat betina melakukan oviposisi pada tiap
tunas rata-rata 9 menit. Ada saat oviposisi ditusukkan pada tunas Gulma Siam
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dengan posisi kepala lalat di bawah sedangkan ovipositornya di atas. Selama
lalat mencari tempat bertelur, lalat menyukai tunas-tunas di ujung pertanaman
gulma Siam daripada tunas-tunas yang terletak di bagian tengah batang. Bila
tunas-tunas di bagian ujung telah diteluri semua, lalat mencari tunas lain di
bagian yang lebih bawah. Lalat akan bertelur di seluruh tunas dalam satu
tanaman terlebih dahulu, baru kemudian berpindah ke tanaman lain. Dalam
satu batang biasanya terdapat 2 sampai 12 tunas yang diteluri, tergantung dari
banyaknya tunas yang ada. Aktivitas peneluran paling banyak pada pagi hari,
dari pukul 8.00 – 10.30 pagi. Proses peneluran dilakukan selama 2 – 4 hari.
Tabel 4. Karakteristik biologis lalat Argentina
Keterangan
Panjang betina (mm)
Panjang jantan (mm)
Kemunculan dari kepompong (menit)
Prakopulasi (menit)
Lama kopulasi (menit)
Oviposisi setelah kawin (menit)
Lama oviposisi (menit)
Lama Hidup betina (hari)
Lama hidup jantan (hari)
Frekuensi perkawinan betina
Frekuensi perkawinan jantan
Daur hidup(hari)
Melakukan kopulasi ulang (jam)

Rata-rata + s.d
4,07 + 0,12
4,78 + 0,19
15,81 + 4,97
16,36 + 2,94
40,88 + 15,73
15,09 + 2,66
9,53 + 2,59
7,09 + 1,32
5,24 + 0,93
1,24 + 0,43
2,68 + 0,75
53,36 + 1,33
20,84 + 1,97

Kisaran
3,8 – 4,20
4,5 – 5
10,07 – 25,05
12 – 21
10 – 65
10,75 – 20,62
5,61 – 14,61
5 – 10
4–7
1–2
1–4
50 – 56
18 - 24

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lama perkembangan lalat
Argentina yang meliputi fase telur, larva, kepompong lalat jantan dan betina
adalah 6,72 ; 30,96; 15,92 ; 5,24 dan 7,08 hari. Daur hidup lalat Argentina
rata-rata adalah 53,36 hari dan nisbah kelamin jantan/betina adalah 1 : 1.
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Penerapan Teknik Pemotongan Pada Pangkal Stek
Dan Variasi Jumlah Daun Dalam Pembibitan Sukun
Dengan Teknik Stek Pucuk
(The application of cutting Technique at the Basal Part and Varies
Number of leaves in Planting Stock Production of Arthocarpus altilis by
shoot cuttings)
Oleh Dedi Setiadi, Hamdan A. Adinugraha dan Burhan Ismail
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman

ABSTRACT
Artocarpus altilis Forsbeg is one of multipurpose tree species that generally
cultivated in the garden and propagated by vegetative method such as root
and shoot cuttings. The experiment is done to evaluate the effect of cutting
technique at the lower part and leaf number of shoot cuttings. It was conducted
at the centre of Plantation Forest Research and Development, from May to
July 2006. It was arranged in CRD (Complete Randomized Design) with 2
factors of treatments. Tthe first factor is leaf number shoot cuttings (D),i.e.
: D1 = one leaf, D2 = two loaves, D3 = three loaves and D4 = four loaves,
mean while the second factor is cutting techniques at the lower part of cuttings
(P), i.e. : P0 = flat, P1 = pointed, P2 = sloping. All treatments divided in to
5 replication and each consisted of 5 cuttings. The parameters observed were
to the Survival percentage, shoot length, number of leaf, percentage of rooted
cutting and root length. The experiment result showed that the application of
(P0) technics and four loaves (D4) gave better effect on survival percentage,
shoot length, number of leaf, percentage of rooted cutting and root length.
Key words : A. altilis, cutting tehnique at the lower part, number of leaf shoot
cuttings

59

Penerapan Teknik Pemotongan ...

PENDAHULUAN
Perbanyakan secara vegetatif memiliki peranan sangat penting dalam
pembudidayaan sukun, karena tanaman ini hanya dapat diperbanyak secara
vegetatif mengingat buahnya yang bersifat pertenocarpi (tidak memiliki biji).
Perbanyakan secara vegetatif dilakukan dengan penyapihan tunas akar,
pencangkokan dan stek akar (Al Rasjid, 2000). Penggunaan stek batang
dan stek pucuk belum banyak dilakukan dan masih dalam taraf pengujian
di persemaian. Penelitian perbanyakan sukun dengan stek pucuk berasal dari
tunas berumur 3-4 bulan menghasilkan persentase stek jadi sebesar 41,67% –
66,67% dan jumlah akar sekitar 3 – 6 buah (Adinugraha et al., 2004). Selain
itu pembuatan stek pucuk dapat dilakukan dengan menggunakan tunas dari
kebun pangkas dengan keberhasilan stek pucuk sampai dengan umur 1 bulan
rata-rata 79,17% - 95,83% (Setiadi dan Adinugraha, 2005). Pada penelitian
ini dicoba penggunaan stek pucuk dengan posisi yang berbeda dan berasal
dari tunas/trubusan hasil stek akar yang telah berumur 6 bulan di persemaian,
dengan menerapkan beberapa taraf konsentrasi ZPT. Penggunaan zat pengatur
tumbuh seperti auksin berfungsi untuk memacu terbentuknya perakaran pada
stek, seperti pada tanaman coklat yang dapat meningkatkan jumlah dan
panjang akar (Kasno dan Situmorang 1997). Haissig dalam Aminah (2003)
mengatakan bahwa auksin meningkatkan kecepatan pergerakan asimilat hasil
fotosintesa pada daun ke bagian bawah stek, sehingga secara tidak langsung
merangsang terbentuknya akar.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan jumlah
daun dan bentuk potongan pada pangkal stek terhadap keberhasilan tumbuh
stek pucuk tanaman sukun. Penguasaan teknik stek pucuk jenis tanaman
sukun sangat penting dalam penyediaan bibit agar tidak bergantung hanya
pada produksi stek akar. Selain itu dengan penerapan teknik stek pucuk dapat
menambah jumlah bibit yang dihasilkan dengan materi genetik yang sama.
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METODE PENELITIAN
1. Lokasi dan Waktu
Penelitian dilakukan di persemaian Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hutan Tanaman di Puwobinangun, Pakem, Sleman Yogyakarta, dengan
ketinggian tempat 500 m dpl, tipe iklim B menurut Schmidt dan Ferguson
(1951), curah hujan 2500-3000 mm/tahun, temperatur 270C dan kelembaban
relatif 73% (Sub BRLKT Opak Progo, 1990). Pelaksanaan kegiatan penelitian
dilakukan pada bulan Mei – Juli 2006.
2. Bahan dan Alat
Bahan-bahan penelitian yang digunakan yaitu stek pucuk berupa tunas
atau trubusan yang tumbuh pada bibit stek akar sukun yang telah berumur
6 bulan di persemaian, yang merupakan hasil koleksi dari Mataram, Nusa
Tenggara Barat, zat pengatur tumbuh Rootone F, pasir sungai dalam polibag
berukuran 8x10 cm yang disusun dalam bak plastik, bedengan stek dibuat
dari bambu dan ditutup dengan plastik transparan sebagai sungkup dan label,
sedangkan peralatan yang digunakan antara lain gunting stek, pisau cutter,
sprayer dan alat tulis.
3. Prosedur
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Penyiapan media stek

b.

Media tanam yang digunakan adalah pasir sungai yang telah disterilkan
dengan cara penyemprotan fungisida. Media tersebut dimasukkan ke
dalam polibag berukuran 8 cm x 10 cm dan disusun dalam bedengan,
kemudian di atas bedengan diberi sungkup plastik transparan untuk
menjaga kelembaban agar cukup tinggi.
Pemilihan bahan stek.
Dipilih stek pucuk pada bibit sukun yang berasal dari stek akar, tunastunas yang sehat, segar dan relatif seragam berukuran panjang 15 – 20
cm dan diameter 5 mm. Tunas-tunas tersebut kemudian disimpan dalam
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ember plastik berisi air. Pelaksanaan pengambilan dan pembuatan stek
pucuk dilakukan pada pagi atau sore hari.
c. Pembuatan stek pucuk.
Setiap tunas yang telah ambil di potong pangkal dan daunnya disesuaikan
dengan perlakuan
d. Penyiapan larutan zat pengatur tumbuh.

e.

Zat pengatur tumbuh berupa Rootone F yang dilarutkan dalam air dengan
konsentrasi 50%. Stek pucuk yang telah disiapkan kemudian dicelupkan
ke dalam larutan zat pengatur tumbuh sesuai perlakuan selama 5 menit,
kemudian ditanam pada media tanam pada polibag.
Pemeliharaan stek.
Stek pucuk yang telah diberi perlakuan dan ditanam pada polibag,
kemudian dilakukan pemeliharaan secara rutin meliputi penyiraman 2 kali
sehari, penyiangan gulma dan apabila terdapat gejala serangan penyakit
berupa jamur dilakukan penyemprotan fungisida.

4. Rancangan Penelitian
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang disusun secara
faktorial dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah jumlah daun yaitu stek satu
daun (D1), stek dua daun (D2), stek tiga daun (D3) dan bagian ujung tunas/
daun utuh (D4). Faktor kedua adalah bentuk potongan pangkal stek yaitu
potongan rata (P0), potongan runcing/baji (P1) dan potongan miring (P2).
Setiap perlakuan terdiri atas 5 sampel stek pucuk dengan jumlah ulangan
sebanyak 5 kali, sehingga jumlah unit percobaan yang digunakan sebanyak
4 x 3 x 5 x 5 = 300 stek. Parameter yang diamati meliputi persentase hidup,
tinggi stek, jumlah daun, jumlah akar dan panjang akar.
5. Analisis Data
Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis sidik
ragam (Anova). Data persentase stek bertunas dan stek berakar terlebih
dahulu dirubah kedalam bentuk transformasi Arc Sin. Apabila hasil analisis
uji F terdapat perbedaan nyata antar perlakuan, dilanjutkan dengan Uji Jarak
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Berganda Duncan (DMRT). Model liner yang digunakan adalah : Y ijk = µ +
Pi + Kj + (PK)ij + Σ ijk
Keterangan :

Yijk
µ
Pi
Kj
(PK)ij
Σ ijk

= nilai pengamatan
= nilai tengah populasi
= pengaruh faktor P ke-i
= pengaruh faktor K ke-j
= pengaruh interaksi antara faktor P ke-i dan faktor K ke-j
= galat percobaan

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Persen Hidup Stek
Persentase hidup stek pucuk sukun hingga akhir penelitian yang dicirikan
oleh kesegaran stek disajikan pada Tbel 1. Persen hidup stek pucuk sukun dari
setiap perlakuan pertumbuannya optimal hampir (100%). Stek dinyatakan
mati bila bakal tunas pada bahan stek menunjukan gejala kematian seperti layu
atau kering.
Tabel 1. Rerata persen hidup stek pucuk sukun (Artocarpus altillis
Fors beg) pada umur 1 dan 2 bulan di persemaian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Perlakuan
D1 P0
DI P1
D1 P2
D2 P0
D2 P1
D2 P2
D3 P0
D3 P1
D3 P2
D4 P0
D4 P1
D4 P2

Persentase Hidup (%)
Umur 1 bulan
Umur 2 bulan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Keterangan (remark):
D1 = stek satu daun
P0 = potongan rata
D2 = stek dua daun
P1 = potongan runcing
D3 = stek tiga daun
P2 = potongan miring
D4 = stek empat daun 		

D1

D2

D3

D4

P0

P1

P2

Perlakuan yang menunjukan kematian paling awal adalah pada
perlakuan satu daun dan potongan miring (D1 P1). Kematian stek terjadi secara
berangsur-angsur, hal demikian mungkin disebabkan oleh persediaan cadangan
makanan terutama karbohidrat dalam stek pucuk yang potongan miring tidak
cukup tersedia bagi metabolisme yang mendukung pertumbuhan awal tanaman.
Menurut Sitompul dan Guritno, (1997), pembentukan awal organ-organ
tanaman tergantung kepada cadangan karbohidrat dan unsur hara serta efisiensi
metabolisme bahan tanamannya. Dikatakan juga bahwa kualitas stek yang
berasal dari bagian batang dengan bentuk potongan yang berbeda, jelas sangat
berbeda karena mengalami masa perkembangan yang berbeda-beda. Selain itu
mungkin juga disebabkan karena waktu pengambilan stek pucuk tidak tepat
yaitu tidak bertepatan dengan masa istirahat (resting) pucuk tanaman. Leppe
& Smits (1990) menyarankan bahwa saat yang terbaik untuk pengambilan
bahan stek adalah saat pucuk beristirahat, karena jika pucuk tanaman diambil
dalam keadaan aktif eksplan akan mudah layu dan busuk. Kemungkinan lain
adalah karena penggunaan stek pucuk tanpa daun dapat mempengaruhi proses
pembentukan akar stek. Rismunandar (1988) mengatakan bahwa adanya daundaun pada stek lunak dapat membentuk tiamin, asam nikotianat dan lain-lain
yang besar pengaruhnya dalam pembentukan akar stek, sehingga tidak perlu
dilakukan pemotongan daun pada penanaman stek lunak (top stek).
Kematian stek dapat diketahui dengan adanya kekeringan yang terjadi
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pada stek. Pengaturan air oleh stek yang antara lain meliputi penyerapan air dan
transpirasi adalah hal yang mempengaruhi peristiwa kekeringan. Berkaitan
dengan keadaan lingkungan yang ada, yaitu system bak kecambah dan
pemberian shading net, ternyata system ini, dapat menciptakan temperature dan
kelembaban yang optimal sesuai dengan keadaan lingkungan yang dibutuhkan
stek, dalam hal ini dapat dilihat sampai minggu ke 6 dimana stek masih dalam
keadaan segar.
2. Tinggi Stek
Hasil analisa pengaruh tunggal macam bahan stek menunjukan bahwa
perlakuan jumlah daun pada stek pucuk memberikan pengaruh yang nyata
terhadap pertumbuhan stek pucuk sukun (Tabel 3). Perlakuan stek pucuk
sukun bagian ujung tunas/daun utuh (D4) memberikan pengaruh yang terbaik
terhadap pertumbuhan tinggi stek (9,63 cm) berbeda sangat nyata dengan
ketiga perlakuan jumlah daun lainnya. Sedangkan pada perlakuan bentuk
potongan pangkal stek pucuk, perlakuan bentuk potongan pangkal rata pada
pangkal stek (P0) menunjukan kecenderungan lebih baik (8,75 cm) meskipun
tidak berbeda nyata dengan kedua perlakuan teknik potongan pada pangkal
lainnya. Hasil analisis interaksi antara jumlah daun pada stek pucuk dan bentuk
potongan pangkal stek tidak menunjukan perbedaan yang nyata, tetapi terlihat
bahwa perlakuan bentuk potongan pangkal stek yang rata (P0) lebih baik dalam
pertumbuhanya, hal ini diduga pertumbuha akar dengan permukaan yang rata
dan luas lebih baik dalam menumbuhkan akar baru sehingga kebutuhan air dan
unsur hara tanaman dapat segera terpenuhi. Kemampuan bibit menumbuhkan
akar baru berkaitan erat dengan kemampuan bibit mengatasi kekurangan air
setelah penanaman (Duryea et al., 1984). Potensi pertumbuhan akar adalah
faktor yang menentukan keberhasilan penanaman stek dan hal ini dapat lebih
ditingkatkan dengan penggunaan bibit stek yang diambil dengan daun yang
utuh.
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Tabel 2. Pengaruh penerapan teknik potongan pada bagian
pangkal stek dan jumlah daun stek sukun (Artocarpus
altillis Forsbeg)
Perlakuan
Tinggi stek
A. Jumlah daun
D4
D3
D2
D1
B. Teknik potongan
P0
P1
P2

Umur 2 bulan
Jumlah daun
Jumlah akar

Panjang akar

9,63 a
9,25 ab
8,35 ab
7,21 b

4,76 a
3,99 ab
3,44 bc
2,68 c

8,67 a
7,67 a
6,80 a
6, 27 a

6, 17 a
5,77 ab
4,87 ab
2,83 b

8,75 a
8,69 a
8,38 a

3,77 a
3,73 a
3,65 a

7,90 a
7,30 a
6,85 a

5,05 a
4,96 a
4,70 a

Keterangan : Rerata yang diikuti huruf yang sama dalam baris menunjukan tidak
beda nyata berdasarkan uji DMRT pada jenjang nyata 5 %.

Tabel 3. Analisis keragaman pertumbuhan stek pucuk sukun
dengan penerapan teknik potongan pada bagian pangkal
dan jumlah daun stek sukun (Artocarpus altillis Forsbeg)
Sumber variasi

Db

Perlakuan
Jum daun (D)
Pangkal stek (P)
(D) X (P)
Galat

11
3
2
6
48

Kuadrat tengah
Tinggi

Jum daun

57,587
10,548 **
0,461 ns
0,380 ns
79,320

36,887
25,869 **
0,167 ns
0,764 ns
21,456

% berakar
114,050
1,400 **
0,469 ns
0,751 ns
567,600

F table
Panjang
akar
128,146
5,146 **
0,105 ns
0,709 ns
309,100

0,05-0,01
2,80 – 4,22
3,19 - 5,08
2,30 - 3,20

3. Jumlah Daun
Sampai umur 2 bulan rata-rata tumbuhnya daun sebanyak 2 – 4 daun
per stek. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa stek yang tidak tumbuh (mati)
pada umumnya gejala kematian diawali oleh busuk mulai dari pangkal stek
yang kemudian menjalar hingga kepucuk. Hasil analisis jumlah daun (Tabel 3)
menunjukan bahwa pengaruh perlakuan jumlah daun 3 daun (D3) pada bahan
stek pucuk mempunyai pertumbuhan jumlah daun terbaik (4,76 helai) daun dan
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berbeda sangat nyata dengan ketiga perlakuan jumlah daun lainnya. Sedangkan
pada pengaruh interaksi antara perlakuan jumlah daun dan teknik potongan
pada bagian pangkal stek tidak menunjukan perbedaan yang nyata (Tabel 3).
Pada umur 2 bulan terlihat rataan jumlah daun tertinggi pada perlakuan teknik
potongan pada bagian pangkal stek dengan potongan rata (PO) mempunyai
jumlah helai daun terbanyak (3,77 helai) cenderung lebih baik, tetapi tidak
berbeda nyata dengan perlakuan teknik potongan bagian pangkal stek lainnya.
Pada umur 2 bulan stek pucuk jumlah daunnya berkisar (3,65 – 3,77 helai)
tetapi hal ini menunjukan bahwa stek tersebut sudah betul-betul hidup, dari
kenyataan ini dapat dianjurkan dalam pembuatan stek pucuk jumlah daunnya
3 helai dan pada bagian pangkal stek dengan potongan rata
4. Jumlah Akar
Stek pucuk pada sukun mulai berakar setelah 2 bulan ditanam,
terbentuknya akar pada stek biasanya didahului oleh pembentukan kalus,
akan tetapi adanya kalus bukan merupakan pertanda bahwa stek akan dapat
menghasilkan akar. Pembentukan akar pada stek ini tidak hanya tergantung
dari terbentuknya kalus, tetapi akar yang keluar dari jaringan kalus akan
lebih kuat dan lebih baik dari pada akar yang keluar dari stek yang tidak
berkalus (Koesriningrum dan Setyati, 1983). Dihubungkan dengan hasil
pengamatan pembentukan akar stek pucuk sukun yang ada, diduga keadaan
maksimum lingkungan ini sudah sesuai untuk pertumbuhan stek (290C). Hal
ini sejalan dengan pendapat Hani’in (1975) yang mengemukakan bahwa untuk
pertumbuhan stek diperlukan kelembaban udara yang tinggi serta suhu udara
yang optimum untuk pembentukan akar berkisar 29 – 300 C atau minimum 100
C dan maksimum 450C.
Berdasarkan analisis varian pengaruh perlakuan jumlah daun pada stek
dan perlakuan teknik potongan pada bagian pangkal stek tidak menunjukan
perbedaan yang nyata (Tabel 3). Tetapi dari hasil rata-rata perlakuan stek pucuk
dengan jumlah daun 3 helai (D3) memberikan jumlah akar yang terbanyak (8,67
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akar) kemudian diikuti ketika perlakuan jumlah daun lainnya. Sedangkan pada
perlakuan teknik potongan pada bagian pangkal stek jumlah akar terbanyak
dicapai pada perlakuan teknik pemotongan pada bagian pangkal stek yang
runcing (P1) kemudian diikuti kedua perlakuan teknik potongan pada bagian
pangkal stek lainnya. Adanya perbedaan angka jumlah akar rataan dari setiap
stek dengan perlakuan jumlah daun dan teknik pemotongan pangkal stek, hal
ini diduga ditentukan oleh species yang dipakai, fisiologis stek dan keadaan
lingkungan (Koesriningrum dan Setyati, 1983).
Pada penelitian ini stek yang mati sampai akhir penelitian tidak dijumpai
tanda-tanda diserang hama penyakit. Pada umumnya stek bertunas lebih dahulu
sebelum terbentuknya perakaran. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kadar
auksin sehingga akan merangsang perkembangan tunas lateral yang selama
ini dalam keadaan dorman. Apabila tunas lateral telah tumbuh, selanjutnya
akan bersifat sama seperti tunas terminal yaitu menghambat perkembangan
tunas-tunas lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
tunas selain factor lingkungan, yaitu ketersediaan karbohidrat cadangan pada
stek dan hormon yang dihasilkan oleh daun dan tunas itu sendiri. Penambahan
karbohidrat oleh daun dari daun muda yang baru tumbuh sedikit sekali karena
proses fotosintesis yang lambat akibat terbatasnya persediaan air sebelum akar
terbentuk.
Tunas yang baru muncul dan daun-daun muda adalah bagian tanaman
yang menghasilkan auksin. Dalam perkembangan selanjutnya auksin akan
merangsang pembentukan akar. Namun tidak semua stek yang bertunas
mampu membentuk akar. Hartman dan Kester (1978) menyatakan bahwa
terdapat senyawa khusus selain auksin yang berperan dalam perakaran yang
disebut rooting cofactor. Senyawa-senyawa fenol seperti cafeic acid, cathecol
dan chorogenic acid terbukti berinteraksi dengan auksin membantu proses
pembentukan akar. Reaksi senyawa-senyawa tersebut dengan auksin berserta
bantuan enzim akan membentuk suatu kompleks senyawa yang disebut
rhizocaline.
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Selain factor biokimia tersebut, struktur anatomi batang juga akan
mempengaruhi pembentukan akar stek. Cincin Skleren kimia yang melingkar
antara floem dan korteks diantara akar terbentuk akan menghalangi
pembentukan akar. Kemudian jaringan pelindung lignin didalam batang
kadang-kadang bertindak sebagai penghadang mekanis dalam pembentukan
akar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegagalan stek membentuk akar
bukan semata-mata kekurangan auksin. Ketidakmampuan daun menghasilkan
factor-faktor pertumbuhan, peningkatan factor-faktor penghambat perakaran
dan sifat anatomi tumbuhan mungkin pula menjadi penyebab ketidak
berhasilan pembiakan vegetatif dengan cara stek. Apabila kondisi lingkungan
menguntungkan dan pemilihan bahan tanaman diperhatikan pembuatan stek
pucuk dengan cara penerapan teknik potongan pada bagian pangkal dan jumlah
daun stek diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas perakaran
yang terbentuk.
5. Panjang Akar
Hasil analisis perlakuan jumlah daun dan teknik pemotongan pada
bagian pangkal stek tidak menunjukan perbedaan yang nyata, tetapi macam
perlakuan stek dengan jumlah daun yang berbeda menunjukan perbedaan yang
nyata. Stek dengan jumlah daun tiga helai daun (D3) memberikan panjang akar
yang terbaik dengan rata-rata panjang akar (6,17 cm) dan berbeda nyata dengan
ketiga perlakuan jumlah daun lainnya. Perlakuan teknik potongan pada bagian
pangkal stek tidak menunjukan perbedaan yang nyata, tetapi perlakuan dengan
teknik potongan pada bagian pangkal stek yang runcing (P1) menunjukan
jumlah akar yang terbaik (5,05 cm) diikuti perlakuan teknik potongan pada
bagian pangkal stek yang lainya. Panjang pendeknya akar itu dipengaruhi oleh
factor-faktor pembawaan dan juga faktor-faktor luar seperti keras lemahnya
media, banyak sedikitnya air, jauh dekatnya air tanah dan lain sebagainya.
(Dwijoseputro, 1983).
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KESIMPULAN
1. Penerapan teknik potongan pada bagian pangkal stek dan jumlah daun
pada stek menghasilkan pertumbuhan stek yang berkualitas baik, sehingga
memberikan persentase hidup, tinggi, jumlah daun, persentase berakar dan
panjang akar yang lebih baik.
2. Penerapan teknik potongan rata pada bagian pangkal (P0) dan jumlah daun
empat daun (D4) pada stek pucuk memberikan pengaruh yang lebih baik
terhadap persentase hidup, tinggi stek, jumlah daun, persentase berakar
dan panjang akar.
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Analisis Ekspor Lada Indonesia
Oleh : Listiyani, Nila Ratna Juita, Ana Adelheid Noor

ABSTRACT
The aims of the research were to know the growth of production, consumption,
export, price of Indonesian pepper and world pepper , competitiveness of
Indonesian pepper in the world market.
This research was using descriptive analysis methode, with 16 years timeseries
data from IPC(International Pepper Community), AELI, The General Director
of Estate Agriultural and Indonesian State Statistic Bureau .
The result showed that the growth of prodution and export Indonesian pepper
less than world pepper, the growth of domestic pepper price more than world
pepper price. Export share of Indonesian pepper 28 % (is the most among 5
exportir countries) and accelerate ratio of production 63%, it means that
Indonesian pepper had good competitiveness in world market.
Key words : Pepper, competitiveness, export
PENDAHULUAN
Sektor pertanian merupakan sektor yang terbukti paling tangguh pada
saat krisis ekonomi berlangsung. Produk sektor perkebunan Indonesia secara
umum bersifat export oriented ,sehingga kondisi pasar internasional sangat
mempengaruhi kinerja produksi dan perdagangan komoditi perkebunan . Salah
satu komoditas perkebunan andalan ekspor Indonesia adalah komoditas Lada.
Lada (Piper nigrum, L.)merupakan salah satu penghasil devisa di sub
sektor perkebunan selain kelapa sawit, kopi, karet, dan teh.. Pada tahun 1998
pemasukan devisa sebesar US $ 50 juta/ tahun dan nilai ekspor tersebut
meningkat menjadi US $ 188 juta/tahun. Namun pada tahun 2005 nilai ekspor
lada turun menjadi US $ 58 juta/tahun. (IPC, 2006)
Biaya produksi lada dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM, harga pupuk,
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biaya tenaga kerja dan lain-lain yang mengakibatkan harga lada Indonesia juga
semakin tinggi. Pada tahun 2003 produktivitas lada Indonesia mencapai 2,230
ton/ha sedangkan pada tahun 2004 menurun hingga mencapai angka sebesar
2,135 ton/ha hingga pada tahun 2005 produktivitas lada Indonesia sebesar
1,936 ton/ha.Kenaikan biaya produksi dan penurunan produktivitas lada akan
berpengaruh terhadap produksi lada Indonesia. (Soetriono,2006)
Produksi lada dunia saat ini dikuasai oleh lima negara yaitu India,
Indonesia, Brasil, Vietnam,dan Malaysia., sehingga penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui posisi daya saing ekspor lada Indonesia di pasar dunia.
METODE PENELITIAN
Metode dasar yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu metode
penelitian untuk membuat deskripsi secara sistematis, aktual dan akurat
mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Data yang digunakan merupakan data time series selama 16 tahun (tahun
1990-2005) .Data berasal dari International Pepper Community (IPC), Asosiasi
Eksportir Lada Indonesia (AELI), Dirjen Perkebunan, Biro Pusat Statistik dan
Instansi terkait lainnya. Analisis data menggunakan analisis trend selama 16 tahun
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ekspor Lada Indonesia
Perkembangan ekspor lada Indonesia Tahun 1990-2005 seperti disajikan
pada Gambar 1.
Ekspor lada Indonesia berfluktuasi, tahun 1990 sebesar 48.442 ton,
kemudian 1991 menurun tajam , pada tahun-tahun selanjutnya ekspor lada
Indonesia berfluktuasi. Pada tahun 2005 Indonesia hanya mampu mengekspor
lada sebesar 34.556 ton., artinya ekspor lada Indonesia mengalami penurunan
yang sangat drastis.Penurunan jumlah ekspor lada Indonesia ke pasar dunia
dipengaruhi rendahnya harga lada Indonesia di pasar dunia dan mutu lada masih
rendah sehingga permintaannya rendah.
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Gambar. 1. Ekspor Lada Indonesia Tahun 1990-2005
Sumber : Analisis data sekunder

2. Produksi Lada Dunia
Produksi lada dunia setiap tahun terus meningkat. Vietnam merupakan
negara produsen lada dunia yang terus mengalami peningkatan produksi lada
walaupun Vietnam merupakan negara produsen lada terbaru. Hingga tahun
2005 produksi lada di dunia masih dikuasai oleh Indonesia dengan total
volume produksinya sebesar 94.37 ton/tahun. Meningkatnya produksi lada
dunia disebabkan karena banyaknya negara yang mengusahakan tanaman lada
disamping negara-negara produsen utama lada..
Perkembangan Produksi Negara-Negara Produsen Lada di Dunia Tahun
1990-2005 seperti disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Produksi Lada di Dunia Tahun 1990-2005
Sumber : Analisis Data Sekunder
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3. Ekspor Lada di Dunia
Negara-negara produsen lada dunia memiliki tempat pemasaran utaman
yang tetap seperti Singapura, Amerika Serikat, MEE, Jepang. Negara-negara
tersebut merupakan konsumen lada terbesar di dunia. Sedangkan untuk
Indonesia memiliki pangsa pasar yang tetap yaitu di Singapura dan Amerika
Serikat.. Penurunan ekspor lada dari berbagai negara produsen disebabkan
sebagian besar negara di dunia mampu memenuhi kebutuhan lada sendiri.
Disamping itu karena semakin banyaknya negara-negara yang menghasilkan
lada maka harga lada dunia menjadi menurun sehingga produsen mengurangi
ekspornya.
Vietnam merupakan negara eksportir lada terbesar di dunia. Perkembangan
ekspor lada Vietnam dari tahun ke tahun semakin meningkat,walaupun total
produksi lada Vietnam masih kalah dengan total produksi lada Indonesia.
Hal ini disebabkan karena sebagian besar produksi lada Vietnam di ekspor
sedangkan Indonesia tidak.

Gambar 3. Ekspor Negara-Negara Produsen Lada di Dunia Tahun
1990-2005
Sumber : Analisis Data Sekunder

4. Impor Lada Dunia
Negara pengimpor lada di dunia adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman,
Netherlands, dan Prancis. Perkembangan volume impor lada dunia cenderung
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mengalami penurunan. Penurunan volume impor lada di dunia disebabkan
negara yang semula mengimpor lada saat ini mampu menghasilkan lada
sendiri.

Gambar 4. Impor Lada di Dunia Tahun 1990-2005 (000 Ton)
Sumber : Analisis Data Sekunder

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Amerika Serikat merupakan
negara Importir Lada terbesar didunia diikuti Jerman, Belanda, Prancis dan
Jepang.
Harga rata-rata lada Indonesia di Pasar dunia dari tahun 2000 terus
menurun hingga data terakhir yang diperoleh yakni pada tahun 2004 harga
rata-rata lada putih Indonesia di dunia hanya mencapai 363 SIN $/100 Kg
dan harga rata-rata lada hitam mencapai 270 SIN $/100 Kg.Boleh dikatakan
perkembangan harga rata-rata lada Indonesia semakin terpuruk.Hal akan
berdampak pada volume `ekspor lada Indonesia yang akan ikut menurun.
Disamping itu turunnya harga rata-rata lada Indonesia di dunia dipicu
dengan tingginya total produksi lada di dunia, walaupun Indonesia merupakan
negara produsen lada dunia yang menduduki peringkat teratas produksi dunia.
Akan tetapi produk lada yang ditawarkan oleh negara-negara pesaing utamanya
seperti Vietnam dan Brazil yang memiliki kualitas dan mutu yang baik serta
mereka mampu menjual dengan harga yang sangat rendah,hal akan menjadi
kendala bagi Indonesia dalam mempertahankan posisinya dipasar dunia,
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bagaimanapun negara-negara pesaingnya akan lebih unggul dan semakin lama
Indonesia akan tersingkir sebagai produsen terbesar di dunia.
5. Konsumsi Lada di Dunia
Lada merupakan salah satu tanaman rempah yang sangat digemari
diberbagai belahan dunia khususnya digunakan sebagai bumbu masak. Di
dunia lada dikenal dengan dua jenis lada yaitu lada putih dan lada hitam.
Lada putih biasanya dikonsumsi dalam bentuk lada bubuk (halus) sedangkan
lada hitam digunakan dalam bentuk lada tumbuk (agak kasar). Negara yang
mengkonsumsi lada terbesar di dunia adalah USA yang diikuti oleh Prancis
dan China
Dari gambar menunjukkan bahwa tingkat konsumsi lada didunia
berfluktuasi dimana Amerika Serikat merupakan negara konsumen lada terbesar
didunia diikuti oleh Indonesia, India, China dan Brazil. Indonesia, Brazil dan
India merupakan negara produsen lada terbesar didunia yang memproduksi
lada cukup tinggi namun dari data yang ada menunjukkan bahwa walaupun
produksinya tinggi tetapi tingkat konsumsi akan lada juga tinggi sehingga
dampaknya pada ekspor lada yang semakin menurun dari tahun ke tahun
terjadi pada ketiga negara tersebut.
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Pertumbuhan Faktor Daya Saing
Dari analisis pertumbuhan (growth), maka dapat diketahui pertumbuhan
masing-masing yang mempengaruhi daya saing lada Indonesia di pasar dunia
seperti disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1. Pertumbuhan Faktor Daya Saing Lada di Indonesia dan
Dunia
Faktor Daya Saing
Produksi Indonesia
Produksi Dunia
Ekspor Indonesia
Ekspor Dunia
Harga Lada Putih di Indonesia
Harga Lada Hitam di Indonesia
Harga Lada Putih Indonesia di Dunia
Harga Lada Hitam Indonesia di Dunia
Konsumsi Lada di Indonesia
Konsumsi Lada di Dunia

Pertumbuhan (%)
2,86
4.,52
2,73
17,70
41,75
40,25
10,00
10,03
36,06
11,70

Sumber : Analisis Data Sekunder

Pada Tabel 1. tampak bahwa pertumbuhan produksi lada di Indonesia
sebesar 2,86 % artinya produksi lada semakin meningkat setiap tahun, tetapi
jika dibandingkan dengan produksi lada dunia pertumbuhan produksi lada di
Indonesia lebih kecil daripada pertumbuhan dunia sebesar 4,52 %. Namun
demikian produksi lada dunia masih di dominasi oleh Indonesia. Baik itu berupa
lada putih maupun lada hitam. Dan peningkatan produksi Indonesia masih
tetap berlangsung namun tidak demikian dengan ekspor Indonesia yang terjadi
penurunan hingga pada tahun 2005 Indonesia kalah bersaing dengan negara
baru produsen lada dunia yaitu Vietnam yang jumlah ekspor ladanya lebih tinggi.
Sementara itu luas lahan dan ekspor lada yang semakin menurun di Indonesia
mampu mengakibatkan ekspor lada Indonesia di pasar dunia akan tergeser dengan
adanya beberapa negara produsen lada baru selain Vietnam seperti Madagascar,
Equador, Kamboja, Thailand dan Srilanka yang terus mengalami peningkatan
luas lahan, produksi, dan ekspor lada ke pasar-pasar tujuan.
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Namun dengan masih terbukanya pasar diluar negeri diharapkan dapat
memacu kinerja para petani lada di Indonesia untuk dapat lebih meningkatkan
produksi lada diIndonesia. Hanya saja sebagaimana yang terjadi saat ini
kinerja petani terhalang oleh minimnya modal sehingga tidak melakukan
pemeliharaan.
Pertumbuhan ekspor lada Indonesia 2,73 % lebih kecil dari pertumbuhan
ekspor dunia pertumbuhan ekspor dunia 17,7%. Ekspor lada Indonesia terjadi
penurunan mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Indonesia hanya
bisa mengekspor sebesar 34.56 ton/tahun ,dibandingkan dengan pesaing
utamannya Vietnam yang terus mengalami kenaikan volume ekspor hingga
pada tahun 2005 mencapai 110.21 ton/tahun sedangkan Brazil pada tahun
2005 mampu mengekspor lada sebesar 38.41 ton/tahun ini berarti ekspor
lada Indonesia masih kalah dengan lada Brazil yang juga merupakan pesaing
utamanya.Malaysia merupakan negara pengekspor lada dunia yang jumlah
ekspornya lebih sedikit dibandingkan 4 negara pesaingnya. Pada tahun 2005
Malaysia hanya bisa mengekspor lada sebesar 17.9 ton/tahun. Dari data tersebut
dapat dikatakan bahwa Vietnam secara konsisten berusaha mempertahankan
pangsa ekspornya.Sementara 4 negara pengekspor lada dunia cenderung
mengalami penurunan ekspor.Dengan demikian Vietnam secara konsisten
dapat mempertahankan peningkatan ekspornya di pasar tujuan. Penurunan
produksi lada dan ekspor lada di Indonesia juga dipicu karena harga bahan
bakar minyak yang melambung tinggi dan kenaikan harga pupuk
Dengan adanya peningkatan biaya input produksi menyebabkan
produsen lada di Indonesia menjadi kesulitan dalam mengusahakan tanaman
lada sehingga dampaknya terjadi pada penurunan jumlah produksi dan ekspor
lada Indonesia.
Penurunan ekspor lada dari ke empat negara pengekspor tersebut terkait
erat dengan penurunan impor lada dari pasar tujuan. Penurunan ekspor lada dari
ke empat negara pesaing Vietnam ini secara langsung berpengaruhi terhadap
daya kompetisi mereka terhadap Vietnam sendiri.Walaupun India memliki luas
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areal tanaman lada terbesar di dunia namun tidak ada pengaruhnya terhadap
ekspor.Sedangkan Malaysia juga memliki luasan lahan terkecil di antara ke
empat negara-negara pesaingnya namun Malaysia mampu mengekspor lada
hingga mendekati angka dari ekspor lada India. Sehingga dari kelima negara
pesaingnya hanya Vietnam yang mampu mempertahankan pangsa pasar
sedangkan keempat negara pengekspor lainnya mengalami penurunan. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa hanya Vietnam yang mampu mempertahankan pangsa
pasar di pasar tujuan (Amerika Serikat, dan Singapura).Selain itu Vietnam juga
memiliki daya saing besar dibandingkan keempat negara pengekspor lainnya
Sedangkan Malaysia cenderung mengalami penurunan daya saing di pasar
(Amerika Serikat dan Singapura).
Pertumbuhan harga lada domestik sebesar 40 % , lebih besar dari
pertumbuhan harga lada Indonesia di pasar dunia yaitu sebesar 10 %.
Pertumbuhan harga yang cukup tinggi dipasar domestik disebabkan adanya
permintaan dalam negeri yang cukup tinggi sehingga berpengaruh pada harga
lada di dalam negeri. Jika hal tersebut terus terjadi ,dalam jangka panjang akan
berpengaruh pada daya saing lada Indonesia di pasar dunia.
Harga lada Indonesia di pasar domestik berfluktuasi hingga pada tahun
2004 harga lada di pasar domestik mengalami penurunan yang sangat tajam,
disamping itu harga lada Indonesia di pasar dunia juga menurun hingga pada
tahun 2002. Hal ini dapat menghambat volume ekspor lada Indonesia, sebab
produsen lada akan dapat mengekspor lada ke pasar dunia apabila harga yang
diterima tinggi sehingga produsen akan memperoleh keuntungan yang tinggi
pula.Harga lada Indonesia di pasar dunia menurun drastis hal ini dipacu karena
kualitas lada Indonesia yang kurang baik dibandingkan dengan kualitas lada
dari berbagai negara produsen lada di dunia. Oleh sebab itu disini peranan
pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan mutu lada
Indonesia sehingga produk lada Indonesia yang berupa lada putih dan lada
hitam terjamin kualitas dan mutunya. Peranan pemerintah seperti melakukan
diversifikasi produk serta pengawasan mutu lada mulai dari penanaman sampai
80

Analisis Ekspor Lada Indonesia

pada tahap pasca panen sehingga produk lada yang diekspor dapat bersaing
dengan negara lain yang memiliki kualitas lada lebih tinggi.
Share Ekspor Lada Indonesia di Pasar Dunia
Daya saing ekspor lada Indonesia juga bisa dilihat dari share ekspor lada
Indonesia di Pasar dunia seperti disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2. Share Ekspor 5 Produsen Lada Dunia (%)
Tahun
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Jumlah
Rerata

Brasil
21.7
33.1
19.3
21.8
16.2
16.3
15.0
9.4
14.3
13.1
14.3
22.1
18.6
20.1
21.4
17.3
293.96
18.37

India
20.9
13.1
16.3
39.5
26.5
18.5
29.4
25.4
26.9
24.1
13.6
11.7
10.3
7.7
7.5
9.5
300.85
18.80

Ind
35.9
34.5
45.9
22.7
26.5
42.2
22.5
23.9
31.9
24.8
33.6
32.5
30.9
26.3
15.9
15.5
465.49
29.09

Malaysia
20.9
18.6
16.3
13.4
16.9
10.4
17.5
23.2
15.1
14.5
16.4
15.3
10.8
9.3
9.5
7.7
235.89
14.74

Vietnam
0.6
0.6
2.2
2.5
14.0
12.6
15.6
18.1
11.8
23.4
22.1
18.4
29.4
36.6
45.8
50.0
303.81
18.99

Sumber : Analisis Data Sekunder

Jika dilihat dari rata-rata share ekspor nya tahun1990 sd 2005
share ekspor Indonesia rata-rata sebesar 29,0 % , tertinggi dibanding negara
produsen lada lain., diikuti Vietnam 18,99 %, India 18,80 %, Brasil 18,37
% dan Malaysia 14,74 %. Tetapi jika dilihat dar trend i perkembangan share
ekspor dari tahun 1990, share ekspor lada Indonesia semakin menurun, berarti
daya saing ekspor lada Indonesia semakin menurun.

81

Analisis Ekspor Lada Indonesia

Akselerasi Ratio
Nilai Akselerasi ratio untuk produksi dan ekspor lada sebagai berikut :
a. AR produksi = Pertumbuhan Produksi lada di Indonesia = 2,86 = 0,63
Pertumbuhan produksi Dunia
4,52
b. AR ekspor = Pertumbuhan Ekspor lada Indonesia = 2,73 = 0,15
Pertumbuhan ekspor lada Dunia
17,7
Jika dilihat dari nilai AR produksi sebesar 0,63 maka dapat dikatakan
daya saing lada dari sisi produksi lada cukup baik, tetapi jika dilihat dari nilai
AR ekspor yang relatif kecil artinya daya saing ekspor rendah.
Daya saing ekspor yang rendah karena kualitas lada Indonesia yang
rendah dan pertumbuhan harga lada yang rendah di pasar dunia sementara
harga di pasar domestik cukup tinggi
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Produksi lada Indonesia semakin meningkat, rata –rata pertumbuhan
produksi lada Indonesia sebesar 2,86 % dan pertumbuhan produksi
lada dunia 4,52 % .
2. Volume ekspor lada Indonesia dan 3 negara produsen lada yang lain
(India, Malaysia, Brasil, cenderung menurun, tetapi untuk Vietnam
ekspor lada meningkat, bahkan pada tahun terakhir jauh lebih besar
dari ekspor lada Indonesia
3. Jika dilihat dari share ekspornya, daya saing ekspor lada Indonesia
semakin menurun yang ditunjukkan dengan nilai share ekspor yang
makin menurun dan nilai AR ekspor yang rendah.
B. Saran
Mengingat volume ekspor lada Indonesia yang semakin menurun,
maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan ekspor
lada Indonesia, yaitu dengan peningkatan produktivitas, perbaikan
mutu dan diversifikasi produk olahan dari komoditas lada sehingga
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dapat bersaing di pasar dunia. Upaya-upaya terobosan harus dilakukan
untuk mengembangkan ekspor ke pasar baru yang potensial .
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Industri Rumah Tangga Sebagai Wahana Kegiatan
Luar Usahatani Di Pedesaan
Olah : Ken Suratiyah 1) dan Noviarina Purnami Putri2)

ABSTRACT
Lately the labor force in agriculture sector is decreasing. It forced some of rural
household to take off-farm and non-farm activities to maintain their economics.
Home industry is the one of off-farm and non-farm activities that could develop rural
household economics. This study purpose to know the importance of rural home
industries. Moreover, it is important to know the source and allocation of their capital,
and also their feasibility.
Rural home industries use 73% of their capital for row material supply. It shows the
importance of capital for rural home industries. They get the capital by their own. The
result shows that rural home industries are feasible to be developed. The important
roles of rural home industries are to decrease the unemployment and to increase the
household income. Indirectly, rural home industries help the government in rural
development.

Key words: home industry, capital, labor, feasibility.
I. PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang memberikan sumbangan
yang besar dalam pendapatan domestik bruto nasional. Namun demikian bila
dicermati lebih lanjut ternyata sumbangan relatif (persentase) sektor pertanian
dalam pendapatan nasional terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu,
hal ini karena nilai ekspor sektor pertanian mengalami penurunan dari seluruh
nilai ekspor non migas.
Di samping itu dengan menyusutnya lahan pertanian yang dibarengi
pula perbaikan teknologi pertanian yang mengarah ke teknologi mekanis,
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mengakibatkan penurunan kesempatan kerja. Keadaan tersebut menyebabkan
sebagian rumah tangga di pedesaan tidak bisa lagi hanya bergantung pada
pertanian saja, mereka mempunyai sumber nafkah ganda di luar sektor
pertanian (Suratiyah, 1993).
Effendi (1990) dari penelitiannya di Jatinom Jawa Tengah membenarkan
bahwa kegiatan di luar pertanian merupakan salah satu strategi kelangsungan
hidup (Survival Strategy) rumah tangga di pedesaan. Kegiatan tersebut dapat
menyerap kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian dan dapat pula memacu
pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Usaha informal dan tradisional sebagai bagian dari ekonomi rakyat
yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, menerapkan kegiatan nyata
yang luas dan bisa menjadi kekuatan ekonomi yang handal, mandiri dan maju,
mampu menciptakan kesempatan dan lapangan kerja.
Salah satu usaha informal tersebut adalah industri kecil pedesaaan yang
di dalamnya termasuk industri rumah tangga (IRT). Industri rumah tangga
mampu menyerap penganguran dan juga sebagai sumber tambahan penghasilan
bagi yang pendapatannya rendah.
Bagi wanita maupun buruh tani pada umumnya Industri rumah tangga
adalah merupakan tempat pelarian atas tergesernya peranan atau kesempatan
kerja mereka pada sektor pertanian terutama tanaman pangan. Dengan demikian
Industri Rumah Tangga merupakan alternatif karena selain bisa sebagai usaha
sampingan bagi petani, Industri Rumah Tangga ini tidak perlu dilakukan
dengan meninggalkan desa, sehingga usahatani sebagai pokok penghasilan
masih bisa dipertahankan dan urbanisasi bisa ditekan.
Hasil simposium mengenai beberapa aspek industri kecil di Indonesia
(1990) menunjukkan bahwa 90% industri kecil termasuk Industri Rumah
Tangga berada di pedesaan, hal ini karena Industri Kecil di pedesaan tersebut
memanfaatkan bahan baku dari hasil-hasil pertanian dan sumber daya alam
yang ada.
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1.2. Permasalahan
Pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan merupakan
dua sisi permasalahan yang diusahakan untuk dipecahkan melalui berbagai
pembangunan sektoral dan regional.
Secara khusus upaya menanggulangi kemiskinan pedesaan dihadapkan
pada kendala berupa tersebarnya kantung-kantung kemiskinan di pedesaan,
kondisi kesuburan lahan yang rendah, teknologi pertanian yang sederhana,
ketimpangan penguasaan lahan dan terbatasnya ketrampilan tenaga kerja
(Mubyarto, 1998).
Industri kecil dan menengah termasuk di dalamnya industri kerajinan
dan Industri Rumah Tangga jika ditekuni akan menjadi industri yang efisien,
mandiri dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka
lapangan pekerjaan dan meningkatkan perannya dalam menjaga kelestarian
ekonomi masyarakat.
Kemampuan Industri Rumah Tangga dalam menampung tenaga kerja
serta memberikan pendapatan bagi masyarakat pedesaan sudah teruji semenjak
kesempatan kerja di sektor pertanian semakin kecil akibat dari langkanya lahan
pertanian. Hal ini dipertegas saat terjadi resesi ekonomi yang menyebabkan
industri-industri besar terguncang, banyak PHK di perkotaan, namun Industri
Rumah Tangga di pedesaan tetap tenang berjalan.
Dari uraian tersebut jelas bahwa industri kecil khususnya Industri Rumah
Tangga di pedesaan sangatlah strategis kedudukannya untuk dikembangkan
sehubungan dengan ini timbul pertanyaan:
1. Mengapa Industri Rumah Tangga di Pedesaan diperlukan?
2. Seperti apakah profil Industri Rumah Tangga di pedesaan?
3. Dari mana Industri Rumah Tangga memperoleh dan memanfaatkan modal?
4. Seberapa besar kemampuan Industri Rumah Tangga dalam menyerap
tenaga kerja?
5. Bagaimana kelayakan Industri Rumah Tangga di pedesaan di tinjau dari
segi ekonomi?
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6. Kendala dan upaya apa yang dihadapi oleh Industri Rumah Tangga di
pedesaan?
1.3. Tujuan
1. Memberikan informasi yang lengkap tentang pentingnya Industri
Rumah Tangga di pedesaan
2. Mengetahui asal, besar, dan penggunaan modal Industri Rumah
Tangga di pedesaan..
3. Menghitung kemampuan Industri Rumah Tangga di pedesaan
dalam menyerap tenaga kerja.
4. Mengetahui kelayakan usaha Industri Rumah Tangga pedesaan.
1.4. Sumber Data
Tulisan ini disusun dari beberapa informasi dan literatur yang ditunjang
dengan data skripsi mahasiswa S1 Fakultas Pertanian UGM dan UMY yang
dibimbing oleh penulis, meliputi wilayah DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur dan Sumatera Barat dengan komoditas pangan (IRTP) dan kerajinan
(IRTK). Data mentah diolah kembali dari tahun 1990-2005. semua data
dikonversikan ke tahun 2005 dengan indeks kesetaraan harga beras tahun 2005.
II. ARTI PENTING INDUSTRI RUMAH TANGGA DI PEDESAAN
2.1. Pembangunan Dan Sektor Informal di Pedesaan
Menurut Effendi (1995) sektor informal di pedesaan tidak dapat
dilepaskan dari proses pembangunan. Ada dua pemikiran yang berkembang
dalam memahami kaitan antara pembangunan dengan sektor informal yaitu
(1) sektor informal adalah tahapan yang harus dilalui dalam menuju tahapan
modern, berarti keberadaan sektor informal merupakan gejala sementara (2)
keberadaan sektor informal merupakan gejala adanya ketidak seimbangan
kebijakan pembangunan yang cenderung pada sektor modern dari pada
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tradisional. Hal ini berarti sektor informal akan terus ada selama sektor
tradisional tidak berkembang.
Pembangunan pertanian selama ini cenderung pada peningkatan produksi
dan efisiensi tenaga kerja melalui intensifikasi dan teknologi mekanis. Karena
sektor pertanian ada di pedesaan maka dampak pembangunan pertanian
sangat terasa bagi masyarakat pedesaan. Adanya rekayasa sosial berupa tanam
serempak dan teknologi mekanis di satu sisi memang menghemat tenaga
tetapi di sisi lain justru menggusur tenaga kerja pertanian untuk keluar dari
pertaniannya. Jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan
maka justru menimbulkan pengangguran baik pengangguran musiman
maupun pengangguran tidak kentara (seasonal and disguised unemployment).
Di samping itu, pembangunan fisik di sektor lain banyak mengkonversi lahan
pertanian menjadi lahan non pertanian, sehingga penguasaan lahan garapan
petani di pedesaan semakin menyempit. Hal inilah yang menyebabkan rumah
tangga petani harus bisa mencari sumber nafkah di luar usahataninya (off-farm)
dan luar pertanian (non-farm).
Kegiatan off-farm dan non-farm tersebut bisa dilakukan di desa atau di
luar desa bahkan di kota-kota besar. Namun karena rumah tangga petani masih
mempunyai lahan garapan maka mereka memilih sektor informal dan tetap
berada di pedesaan dengan alasan tidak perlu meninggalkan lahan pertanian
dan keluarganya.
2.2. Masalah Ketenaga Kerjaan di Pedesaan
Sekitar 60% penduduk Indonesia berada di pedesaan (Anonim, 2004).
Keadaan ini menunjukkan bahwa masalah kesempatan kerja di pedesaan
penting untuk diperhatikan karena lahan pertanian yang semakin menyempit
tidak mungkin bisa mendukung.
Rumah tangga pedesaan harus bisa mencari dan bahkan menciptakan
lapangan kerja bagi anggota rumah tangganya, karena satu-satunya asset yang
bisa dikuasai oleh rumah tangga di pedesaan hanyalah tenaga kerja dalam
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keluarga. Jika ia menginginkan pendapatannya meningkat maka ia juga harus
mengalokasikan tenaga kerja dalam keluarganya untuk mencari nafkah di luar
usahatani (off-farm activities).
Namun demikian pada umumnya rumah tangga di pedesaan sarat dengan
keterbatasan terutama keterbatasan modal dan human capital. Dengan modal
yang kecil, pengalaman dan ketrampilan yang rendah, mereka tidak bisa
bersaing dalam pasar tenaga kerja yang ada di kota-kota. Sebagai petani mereka
terbiasa menjadi tuan di lahannya sendiri, tidak diperintah oleh siapapun, oleh
karena itu sulit bagi mereka untuk memasuki sektor formal yang jelas, tegas
dan penuh dengan peraturan.
Dengan keterbatasannya itulah mereka lebih memilih untuk memasuki
sektor informal yang memang lebih luwes dan sederhana baik dari segi
pengalaman, ketrampilan, pengetahuan maupun waktu. Mereka bisa
memanfaatkan waktu luang untuk kerja di sektor informal dalam rangka
peningkatan pendapatan. Mereka bisa memilih sesuai dengan keinginan dan
kondisi masing-masing.
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa di daerah pedesaan peralihan
tenaga kerja dari sektor yang relatif kurang produktif (pertanian) ke sektor
yang dianggap produktif (manufaktur) masih mengalami banyak rintangan.
Gejala yang nampak adalah keluar dari sektor pertanian, masuk ke sektor jasa
yang kurang produktif pula. Gambaran ini menunjukkan bahwa selain masalah
setengah pengangguran dan pengangguran tersembunyi serta kesempatan
kerja luar pertanian yang terbatas, juga ada masalah pekerja miskin yang
kian meningkat jumlahnya. Hal ini menegaskan bahwa masalah pekerja
melarat di pedesaan merupakan masalah yang cukup serius yang pantas untuk
diperhatikan (effendi, 1995).
Dengan kata lain di butuhkan terciptanya pekerjaan-pekerjaan yang
produktif apapun itu bentuknya, yang bisa meningkatkan pendapatan dengan
kendala modal dan human capital yang rendah.
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2.3. Peluang Kerja Off-Farm dan Non-Farm
Ditinjau dari sudut pandang Ilmu Usahatani, off-farm activities adalah
kegiatan-kegiatan di luar usahatani itu sendiri. Rumah tangga tani bisa bekerja
di luar lahannya sendiri karena waktu yang tersedia tidqak semua terserap di
usahataninya sendiri. Off-farm activities ini bisa dikerjakan di sektor pertanian
maupun di luar pertanian, karena off-farm activities termasuk juga bekerja di
lahan pihak lain, petani lain, perusahaan pertanian, perkebunan dan sebagainya
(Suratiyah, 1994)*
Sedangkan non-farm activities adalah kegiatan di luar pertanian misalnya
dalam bidang jasa, perdagngan, manufaktur, dan sebagainya. Kedua kegiatan
tersebut bisa dikerjakan di saat waktu dan perhatian untuk usahataninya sudah
tersisa. Pada umumnya rumah tangga pedesaan akan mengalokasikan tenaga
kerja keluarga pada kegiatan off-farm maupun non-farm sepanjang mereka
mau dan masih mampu, semakin banyak waktu yang dicurahkan akan semakin
besar pula pendapatannya.
Berkembangnya industri-industri baru akan menghilangkan ketertutupan
ekonomi pedesaan, tetapi peluabg-peluang kerja baru tersebut akan menuntut
berbagai jenis ketrampilan sehingga tenaga kerja harus meningkatkan
kualitasnya. Sementara itu tenaga kerja pedesaan yang masuk ke kegiatan offfarm maupun non-farm kualitasnya masih rendah tidak mampu bersaing di
pasar tenaga bebas. Hal ini diperparah lagi oleh menurunya permintaan dan
penyerapan tenaga di sektor informal dengan adanya pasar-pasar modern, mall,
pasar swalayan, supermarket, hypermarket, bebas becak, bebas kaki lima dan
sebagainya, meyebabkan tenaga kerja pedesaan tidak bisa berusaha di kotakota besar. Mereka harus berusaha off-farm dan non-farm di desa asal mereka
sendiri.
2.4. Kemiskinan
Pada hakekatnya pembangunan nasional berorientasi pada peningkatan
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4. Tingkat kecukupan gizi dan kesejahteraan masyarakat yaitu :
a. Kesehatan : meliputi rendahnya konsumsi makanan yang bergizi,
kurangnya sarana kesehatan dan lingkungan
b. Fasilitas Rumah Tangga : meliputi penerangan bukan listrik, tidak
memiliki MCK sendiri, dan sumber air.
c. Pendidikan : masih rendahnya pendidikan, hal ini terlihat dari
tingkat pendidikan formal dan alokasi pendapatan rumah tangga
untuk pendidikan yang sangat rendah proporsinya.
Selama ini berbagai kebijakan pemerintah telah diarahkan untuk
menanggulangi kemiskinan namun karena hanya bersifat sesaat saja dan
kurang mengena sasaran, justru memperparah situasi, sebagai contoh RASKIN
dan SLT BBM menyebabkan penerima dana bersifat pasif dan menunggu,
sementara dana bantuan hanya bisa dinikmati sesaat saja dan tidak produktif.
Kebijakan yang diharapkan adalah yang bisa menghilangkan kemiskinan
dengan memperkuat beberapa kebijakan yang lalu misalnya bantuan permodalan
bagi usaha kecil di pedesaan, penyederhanaan prosedur perkreditan, peralatan
industri sederhana, usaha kelompok yang berbasis bahan baku lokal, kemitraan
dan sebagainya.
2.5. Industri Rumah Tangga (IRT) Pedesaan
Kemampuan industri kecil dan IRT dalam menampung tenaga serta
memberikan pendapatan bagi masyarakat pedesaan sudah teruji kehandalannya
semenjak kesempatan kerja di sektor pertanian semakin kecil akibat langkanya
lahan pertanian. Di samping itu pada saat resesi ekonomi, industri-industri besar
terguncang, banyak PHK di perkotaan, namun IRT di pedesaan tetap berjalan.
Hal ini menunjukkan bahwa industri kecil di pedesaan lebih tahan guncangan
(buffer) dari pada industri besar. Walaupun dilihat dari sudut pandang ekonomi
atau modal sekilas IRT pedesaan skalanya kecil tetapi ternyata berperan besar
bagi kelangsungan ekonomi rumah tangga pedesaan.
Maryadi (2002) dari penelitiannya di dusun Medang NTB menunjukkan
bahwa IRT garam bisa menghasilkan 10 kg garam dan 12 liter air garam yang
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nilainya Rp. 8.400,- per hari atau senilai dengan 4 kg beras per rumah tangga
yang terdiri atas 3-4 orang. Jika dilihat dari kontribusinya pada pendapatan
total rumah tangga hampir 100%, dilihat dari waktunya merupakan pendapatan
harian yang segera bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari penelitian
tersebut terlihat nyata betapa pentingnya IRT karena bisa memberikan
penghasilan harian sehingga tidak perlu berbondong-bondong migrasi ke kota.
Yang perlu memperoleh perhatian adalah membina dan mengambangkan
IRT memang sulit, sebab sebagian besar pengusaha IRT menganggap usahanya
sebagai sampingan (samben), pengisi waktu luang, sehingga kecil peluangnya
untuk berkembang. Namun demikian ada pula pengusaha IRT yang memang
mempunyai aspirasi dan motivasi untuk mengembangkan usahanya.
Betapapun sulitnya mengembangkan IRT pedesaan pada kenyataannya
mereka tetap bertahan, hal ini disebabkan,
1. Sebagian populasi IRT berada di pedesaan yang jika dikaitkan dengan
semakin meningkatnya tenaga kerja serta menyempitnya lahan, maka
IRT memberi jalan keluar bagi rumah tangga petani.
2. Beberapa IRT tersebut menggunakan bahan baku yang berada di
lingkungannya sehingga biaya bisa murah.
3. Upah tenaga kerja setempat murah
4. Harga produk relatif murah sesuai dengan kemampuan masyarakat
setempat
5. Tetap ada permintaan terhadap beberapa jenis komoditas yang tidak di
produksi secara masinal/fabrikan hal ini merupakan pendukung yang
kuat. (Suratiyah, 1997)
IRT adalah salah satu alternatif yang bisa menjawab persoalan pekerja
terutama wanita yang harus bekerja tanpa meninggalkan tanggung jawabnya
sebagai ibu rumah tangga dan tanpa meninggalkan lahan usahataninya
walau hanya sepetak. IRT adalah kegiatan ekonomi yang berada di sekitar
rumah. (home-based production) bisa dikerjakan di rumah karena : 1) Tidak
memerlukan skill yang tinggi, 2) Bisa dikerjakan tanpa harus meninggalkan
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pekerjaan sehari-hari, 3) Bisa menghasilkan uang dalam waktu singkat (harian
atau mingguan), 4)Tidak membutuhkan teknologi yang tinggi, dan 5)Modal
yang diperlukan tidak besar.
Dengan keadaan tersebut beerarti tenaga kerja di pedesaan bisa menjadi
pekerja rumahan (home-based worker) untuk diri sendiri (self-employed)
maupun untuk tetangganya.
Dibandingkan dengan industri besar dan sedang, maka IRT lebih banyak
menyerap tenaga, dan sangat penting peranannya dalam rangka menyediakan
peluang kerja bagi anggota rumah tangga terutama di pedesaan.
IRT pada umumnya merupakan usaha keluarga (family business) yang
mengutamakan pada penggunaan tenaga kerja keluarga, pengelolaan usaha
tidak secara tegas terpisah dari pengelolaan rumah tangga sehari-hari, tidak
mustahil bila terjadi campur aduk antara kepentingan usaha dengan kepentingan
konsumsi rumah tangga.
Sifat IRT ini adalah lokasinya tersebar dan jumlahnya banyak sekali,
kemampuan tenaganya terbatas missal dalam hal desain dan macam produk,
sehingga yang muncul adalah kualitas yang tidak seragam. Ketika permintaan
tinggi tidak bisa diimbangi dengan hasil yang berkualitas, akibatnya tersendat
dalam pemasaran. Di samping itu, sangat tergantung musim, pada musim
tertentu banyak sekali pesanan (IRT sandang saat hari raya dan tahun ajaran
baru) sehingga mereka harus lembur tanpa mengingat waktu dan pada saat
seperti itu mereka bisa menabung. Namun di saat yang lain sepi, tidak banyak
pesanan sehingga mereka harus memakan tabungannya. Dari gambaran
tersebut terkesan bahwa pengusaha IRT hanya bersifat pasif, menunggu
dan mengerjakan sesuai permintaan, tidak kreatif, takut resiko tidak laku di
pasaran dan sebagainya. Permasalahan tersebut seringkali muncul dan dikeluh
kesahkan oleh para Pembina industri kecil dan IRT.
Pelaku industri kecil dan IRT seringkali beranggapan bahwa faktor
pendorong keberhasilan usahanya adalah dana dan pemasaran. Keberhasilan
usaha sesungguhnya sangat tergantung pada kemampuan pengusaha
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mengidentifikasi produk industri kecil dan IRT yang sesuai dengan pasarnya,
sehingga banyak produk yang gagal dipasarkan karena tidak cocok dengan
karakteristik usaha kecil dan tuntutan pasarnya, padahal permintaan pasar
terhadap produk industri kecil dan IRT sangatlah potensial (Pikiran Rakyat,
2005).
III. PROFIL INDUSTRI RUMAH TANGGA PEDESAAN
3.1. Industri Rumah Tangga (IRT) Sebagai Lapangan Kerja
Industri Rumah Tangga (IRT) menyediakan peluang kerja bagi tenaga
kerja di pedesaan untuk menjadi pekerja rumahan atau home based worker
bagi diri sendiri maupun bagi para tetangga di sekitarnya. Dari beberapa data
penelitian yang terkumpul menunjukkan bahwa IRT mampu memberikan
peluang kerja yang sangat berarti bagi masyarakat terutama petani berlahan
sempit.
Salah satu contoh nyata adalah IRT anyaman bambu di Moyudan
Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengrajin bambu di daerah
Moyudan Sleman adalah petani berlahan sempit, 50% berlahan kurang dari
0,2 ha, 34% berlahan 0,2 – 0,25 ha dan 16% selebihnya berlahan 0,26 – 0,6
ha. Dilihat dari pendidikannya dapat dikatakan sebagian besar berpendidikan
rendah karena 57% hanya mengenyam pendidikan SD.
Pada umumnya pengrajin memperoleh ketrampilan dari orang tua,
saudara maupun para tetangganya. Sejak kecil mereka telah dibiasakan
membantu orang tua menganyam seperti apa yang dikerjakan oleh orang
tuanya. Hampir seluruh rumah tangga di dusun Malangan Sumberagung
Moyudan ini adalah pengrajin yang berburuh pada pengusaha.
Macam anyaman dan desain ditentukan oleh pengusaha, sehingga
pengrajin tidak perlu berkreasi. Pengrajin memperoleh bahan baku berupa
bambu (utuh) dari para pengusaha, lalu mereka membuat iratan dan menganyam
sesuai pesanan. Namun demikian ada pula pengrajin yang mengambil bahan
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baku berupa iratan yang siap dianyam. Para pengrajin ini bisa memilih untuk
membuat produk jadi maupun setengah jadi. Untuk produk jadi biasanya
proses finishing tetap dilakukan oleh pihak pengusaha sdangkan untuk produk
setengah jadi bisanya pengrajin hanya cukup menganyam bambu menjadi
lembaran-lembaran anyaman yang bisa dijadikan apapun. Dengan cara ini para
pengrajin bebas menentukan pilihan sesuai dengan kemampuan, ketrampilan
dan waktu luang yang dimilikinya. Proses menganyam biasanya memerlukan
waktu 3 – 7 hari sehingga dalam waktu satu bulan bisa sekitar 5 kali.
Dengan demikian pengrajin tidak memrlukan modal kecuali
ketrampilan, waktu, dan tenaga kerja. Dengan sistem tersebut memungkinkan
bagi rumah tangga petani untuk memperoleh pendapatan yang bisa segera
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain
berapa bahan baku yang diambil bisa disesuaikan dengan berapa pendapatan
yang diinginkan. Pada saat kebutuhan akan uang tunai besar, maka pengrajin
harus meningkatkan produktivitasnya atau mencurahkan lebih banyak waktu
dan tenaga.
3.2. Industri Rumah Tangga (IRT) Sebagai Usaha
Berdasarkan data yang terkumpul IRT dapat dibagi menjadi dua
golongan yaitu:
a. IRT pangan meliputi, pothil, patilo, nata de coco, brem, krupuk dan
sebagainya.
b. IRT kerajinan meliputi: genteng, anyaman bambu, daun pintu dan
sebagainya.
IRT yang menjadi obyek penulisan ini adalah pengusaha sekaligus
pekerja pada kedua jenis IRT. Lapangan kerja lebih diutamakan untuk
keluarganya sendiri artinya untuk mengerjakan produksi sehari-hari mereka
lebih mengutamakan penggunaan tenaga kerja dalam keluarga terlebih dahulu.
Tenaga kerja luar keluarga digunakan jika tenaga kerja dalam keluarga tidak
mencukupi.
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3.2.1. Karakteristik Pengusaha
Mayoritas pengusaha IRT memperoleh pengalaman kerja sebagai
pengrajin dari lingkungan keluarga. Pada umumnya mereka hidup dalam
lingkungan pengrajin, terbiasa membantu orang tuanya dan melihat tetangganya
melakukan pekerjaan yang sama. Usaha IRT sebagian besar merupakan warisan
orang tua. Meskipun ada beberapa yang membuka usaha itu namun tetap saja
mereka memperoleh ketrampilan dari lingkungan keluarga dan masyarakat
sekitar.
Ditinjau dari segi umur pada umumnya pengusah Irt masih berada
p[ada usia produktif. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa umur
pengusaha Irt berkisar antara 35 tahun hingga 46 tahun. Dan jika dilihat dari
tingkat pendidikannya mereka masih tergolong rendah. Rata-rata mereka
berpendidikan formal hingga tingkat SLTp. Namun demikian tidaklah menjadi
masalah mengingat pekerjaan di IRT tidak memerlukan pengetahuan yang
tinggi hanya diperlukan ketrampilan dan pengalaman.
Dari segi pengalaman pengusaha sekaligus pekerja IRT bisa dikatakan
memilki pengalaman yang cukup yaitu berkisar antara 8 sampai dengan 13
tahun. Latar belakang pengusaha IRT adalah sebagai petani gurem. Penghasilan
sebagai petani gurem mereka rasa tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup.
Karena merasa tidak mungkin hanya menggantungkan hidup dari usahatani saja
maka mereka mencoba IRT sebagai pekerjaan sampingan. Mereka menekuni
pekerjaan di IRT sehingga pada akhirnya pekerjaan di IRT menjadi pekerjaan
yang bisa mempertahankan ekonomi rumah tangganya.
Jumlah anggota rumah tangga pengusaha IRT di Jawa tengah, Jawa
Timur dan DIY rata-rata adalah 3 -4 orang sedangkan untuk wilayah Sumatera
Barat adalah sejumlah 6 orang. Anggota rumah tangga tersebut selain
sebagai tanggungan juga sebagai aset tenaga kerja, karena pada umumnya
proses produksi IRT sangat sederhana dan tidak tergantung waktu sehingga
dapat mendayagunakan anggota rumah tangga yang mau dan mampu. Pada
umumnya anggota rumah tangga tersebut juga sudah trampil karena mereka
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berada di lingkungan IRT sejak kecil, mereka membantu sesuai dengan waktu
luang masing-masing, bagi anak-anak yang masih sekolah biasanya membantu
seusai pulang sekolah.
3.2.2. Modal dan Bahan Baku
Mayoritas pengusaha IRT baik pangan maupun kerajinan, bekerja
hanya mengandalkan modal sendiri, hanya beberapa orang saja yang modalnya
berasal dari pinjaman, baik pinjaman dari bank, koperasi maupun pihak lain.
Hal ini wajar saja sepanjang skala usahanya adalah skala rumah tangga. Ada
beberapa hal yang menyebabkan mereka masih mengandalkan modal sendiri
anatra lain: skala usaha yang relatif kecil, prosedur kredit modal kerja yang
berbelit dan memakan waktu yang cukup lama, ada kekhawatiran tidak
dapat mengembalikan pinjaman, tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan
jaminan sebagai syarat pengambilan kredit dan sebagainya. Namun demikian
hal ini sebenarnya dapat diatasi jika para pengusaha tersebut membentuk
sebuah kelompok, memupuk modal, menabung dan arisan modal, sehingga
tidak diperlukan pihak lain untuk mengembangkan usahanya. Pada umumnya
pengusaha masih bekerja sendiri-sendiri menurut potansi dan kemampuan
masing-masing, mereka belum tergabung menjadi suatu kelompok sebagai
wadah pengembangan usaha bersama. Jikapun ada kebanyakan kegiatan
kelompok masih terkalahkan dengan kegiatan pribadi.
Modal yang dimiliki 73%nya mereka gunakan untuk kebutuhan bahan
baku dan selebihnya untuk non bahan baku termasuk tenaga kerja luar keluarga.
Porsi pembiayaan tenaga kerja luar keluarga masih sangat kecil karena IRT
lebih mengutamakan penggunaan tenaga dalam keluarga.
Dari tabel 3.1. terlihat bahwa IRT pathilo hanya memerlukan dana
sekitar Rp. 8.881.503 saja, karena hanya operasional pada saat bahan baku
ubi kayu tersedia (pada saat panen), jika bahan baku tidak ada maka proses
produksi berhenti. Yang menjadi kendala penyediaan bahan baku adalah musim
tanam ubi kayu. Sedangkan untuk usaha nata de coco hanya memerlukan
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biaya sebesar Rp. 6.277.666 per tahun, hal ini karena skala usahanya memang
tergolong sangat kecil. Pengembangan IRT nata de coco masih terhambat pada
proses pemasaran, mereka takut jika tidak semua produk laku. Mereka belum
memiliki kemampuan yang memadai di bidang pemasaran produk khususnya
pembuatan kemasan, pelabelan, pengawetan dan sebagainya.
Tabel 3.1. Rerata Penggunaan Biaya Bahan Baku dan Non Bahan
Baku IRT Per Tahun.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jenis Usaha
Patilo (DIY)
Nata de Coco (DIY)
Pothil (Jawa Tengah)
Brem (Jawa Timur)
Krupuk (Sumatra Barat)
Daun Pintu Kayu (DIY)
Genteng (DIY)
Anyaman Bambu (DIY)
TOTAL
RERATA

Biaya Bahan
Baku (Rp)
5.001.374
5.324.606
17.933.040
124.341.684
162.871.920
44.168.888
28.962.685
4.317.348
392.921.545
49.115.193

Biaya Non
Bahan Baku
(Rp)
3.880.129
953.060
5.837.400
51.749.748
35.535.600
14.947.423
27.369.308
2.091.492
142.364.160
17.795.520

Total
(Rp)
8.881.503
6.277.666
23.770.440
176.091.432
198.407.520
59.116.311
56.331.993
6.408.840
535.285.705
66.910.713

Dari tabel 3.1 terlihat juga bahwa IRT brem di Jawa Timur dan krupuk
di Sumatera Barat ternyata memerlukan modal yang sangat besar, hal ini
disebabkan karena pemasaran brem dan krupuk tersebut sangat luas sehingga
skala usahanya pun sudah barang tentu lebih besar. Kelebihan dari usaha IRT
ini adalah ketersediaan bahan baku yang relatif lebih mudah di dapat dan
produk yang dihasilkan lebih awet sehingga proses pemasarannya menjadi
lebih mudah.
IRT anyaman bambu tidak begitu memerlukan modal yang besar karena
merupakan usaha sampingan yang dikerjakan di sela-sela waktu luang. Dalam
satu keluarga rata-rata mencurahkan waktu 2 – 3 jam per hari dan proses
produksi IRT biasanya berlangsung pada saat sore atau malam hari. Anyaman
yang dibuat adalah bahan setengah jadi.
IRT pada umumnya mengutamakan tenaga kerja keluarga sendiri
karena memang tujuan utamanya adalah untuk mengatasi pengangguran dan
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memperoleh pendapatan. Keadaan ini nampak pada IRT anyaman bambu yang
100% menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Sedangkan untuk IRT yang
memerlukan ketrampilan khusus (IRT kerajinan pintu) dan kerja fisik yang
berat (IRT genteng) penggunaan tenaga kerja luar keluarga mencapai sekitar
96,60%.
Tabel 3.2. Rerata Penggunaan Tenaga Kerja Industri Rumah
Tangga Per Tahun (Rp.)
TKDK
Jumlah
Nilai
Waktu
(Rp.)
(HKO)
1.315.838
270,56
2.194.333
109,72
2.781.000
637,20
432,00 14.441.256
709,20 13.350.960
7.362.222
305,78
643.129
19,43
1.506.000
639,00

Jumlah
Waktu
(HKO)
146,01
756,00
216,00
925,20
313,51
558,07
-

789.022/th
3.056.400
3.876.000
17.424.000
7.399.111
18.469.248
-

TOTAL
Jumlah
Waktu
Nilai (Rp.)
(HKO)
2.104.860
416,56
2.194.333
109,72
5.837.400
1.393,20
648,00 18.317.256
1.634,40 30.774.960
619,29 14.761.333
577,5 19.112.377
1.506.000
639,00

JUMLAH

3.122,89

43.594.738

2.914,79

51.013.781

6.037,68

94.608.519

RERATA

390,36

5.449.342

364,35

6.376.723

754,71

11.826.065

No

Industri Rumah Tangga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Patilo DIY
Nata de Coco DIY
Pothil (Jawa Tengah)
Brem (Jawa Timur)
Krupuk (Sumatra Barat)
Daun Pintu Kayu (DIY)
Genteng (DIY)
Anyaman Bambu (DIY)

TKLK
Nilai
(Rp.)

Dari tabel 3.2. nampak bahwa industri rumah tangga rata-rata dapat
menyerap tenaga kerja sebesar 754,71 HKO per tahun atau sekitar 2 – 3 orang
bekerja per hari pada IRT. Dengan kata lain tujuan utama IRT untuk mengatasi
pengangguran bisa terwujud, paling tidak tenaga kerja keluarga sendiri bisa
terserap. Namun akan lebih baik lagi jika keberadaan IRT bisa memberikan
peluang kerja bagi masyarakat sekelilingnya.
3.3. Biaya, Pendapatan dan Kelayakan IRT Pedesaan
IRT pedesaan adalah wahana kegiatan luar usahatani yang diusahakan
selain untuk mengatasi pengangguran juga bisa meningkatkan pendapatan
rumah tangga. poada umumnya para pengusaha IRT di pedesaan adalah petani
berlahan sempit yang sudah barang tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya dengan hanya mengandalkan usahataninya.
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Tabel 3.3. Biaya, Pendapatan, dan Kelayakan Usaha IRT Pedesaan
Jenis Usaha
Patilo
Nata de Coco
Pothil
Brem
Krupuk
Daun Pintu Kayu
Genteng
Anyaman
Bambu

Penerimaan

VC

FC

Pendapatan

Proﬁt

BEP

R/C

10.113.935
14.108.958
27.612.500
245.136.000
404.157.600
87.933.333
87.381.580
17.025.709

6.972.384
6.293.165
17.491.248
174.875.208
290.750.256
51.946.838
55.373.997
2.787.456

119.581
700.449
16.390
1.216.231
2.230.416
6.862.682
4.491.491
43.330

3.021.970
7.115.344
10.104.862
69.044.561
111.176.928
29.123.813
27.516.092
14.194.923

1.232.432
4.518.511
7.440.862
69.044.556
95.155.711
20.546.202
22.574.857
12.129.514

385.745
1.273.543
44.297
4.193.900
7.965.771
16.738.249
12.139.165
51.583

1,43
2,02
1,58
1,39
1,38
1,69
1,58
6,11

Catatan: Untuk menghitung pendapatan IRT maka tenaga kerja dalam keluarga
dan bunga modal sendiri tidak dimasukkan sebagai unsur biaya.

Dari tabel 3.3. dapat dilihat bahwa pendapatan IRT pedesaan cukup
besar yaitu berkisar antara Rp. 3.021.970,- sampai dengan Rp. 111.176.928,per tahun tergantung dari jenis komoditasnya. IRT pedesaan ternyata mampu
memberikan kontribusi yang cukup besar pada pendapatan rumah tangga yaitu
berkisar antara 33% sampai dengan 84% dengan rata-rata sebesar 62,33%.
Angka tersebut menunjukkan pentingnya IRT pedesaan bagi peningkatan
ekonomi tumah tangga dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan tabel 3.3. IRT di pedesaan layak untuk dikembangkan.
IRT di pedesaan terbukti mampu mendatangkan keuntungan (profit positif),
Penerimaan IRT sudah berada di atas titik impas, dan yang lebih penting
penerimaan lebih besar dari total biaya (R/C > 1).
Keadaan ini semakin menguatkan betapa pentingnya keberadaan IRT
di pedesaan bagi rumah tangga petani berlahan sempit yang tidak mempunyai
akses dalam bersaing di pasar tenaga kerja sektor formal. Di samping itu
keberadaan IRT juga mampu mencegah migrasi tenaga kerja ke kota-kota
sehingga secara tidak langsung mampu mengurangi permasalahan yang timbul
sebagai akibat dari adanya urbanisasi yang tidak terkendali.
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IV. KESIMPULAN
1. Mayoritas modal IRT baik pangan maupun kerajinan masih berasal
dari diri sendiri, dengan alasan antara lain: tidak mempunyai
jaminan yang memadai sebagai syarat pengambilan kredit, dan ada
kekhawatiran tidak mampu mengembalikan pinjaman.
2. Sebesar 73% modal digunakan untuk pengadaan bahan baku,
kenyataan ini merupakan isyarat betapa pentingnya modal karena
tanpa modal berarti tidak ada bahan baku sehingga proses produksi
tidak dapat berlangsung.
3. IRT pedesaan sebagai wahana kegiatan luar usahatani memegang
peranan penting karena:
a. Dapat mengurangi tingkat pengangguran
b. Dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga
c. Secara ekonomi IRT di pedesaan layak untuk dikembangkan
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ABSTRACT
Home industri is an important business in non agricultur that has important
role in increasing the economy of farmers in village, especially for farmers
who have limited area, one of the industries is webbing bamboo craft industry.
The research hold in Dlingo sub district of Bantul regency in order to know
the level of income and benefit of webbing craft employee, the contribution of
employee income to domestic income, working hours and the handicap of the
employee. The method of the research is survey and the sampling is snowball
sampling.
The result of the research shows that webbing bamboo craft business gives
big income Rp. 936.000,-per month and contribution to the business for total
domestic income 81,6 %. It needs much time and there is capital handicap, the
limited marketing net work and also the lack of using technology.
Key words : webbing craft employee, income, contribution

PENDAHULUAN
Industri rumah tangga merupakan suatu usaha rumahtangga yang
melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang setengah jadi,
barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau dari yang kurang nilainya
menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan
jumlah pekerja 4 orang termasuk pengusaha (BPPS, 2000)
Usaha industri kerajinan rumah tangga ditinjau dari sifat usahanya, pada
umumnya masih tergolong tradisional dan merupakan usaha keluarga yang
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biasanya tidak padat modal, namun demikian usaha ini sebenarnya mempunyai
potensi yang cukup besar untuk mendinamisasikan perekonomian masyarakat
dan mampu mengatasi ledakan tenaga kerja (Soedjoko, 2001). Tambahan
tenaga kerja sebagai akibat peledakan penduduk belum seluruhnya dapat
diserap oleh sektor-sektor non pertanian, maka dalam menuju industrialisasi di
Indonesia, pembangunan industri pada umumnya dan industri kecil pedesaan
atau rumah tangga pada khususnya mempunyai arti yang cukup strategis.
Beberapa alasan mengapa industri rumah tangga banyak berkembang
di pedesaan, dan prioritas utama juga diberikan bagi pembangunan industri
rumah tangga, dapat disebutkan sebagai berikut :
1. Karena letaknya di pedesaan, maka diharapkan tidak akan
menambah migrasi kekota atau dengan kata lain dapat mengurangi
laju urbanisasi.
2. Masih dimungkinkannya bagi tenaga kerja yang terserap untuk
kembali berburuh tani dalam usahatani khususnya menjelang dan
saat-saat sibuk karena letaknya yang berdekatan,
3. Penggunaan teknologi yang sederhana, mudah dipelajari dan
dilaksanakan (Prayitno, 1987)
Dilihat dari jumlah usaha dan besarnya tenaga kerja yang dapat
diserap oleh usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga, menunjukkan
bahwa industri ini sebenarnya mempunyai potensi yang cukup besar untuk
dikembangkan, hanya saja kinerja usaha ini masih rendah dibandingkan
dengan industri besar dan sedang.
Industri rumah tangga merupakan usaha di sektor non pertanian yang
memiliki peranan sangat penting dalam usaha meningkatkan ekonomi petani
di pedesaan, terutama bagi petani yang memiliki lahan sempit. Akibat dari
sempitnya luas lahan yang dimiliki oleh petani menyebabkan waktu luang
yang dimiliki oleh petani sangat besar sehingga hal ini mendorong petani
untuk memanfaatkan waktu luang mereka dengan mencari pekerjaan diluar
usahataninya.
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Bambu banyak dikenal masyarakat luas sebagai tanaman yang mudah
tumbuh didaerah tropis, terutama di daerah pedesaan, misalnya di pekarangan
,tegalan,tepi sungai dan di tempat-tempat lain, ketersediaan bambu didaerah
tropis, seperti di Indonesia sangat melimpah, memiliki pertumbuhan yang
cepat dan tersedia dimana-mana, sehingga mudah untuk diperoleh. Bambu
telah banyak dikenal masyarakat memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.
Hal ini dapat diketahui dari banyaknya bambu yang dibutuhkan untuk bahan
baku industri kerajinan produk rumah tangga, seperti usaha kerajinan anyaman
bambu.
Kabupaten Bantul sangat dikenal sebagai daerah penghasil barang
kerajinan, sekaligus sebagai pemasok barang dagangan bagi para eksportir di
Yogyakarta maupun daerah lain. Usaha kerajinan anyaman bambu dipilih petani
di kecamatan Dlingo kabupaten Bantul sebagai usaha sampingan mereka untuk
menambah penghasilan keluarga. Usaha ini dapat dikombinasikan dengan
usaha pertanian, sebab kegiatan kerajinan dapat dimulai atau dihentikan, sesuai
dengan kesibukan petani tanpa mengganggu produksi pertanian. Kegiatan
ini dapat dilakukan pada saat waktu luang petani, selain itu usaha ini tidak
memerlukan modal yang besar dan pendapatan dari usaha ini dapat langsung
diterima sehingga lebih menjamin pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain
itu juga karena mudah diperolehnya bahan baku kerajinan usaha yaitu bambu
yang dapat diperoleh di sekitar tempat tinggal mereka dengan harga yang
relatif murah, atau bahkan bisa diperoleh dari kebun petani sendiri.
Oleh karena itu pada penelitian ini akan dianalisis bagaimana tingkat
pendapatan dan keuntungan yang diperoleh pengrajin dari usaha kerajinan
anyaman bambu, besarnya kontribusi pendapatan yang diperoleh pengrajin
anyaman bambu terhadap total pendapatan rumah tangga pengrajin, curahan
waktu kerja rumah tangga pengrajin dalam usaha kerajinannya.dan kendala
apa yang dihadapi oleh pengrajin.
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di wilayah desa Muntuk kecamatan Dlingo
kabupaten Bantul. Dipilihnya Desa Muntuk karena merupakan sentra usaha
kerajinan anyaman bambu. Pengambilan sampel pengrajin sebanyak 60
pengrajin dilakukan dengan menggunakan metode Snowball sampling.
Pelaksanaan pengambilan data dilakukan dengan metode survei dengan alat
bantu kuesioner.
Adapun analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan dan
keuntungan, perhitungan kontribusi pendapatan, curahan waktu kerja pengrajin
serta mengkaji kendala apa yang dihadapi oleh pengrajin.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perkembangan Usaha
Usaha kerajinan anyaman bambu yang ada saat ini di Desa Muntuk,
Kecamatan Dlingo merupakan sebuah usaha kerajinan warisan atau turun
temurun, pada awalnya pekerjaan sebagai pengrajin anyaman bambu
merupakan pekerjaan sampingan sebagai pengisi waktu luang di sela-sela
kegiatan pertanian untuk menambah penghasilan keluarga. Akan tetapi lambat
laun pekerjaan sebagai pengrajin menjadi pekerjaan pokok karena kepemilikan
lahan pertanian yang semakin sempit, kebutuhan hidup naik yang tidak bisa lagi
dicukupi dari kegiatan pertanian. Selain hal tersebut usaha kerajinan bambu ini
tetap bertahan karena masyarakat ingin melestarikan budaya nenek moyang.
Dalam proses produksinya selain bambu, juga diperlukan alat-alat
penunjang seperti pisau, gunting,gergaji, penggaris, dan bur. Jenis bambu
yang banyak digunakan adalah jenis bambu apus yaitu bambu yang berwarna
hijau dan berukuran sedang serta bambu petung, yaitu bambu yang berwarna
hijau agak keputih-putihan dan berukuran besar. Proses pembuatan kerajinan
anyaman bambu melalui beberapa tahap yaitu :
a. Dipilih bambu yang benar-benar sudah tua, tidak bengkok dan
dipisahkan menurut jenis dan ukurannya.
b. Bambu kemudian dipotong per ruas, kemudian dibelah menjadi
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beberapa bagian
c. Untuk bambu yang masih basah, belahan bambu dibiarkan selama
kurang lebih 1-2 hari agar bambu sedikit layu, untuk bambu yang
sudah kering belahan bambu direndam dalam air selama kurang
lebih 1 hari, hal ini untuk memudahkan proses membuat iratan.
d. Iratan bambu selanjutnya diberi pewarnaan bagi yang akan
diwarnai, kemudian dijemur dibawah sinar matahari.
e. Setelah kering kemudian dianyam, dan didesain sesuai dengan jenis
barang kerajinan yang akan dibuat.
f. Barang kerajinan yang sudah jadi kemudian dirapikan dan siap
untuk dipasarkan.
Modal usaha kerajinan anyaman bambu di Desa Muntuk sangat diperlukan
dalam pengembangan usaha. Modal pengrajin sebagian besar diperoleh dari
modal sendiri yang jumlahnya sangat kecil, selain itu modal biasanya juga
mereka peroleh dari pinjaman Bank. Bank yan biasa dipergunakan pengrajin
untuk memperoleh pinjaman modal adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Perolehan bahan baku utama bambu awalnya bisa diperoleh dari desa
setempat, karena masih banyak ditemukan tanah pekarangan yang luas dan
banyak ditumbuhi tanaman bambu, akan tetapi dengan semakin berkembangnya
usaha kerajinan bambu menyebabkan meningkatnya permintaan bambu
sehingga tidak bisa dicukupi dari desa setempat dan hal ini mendorong pengrajin
mencari bambu keluar desa bahkan keluar daerah. Selain mencari sendiri bahan
baku bambu ada juga pengrajin yangmendapatkan bahan baku bambudari
pemasok. Pengrajin yang mencari sendiri bahan baku biasanya dilakukan
oleh pengrajin yang memiliki modal uang tunai dengan pertimbangan agar
mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih murah, sedangkan pengrajin
yang tidak memiliki modal uang tunai mereka mendapatkan bahan baku dari
pemasok sekalipun harganya lebih mahal tetapi mereka bisa membayar dengan
tenggang waktu sampai 20 hari.
Seiring dengan perkembangan jaman usaha kerajinan anyaman bambu ini
sudah mengalami kemajuan dari sisi jenis produksinya, semula mereka hanya
bisa memproduksi tambir dan kalo, sekarang mereka sudah bisa memproduksi
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kerajinan tempat pinsil, tempat cucian, kipas bambu, kotak tissue, keranjang
parcel, hiasan dinding, kap lampu, kotak kue, dan lain-lain.
Hasil produksi kerajinan anyaman bambu tersebut biasanya memasuki
pasar melalui penampung, tetapi pada saat tertentu ada juga pengrajin yang
memasarkan sendiri produk kerajinannya. Pemasaran hasil produksi dengan
cara dipasarkan sendiri biasanya dilakukan oleh pengrajin ketika terjadi
keterlambatan pembayaran produk mereka oleh penampung dan mereka
membutuhkan uang segera.
Pengetahuan yang diperoleh pengrajin tentang usaha kerajinan anyaman
bambu telah cukup lama mereka peroleh, baik secara turun temurun maupun
melihat dari pengalaman orang lain. Ide untuk melakukan usaha kerajinan
anyaman bambu timbul dari keinginan pengrajin sendiri untuk menambah
pendapatan keluarga.
Dari 60 responden terlihat bahwa keinginan untuk melakukan usaha
kerajinan anyaman bambu timbul dari diri pengrajin sendiri untuk menambah
penghasilan keluarga, 96,67 % pengrajin telah melakukan usaha ini lebih dari 4
tahun, hal ini menunjukkan bahwa mereka telah cukup berpengalaman, karena
faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan usaha ini adalah tingkat
ketrampilan pengrajin dalam menciptakan kreativitas atau keragaman hasil
produksi, semakin lama pengrajin berkecimpung dalam usaha kerajinan anyaman
bambu, maka hasil produksinya juga akan semakin baik dan berkualitas.
Modal dari pengrajin anyaman bambu diperoleh dari dua sumber,
yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Sebagian besar pengrajin (73,33%)
menggunakan modal sendiri, pengrajin yang menggunakan modal pinjaman
hanya 10 %, modal pinjaman ini berupa kredit dari BRI. Sedangkan 16,67%
pengrajin menggunakan modal sendiri dan juga menggunakan modal pinjaman..
Penggunaan alat dalam proses pembuatan anyaman bambu di
Kecamatan Dlingo ini sebagian besar masih menggunakan alat-alat ringan,
misalnya gergaji untuk memotong bambu, pisau untuk membuat iratan,
penggaris untuk mengukur panjang bambu yang akan dibuat anyaman, mesin
amplas untuk menghaluskan anyaman dan lain-lain.
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2. Analisis Pendapatan dan keuntungan
a. Penggunaan sarana Produksi
Modal yang diperlukan oleh pengrajin terutama digunakan untuk
mendapatkan bahan baku berupa bambu. Pada mulanya bambu yang digunakan
sebagai bahan baku dapat disediakan oleh lingkungan di sekitar kecamatan
Dlingo tetapi saat ini bahan baku semakin berkurang sehingga pengrajin
mencari bahan baku dari luar daerah.
Bahan baku yang digunakan adalah bambu apus yaitu bambu yang
berwarna hijau dan berukuran sedang. Bambu tersebut biasanya dibeli dengan
harga yang berkisar antara Rp. 4.000,- sampai dengan Rp. 6.000,-. Biasanya
pengrajin membeli bahan baku bambu untuk kebutuhan beberapa kali produksi.
Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk menghemat biaya transportasi
dan sebagai persediaan. Bambu yang dibutuhkan oleh pengrajin rata-rata 69,2
batang perbulan.
Selain bambu pengrajin juga membutuhkan sarana penunjang produksi,
sarana penunjang yang dibutuhkan berupa tali rafia (1,3 kg/bln), pewarna
naptol kristal (0,7 ons/bln) dan paku kecil (1,1 ons/bln).
b. Penggunaan Tenaga Kerja
Mayoritas pengrajin menggunakan tenaga kerja dari dalam keluarga
sebanyak 2 orang yang biasanya merupakan kepala keluarga dan istrinya.
Bahkan istri mulai menekuni kegiatan kerajinan sebagai kegiatan pokok
dan bukan sebagai pekerjaan sampingan. Ini menunjukkan bahwa pengrajin
masih berusaha untuk mengoptimalkan tenaga kerja yang berasal dari dalam
keluarga seperti kepala keluarga, istri dan anak-anak mereka. Akan tetapi pada
saat pengrajin menerima pesanan dalam jumlah yang banyak dalam waktu
yang relatif singkat maka juga menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.
Sebanyak 50 % pengrajin menggunakan tenaga kerja luar keluarga sebanyak
1 (satu) sampai 3 (tiga) orang.
Pengrajin tidak semuanya menggunakan tenaga kerja luar keluarga,
dikarenakan modal pengrajin yang terbatas sehingga kekurangan dana untuk
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membayar upah tenaga kerja sebesar Rp. 7.000,- untuk tenaga kerja laki-laki dan
Rp. 6.000,- untuk tenaga kerja wanita, dengan jam kerja antara jam 7.00 WIB –
15.00 WIB dengan istirahat selama 1 jam pada jam 12.00 WIB –13.00 WIB.
c. Biaya Produksi
Biaya produksi yang dikeluarkan pengrajin adalah biaya eksplisit yaitu
biaya yang benar-benar dikeluarkan dan juga biaya implisit yaitu biaya yang
tidak dikeluarkan secara nyata dalam usaha kerajinan bambu, penggunaan
biaya eksplisit dan biaya implisit untuk usaha kerajinan bambu dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:
No
1
2
3

4

5

Keterangan
Biaya Saprodi
-Bambu
- Bahan Penunjang
Biaya Tenaga Kerja
- Tenaga Kerja Dalam Keluarga
- Tenaga Luar Keluarga
Biaya Penyusutan
- Bur Listrik
- Gergaji
- Penggaris Stenles
- Penggaris lain
- Siku
- Mesin Amplas
- Gunting
- Pisau
Biaya Lain-Lain
- Transportasi
- Beban Bunga
Jumlah :

Biaya Eksplisit (Rp)

Biaya Implisit (Rp)

404.333,00
29.575,00
377.000,00

360.533,00

15.208,00
2.356,00
533,00
3.787,00
727,00
5.486,00
2.590,00
1.643,00
32.00,00
66.250,00
941.488,00

360.533,00

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja
merupakan biaya yang mendapatkan alokasi dana terbesar dibandingkan
dengan jenis biaya yang lain.
d. Pendapatan Bersih dan Keuntungan
Produksi yang dihasilkan mempengaruhi pendapatan dan keuntungan
yang diterima pengrajin. Rata-rata produksi, pendapatan dan keuntungan yang
diterima pengrajian dalam satu bulan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Keterangan
Produksi ( buah)
Harga (Rp/buah)
Pendapatan kotor (Rp)
Biaya Eksplisit (Rp)
Pendapatan Bersih (Rp)
Biaya Implisist (Rp)
Keuntungan (Rp)

Jumlah /bulan
324
5.767,00
1.877.917,00
941,488,00
936.429,00
360.533,00
575.896,00

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pengrajin anyaman bambu dapat
memproduksi 324 buah kerajinan anyaman bambu setiap bulannya. Rata-rata
keuntungan yang diterima pengrajin adalah sebesar Rp. 575.896,00. Tetap
eksisnya pengrajin menunjukkan bahwa keuntungan yang mereka terima telah
sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
3. Pendapatan Diluar Usaha Kerajinan Anyaman Bambu
Pendapatan diluar usaha kerajinan anyaman bambu terdiri dari
pendapatan sampingan suami sebagai petani, pegawai wiyata bakti juga
pendapatan pokok istri yaitu sebagai pedagang dan pendapatan sampingan
sebagai petani. Rata-rata pendapatan diluar usaha kerajinan anyaman bambu
selama satu bulan adalah sebesar Rp. 210.900,00.
4. Kontribusi Pendapatan
Kontribusi usaha kerajinan anyaman bambu terhadap pendapatan
keluarga adalah sebesar 81,6 %. Dengan kontribusi sebesar itu maka usaha
kerajinan anyaman bambu di Kecamatan Dlingo ini dapat dijadikan sebagai
mata pencaharian utama bagi pengrajin dan sangat baik untuk dikembangkan
guna memenuhi kebutuhan hidup pengrajin.
5. Curahan Waktu Kerja
Curahan waktu kerja pengrajin memiliki nilai yang relatif tinggi karena
pengrajin menganggap usaha mereka ini merupakan usaha pokok. Pengrajin
memiliki tingkat curahan waktu kerja sebesar 7 jam/hari, yaitu dari jam 07.00
-15.00 WIB dengan istirahat selama 1 jam yaitu dari jam 12.00 - 13.00 WIB.
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Curahan jam kerja pengrajin tidak dibedakan antara tenaga kerja laki-laki dengan
tenaga kerja wanita. Di luar jam tersebut pengrajin menggunakan waktunya
untuk melakukan pekerjaan lain di luar usaha kerajinan anyaman bambu.
Alokasi waktu yang digunakan untuk pekerjaan sampingan biasanya
dilakukan sebelum atau sesudah dilakukannya usaha kerajinan yaitu pekerjaan
sebagai petani, dan ada juga yang bekerja sebagai pengajar,
6. Kendala Yang Dihadapi
Kendala yang banyak dihadapi pengrajin baik dari dalam maupun
luar pengrajin berpengaruh terhadap perkembangan usaha kerajinan tersebut
seperti kendala permodalan disebabkan petani tidak memiliki sumber modal
sendiri seperti tabungan sedangkan sumber modal dari luar seperti pinjaman
dari Bank sulit mereka peroleh karena mereka tidak memiliki lahan yang bisa
dijadikan agunan. Kendala Ketrampilan juga dialami oleh pengrajin karena
mereka belum bisa memenuhi produk yang diinginkan konsumen. Kendala
Pemasaran dialami pengrajin karena mereka belum bisa berhubungan langsung
dengan konsumen tetapi melalui penampung sehingga pengrajin tidak bisa
menentukan harga sendiri.
Informasi pasar yang sangat terbatas juga menjadi kendala bagi
pengrajin. Pameran yang pernah dilakukan secara bergilir di beberapa daerah
pernah mampu mengangkat nama kecamatan Dlingo sebagai daerah sentra
kerajinan anyaman bambu, akan tetapi saat ini kegiatan tersebut melemah.
Demikian juga dalam penciptaan keragaman produk hasil kerajinan, Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kabupaten Bantul pernah melakukan
pembinaan, penyuluhan dan kerjasama dengan pengrajin dalam penciptaan
desain produksi akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan secara kontinyu dan
berkelanjutan.
Sampai saat ini sudah ada beberapa pihak swasta yang telah bekerjasama
dengan pengrajin dalam penyaluran hasil kerajinan anyaman bambu, antara
lain dengan PT.Setia Pelem Sewu, Rumah Seni Malioboro Craft dan Flying
Gajah Oya.
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KESIMPULAN
1. Usaha Kerajinan anyaman bambu mampu memberikan pendapatan bersih
sebesar Rp. 936.429,-/bulan dan tingkat keuntungan sebesar Rp. 575.896,-/
bulan.
2. Kontribusi usaha kerajinan anyaman bambu terhadap pendapatan keluarga
adalah sebesar 81,6 %, ini menunjukkan bahwa usaha kerajinan anyaman
bambu dapat dijadikan sebagai usaha pokok dalam pemenuhan kebutuhan
keluarga rumah tangga pengrajin.
3. Usaha kerajinan anyaman bambu di Kecamatan Dlingo menjadi pekerjaan
pokok bagi pengrajin hal ini ditunjukkan dengan tingginya curahan waktu
yang digunakan untuk usaha kerajinan anyaman bambu, hal ini menjadikan
kecamatan Dlingo sebagai sentra usaha kerajinan anyaman bambu.
4. Kendala yang dihadapi oleh pengrajin berkaitan dengan permodalan,
jaringan pemasaran yang belum luas serta rendahnya tehnologi yang
digunakan.
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ABSTRACT
A research on The Effect of Processing Methods and Carrier Agent of Chilli
Flavor : Sugar Ratio to Physical Properties and Acceptability of Cassava Chips
has been done with objective to determine how to produce chilli flavor carrier
agent and under what ratio to sugar to be used in cassava chip production such
that the products are excellent physically and becoming panelist favorite. Chilli
flavor carrier agent is produced with varying process (roasting, steaming, and
microwaving). It was then applied to cassava chips in different ratio to the sugar
(100:0 and 50:50). Water content, bulk density, color, and hygroscopicity of
chilli flavor agent were determined. Water content, hygroscopicity, and panelist
evaluation on taste, color, texture, and overal appearance were recorded for
the chips. Experimental results indicated that water content and bulk density
of chilli flavor carrier depends on how it is produced and its ratio to sugar,
which in turns determining acceptability of the chilli-flavor cassava chips.
However, no effect was detected in hygroscopicity and color of chilli flavor
carrier agent, neither is water content and hygroscopicity of chilli-flavored
cassava chips. Use of roasted chilli flavor carrying agent applied in equal
proportion to sugar yielded the most acceptable chips. Chilli flavor carrier
agent so produced have the following characteristics: 6,71% (wb.) water
content, 3,97% hygroscopicity, 65,1 L-value, 14,66 a-value, 30,81 b-value,
and 0,3749 g/cm3 bulk density. The chips have 2,75% water content, 6,83%
hygroscopicity, and favorite to the panelists.
Keywords: cassava chips, chilli-flavored, chilli-flavor carrier agent
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PENDAHULUAN
Keripik ubi kayu merupakan salah satu makanan ringan yang telah
dikenal oleh masyarakat. Pada umumnya keripik ubi kayu dibuat dengan rasa
asin gurih. Upaya diversifikasi cita rasa keripik ubi kayu dapat dilakukan antara
lain dengan memberikan flavor chilli. Masalah yang timbul pada penambahan
flavor chilli yang dilakukan setelahmbahan digoreng adalah hanya sebagian
flavor chilli yang menempel pada keripik, sedangkan sebagian besar yang lain
tidak menempel.
Penelitian untuk mengatasi masalah tersebut telah dilakukan oleh
Budiarto (2004) dengan menggunakan tepung ubi kayu mentah sebagai bahan
pembawa flavor chilli dan mengatur ukuran partikel tepung ubi kayu tersebut.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tepung ubi kayu mentah
dengan ukuran 80 mesh menghasilkan penempelan flavor yang lebih banyak
(72,18%) dan higroskopisitas yang lebih rendah (9,31%) dibandingkan tepung
gula pasir 80 mesh (69,31% dan 10,13%), tetapi rasanya lebih disukai yang
menggunakan tepung gula pasir. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa tepung
ubi kayu mentah yang tidak disukai panelis, sedangkan gula memberikan rasa
manis yang berpadu dengan rasa chilli-nya.
Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menghilangkan rasa
bahan pembawa flavor chilli yang tidak disukai, yaitu dengan melakukan
pengolahan pada ubi kayu dan menggunakan rasio tepung ubi kayu dan
gula yang tepat. Metode pengolahan ubi kayu pada pembuatan tepung ubi
kayu sebagai bahan pembawa flavor chilli yang diteliti adalah penyangraian,
pengukusan, dan pemasakan menggunakan microwave. Ketiga metode tersebut
diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan rasa ubi kayu mentah yang
tidak disukai. Pencampuran tepung ubi kayu dengan gula pasir diharapkan
dapat memberikan paduan rasa manis dan chilli serta mengurangi atau
menutupi rasa ubi kayu mentah yang tidak disukai. Pengolahan ubi kayu pada
pembuatan tepung ubi kayu yang digunakan sebagai bahan pembawa flavor
chilli dan rasio bahan pembawa flavor chilli dan gula yang tepat diharapkan
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dapat menghasilkan bahan pembawa flavor chilli dengan penempelan yang
baik, higroskopisitas rendah dan disukai panelis.
METODE PENELITIAN
Materi
Bahan yang digunakan adalah ubi kayu varietas meni dengan warna
umbi putih, diperoleh dari pasar Karang Kajen. Bahan yang lain adalah
flavor chilli berwarna merah dalam bentuk bubuk halus, gula pasir putih dalam
bentuk bubuk, bumbu– bumbu, air, dan minyak kelapa sawit.
Alat yang digunakan adalah alat pembuat produk antara lain : pisau
stainless steel, slicer, ayakan 80 mesh, baskom, pengering kabinet, dan
microwave; dan alat untuk analisa antara lain: botol timbang, gelas ukur, neraca
Sartorius dan oven.
Pelaksanaan Penelitian
1. Pembuatan Tepung Ubi Kayu Sebagai Pembawa Flavor Chilli
Pada pembuatan tepung ubi kayu sebagai pembawa flavor chilli dilakukan
3 variasi metode pengolahan ubi kayu, yaitu penyangraian, pengukusan, dan
pemasakan menggunakan microwave.
a. Penyangraian
Ubi kayu dikupas, dicuci bersih, kemudian diiris menggunakan slicer
dengan ketebalan 2–3 mm. Selanjutnya dilakukan pengeringan dengan
pengering kabinet pada suhu 60oC hingga kadar air 12 %, kemudian dilakukan
penggilingan dengan menggunakan alat penggiling. Tepung ubi kayu yang
dihasilkan diayak menggunakan ayakan 80 mesh. Selanjutnya dilakukan
penyangraian sampai matang sekitar 15 menit.
Tepung ubi kayu yang telah disangrai dicampur dengan gula pasir dengan
variasi rasio tepung ubi kayu terhadap gula : 100: 0 dan 50 : 50. Campuran
tepung ubi kayu dan gula ditambah flavor chilli dengan perbandingan 3:7.
Selanjutnya bahan pembawa flavor chilli yang dihasilkan dianalisa kadar air
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(AOAC, 1984), densitas curah (Peleg dan Bagley, 1983 dalam Suyitno, 1995),
dan higroskopisitas (Haryadi, 1990).
b. Pengukusan
Ubi kayu dikupas, dicuci bersih, kemudian dikukus sampai matang yaitu
sekitar 20 menit. Setelah didinginkan, ubi kayu yang telah dikukus dilakukan
pengirisan menggunakan slicer dengan ketebalan 2–3 mm. Selanjutnya
dilakukan pengeringan dengan pengering kabinet pada suhu 60oC hingga kadar
air 12 %, dan dilanjutkan penggilingan menggunakan alat penggiling. Tepung
ubi kayu yang dihasilkan diayak menggunakan ayakan 80 mesh.
Tepung ubi kayu dicampur dengan gula pasir dengan variasi rasio tepung
ubi kayu terhadap gula : 100: 0 dan 50 : 50. Campuran tepung ubi kayu dan gula
ditambah flavor chilli dengan perbandingan 3:7. Selanjutnya bahan pembawa
flavor chilli yang dihasilkan dianalisa kadar air (AOAC, 1984), densitas curah
(Peleg dan Bagley, 1983 dalam Suyitno, 1995), dan higroskopisitas (Haryadi,
1990).
c. Pemasakan dengan microwave
Ubi kayu dikupas, dicuci bersih, kemudian diiris tipis menggunakan
slicer dengan ketebalan 2 – 3 mm. Kemudian dilakukan pemasakan dengan
microwave sampai kadar air 12 %. Selanjutnya dilakukan penggilingan
menggunakan alat penggiling. Tepung ubi kayu yang dihasilkan diayak
menggunakan ayakan 80 mesh.
Tepung ubi kayu dicampur dengan gula pasir dengan variasi rasio tepung
ubi kayu terhadap gula : 100: 0 dan 50 : 50. Campuran tepung ubi kayu dan gula
ditambah flavor chilli dengan perbandingan 3:7. Selanjutnya bahan pembawa
flavor chilli yang dihasilkan dianalisa kadar air (AOAC, 1984), densitas curah
(Peleg dan Bagley, 1983 dalam Suyitno, 1995), dan higroskopisitas (Haryadi,
1990).
2. Pembuatan keripik ubi kayu ﬂavor chilli
Ubi kayu dikupas, dicuci bersih, kemudian diiris tipis menggunakan
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slicer dengan ketebalan 2–3 mm. Kemudian dilakukan penggorengan pada
suhu 160o C selama 30 detik. Selanjutnya ditiriskan dan didinginkan sampai
suhu kamar.
Keripik ubi kayu yang diperoleh dicampur dengan bahan pembawa
flavor chilli dengan rasio keripik ubi kayu : bahan pembawa flavor chilli =
10:1. Selanjutnya dilakukan analisa kadar air (AOAC, 1984), higroskopisitas
(Haryadi, 1990), dan uji tingkat kesukaan terhadap rasa, warna, tekstur dan
keseluruhan dengan metode Hedonic Scale Test (Kartika dkk., 1988).
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Rancangan Acak Blok Lengkap ( RABL ) dengan 2 faktor yaitu Metode
Pengolahan (Penyangraian, Pengukusan, dan Pemasakan dengan microwave)
dan Rasio Bahan Pembawa Flavor Chilli : Gula (100:0 dan 50:50). Data yang
diperoleh dilakukan analisa varian (Anova) pada tingkat signifikansi 5% dan
jika menunjukkan beda nyata dilanjutkan uji Duncan Multiple Range Test
(DMRT ).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tepung Ubi Kayu
1. Kadar Air
Berdasarkan hasil analisa, ubi kayu segar yang digunakan memiliki
kadar air 62,29 % (wb). Hasil analisa kadar air tersebut hampir sama dengan
kadar air ubi kayu yang dilaporkan oleh Budiarto (2004), yaitu 62,37 %. Dalam
penelitian ini ubi kayu tersebut diolah menjadi tepung ubi kayu (dengan variasi
metode pengolahan) yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pembawa
flavor chilli. Kadar air tepung ubi kayu dengan variasi metode pengolahan
disajikan pada Tabel 1.
Pada Tabel 1 terlihat bahwa metode pengolahan berpengaruh nyata
terhadap kadar air tepung ubi kayu yang dihasilkan. Perlakuan sangrai
menghasilkan tepung ubi kayu dengan kadar air yang lebih rendah (2,17%)
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polisakarida menjadi lebih luas, dengan demikian daerah misel meningkat.
Pertumbuhan misel menghasilkan gel yang lebih kokoh.
Tabel 2. Rendemen tepung ubi kayu dengan variasi pengolahan
(%)
Metode Pengolahan
Kukus
Microwave
Sangrai

Rendemen
21,01a
22,43a
30,48b

∗ Angka yang diikuti dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda
nyata berdasarkan uji DMRT (p<0,05)
∗ Rerata dari 3 ulangan percobaan, 3 ulangan analisis

Pada perlakuan microwave (60oC), menurut Baker (1997) peningkatan
suhu udara mungkin disebabkan persentase energi dielektrik yang diberikan
pada aplikasi microwave. Contoh : produk mengalami degradasi jika suhu udara
pengeringan yang digunakan 90oC, tetapi dengan diberi energi 10% RF (radiofrequency) suhu udara meningkat menjadi 200oC tanpa terjadi kerusakan.
Pada perlakuan sangrai, ubi kayu dikeringkan dengan suhu 60oC sebelum
disangrai, sehingga pati yang tergelatinisasi sedikit; akibatnya gaplek yang
dihasilkan tidak kokoh (rapuh). Dengan demikian penghancurannya lebih
mudah dan menghasilkan rendemen yang lebih besar.
Flavor chilli
Flavor yang digunakan untuk memberikan citarasa keripik ubi kayu
merupakan campuran bahan pembawa flavor chilli yang berupa tepung ubi
kayu atau gula dengan bubuk chilli.
1. Kadar Air
Kadar air flavor chilli dengan variasi pengolahan disajikan pada Tabel 3.
Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat interaksi pengaruh
metode pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula terhadap kadar air flavor
chilli. Kombinasi perlakuan penambahan gula dengan perlakuan kukus,
microwave maupun sangrai tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air
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flavor chilli. Hal ini disebabkan perbedaan antara kadar air flavor chilli yang
menggunakan bahan pembawa flavor berupa gula dengan kadar air flavor chilli
yang menggunakan bahan pembawa flavor berupa tepung ubi kayu kurang dari
2,95 %; sedangkan penambahan gula dalam flavor chilli hanya 15%.
Tabel 3. Kadar air flavor chilli dengan variasi metode pengolahan
dan rasio tepung ubi kayu : gula (% wb)
Metode Pengolahan
Kukus
Microwave
Sangrai

Rasio Tepung ubi kayu : Gula
100 : 0
50 : 50
c
8,00abc
9,36
bc
7,70ab
9,06
7,04a
6,71a

∗ Angka yang diikuti dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda
nyata berdasarkan uji DMRT (p<0,05)
∗ Rerata dari 3 ulangan percobaan, 3 ulangan analisis

Pada flavor chilli tanpa penambahan gula; perlakuan kukus dan microwave
memiliki kadar air yang tidak berbeda nyata, dan keduanya memiliki kadar air
yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan sangrai (Tabel 3). Hal ini
disebabkan kadar air tepung ubi kayu dengan perlakuan kukus dan microwave
tidak berbeda nyata, dan keduanya memiliki kadar air yang lebih tinggi
dibandingkan perlakuan sangrai (Tabel 1)
Pada Tabel 3 juga terlihat bahwa pada flavor chilli yang ditambah gula,
perlakuan kukus, microwave dan sangrai kadar airnya tidak berbeda nyata. Hal
ini disebabkan gula memiliki kadar air lebih kecil dibandingkan tepung ubi
kayu. Penambahan gula akan memperkecil perbedaan kadar air flavor chilli
yang dihasilkan, sehingga ketiga perlakuan tersebut tidak berpengaruh nyata.
Menurut SNI 01-3140 tahun 1994, kadar air gula maksimal 0,1 % (Anonim,
1994); sedangkan kadar air tepung ubi kayu yang digunakan memiliki kadar
air 2,17 – 11,49% (Tabel 1).
2. Higroskopisitas
Pengamatan higroskopisitas berdasarkan penambahan berat bahan
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selama penyimpanan. Semakin besar penambahan berat bahan menunjukkan
bahwa bahan tersebut semakin higroskopis. Hasil analisa higroskopisitas
flavor chilli dengan variasi metode pengolahan dan rasio tepung ubi kayu :
gula disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Penambahan berat flavor chilli selama penyimpanan
pada suhu ruang.
Pada Gambar 1 terlihat bahwa flavor chilli bersifat higroskopis yang
ditunjukkan dengan terjadinya penambahan berat bahan selama penyimpanan.
Menurut Adnan (1982), bahan yang diletakkan dalam udara terbuka kadar
airnya mencapai keseimbangan dengan kelembaban udara disekitarnya. Matz
(1962) menyatakan bahwa jika dua atau lebih bahan yang mengandung air
berada dalam suatu sistem tertutup akan terjadi perpindahan uap air hingga
kadar air seluruh komponen dalam suatu sistem menjadi seimbang dengan
kelembaban relatif. Kecepatan terjadinya keseimbangan tersebut tergantung
temperatur, luas permukaan bahan, dan komposisi kimia suatu bahan.
Berdasarkan uji statistik, tidak ada interaksi pengaruh perlakuan metode
pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula terhadap higroskopisitas flavor
chilli. Metode pengolahan berpengaruh nyata terhadap higroskopisitas
flavor chilli. Tepung ubi kayu dengan perlakuan sangrai lebih higroskopis
dibandingkan perlakuan kukus dan microwave. Hal ini berkaitan dengan kadar
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air nya yang lebih rendah (Tabel 3). Selain itu diduga karena pada perlakuan
kukus dan microwave sebagian besar komponennya dalam bentuk pati yang
berat molekulnya lebih besar daripada komponen pada bahan dengan perlakuan
sangrai yang sebagian patinya sudah mengalami perubahan menjadi produk
hasil pencoklatan non enzimatik. Cai dan Corke (2000) menyatakan, bahwa
higroskopisitas lebih tinggi pada senyawa yang berat molekulnya lebih rendah,
rantai lebih pendek dan gugus hidrofiliknya lebih banyak.
Menurut Hodge dan Osman dalam Fennema (1976), setelah penyangraian
dihasilkan flavor hasil dari reaksi pencoklatan non enzimatik, yaitu produk
volatil dari reaksi Maillard (maltol, isomaltol, asetil formoin) dan produk
karamel (α-enolon).
Rasio tepung ubi kayu : gula tidak berpengaruh terhadap higroskopisitas
flavor chilli. Hal ini disebabkan penambahan gula yang dilakukan relatif
sedikit, yaitu 15% dari total berat flavor chilli yang dihasilkan.
3. Densitas Curah
Hasil analisa densitas curah flavor chilli dengan variasi metode
pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Densitas curah flavor chilli dengan variasi metode
pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula (g/cm3)
Metode Pengolahan
Kukus
Microwave
Sangrai

Rasio Tepung ubi kayu : Gula
100 : 0
50 : 50
e
0,4004de
0,4112
b
0,3921cd
0,3664
0,3239a
0,3775bc

∗ Angka yang diikuti dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda
nyata berdasarkan uji DMRT (p<0,05)
∗ Rerata dari 2 ulangan percobaan, 3 ulangan analisis

Interaksi metode pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula berpengaruh
nyata terhadap densitas curah flavor chilli. Kombinasi perlakuan penambahan
gula dengan perlakuan microwave atau sangrai ternyata menghasilkan flavor
chilli dengan densitas curah lebih besar dibandingkan tanpa penambahan
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gula (Tabel 4). Hal ini diduga disebabkan densitas gula (sukrosa) lebih besar
dibandingkan komponen lain dalam tepung. Menurut Lewis (1987), densitas
sukrosa, pati, air, dan selulosa masing-masing adalah sebesar 1590 kg/m3, 1500
kg/m3, 1000 kg/m3, dan 1270 - 1610 kg/m3. Densitas curah dipengaruhi oleh
densitas padatan, geometri, ukuran, sifat permukaan dan metode penentuan.
Pada Tabel 4 juga terlihat bahwa pada flavor chilli tanpa penambahan
gula, perlakuan sangrai menghasilkan flavor chilli dengan densitas curah yang
lebih kecil dibandingkan perlakuan kukus dan microwave. Hal ini disebabkan
pada perlakuan sangrai sebagian patinya sudah mengalami perubahan menjadi
produk hasil pencoklatan non enzimatik yang berat molekulnya lebih rendah;
sehingga pada volume yang sama, massanya lebih ringan.
Keripik Ubi Kayu dengan Flavor Chilli
1. Kadar Air
Hasil analisa kadar air keripik ubi kayu ber-flavor chilli dengan variasi
metode pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Kadar air keripik ubi kayu ber-flavor chilli dengan variasi
metode pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula (%
wb)
Metode
Pengolahan
Kukus
Microwave
Sangrai
Rerata

Rasio Tepung ubi kayu : Gula
Rerata
100 : 0
50 : 50
2,89
3,09
2,99b
2,80
2,96
2,88b
2,63
2,75
2,69a
g
g
2,77
2,93

∗ Angka yang diikuti dengan notasi berbeda menunjukkan berbeda
nyata berdasarkan uji DMRT (p<0,05)
∗ Rerata dari 2 ulangan percobaan, 3 ulangan analisis

Berdasarkan uji statistik, tidak ada interaksi perlakuan metode pengolahan
dan rasio tepung ubi kayu : gula terhadap kadar air keripik ubi kayu ber-flavor
chilli. Pada Tabel 5 terlihat bahwa kadar air flavor chilli dengan perlakuan
sangrai lebih rendah dibandingkan perlakuan kukus dan microwave. Hal
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ini disebabkan kadar air tepung ubi kayu yang dihasilkan dengan perlakuan
sangrai lebih rendah dibandingkan kukus dan microwave.

Pertambahan berat (%)

2. Higroskopisitas
Hasil analisa higroskopisitas keripik ubi kayu ber-flavor chilli dengan
variasi metode pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula disajikan pada
Gambar 2.
Pada Gambar 2 terlihat bahwa selama penyimpanan terjadi penyerapan
air dari lingkungan oleh keripik yang ditunjukkan oleh penambahan berat
keripik. Setelah penyimpanan selama 20 jam, penambahan berat keripik
sebesar 6,15 – 6,83 % berat keripik awal.
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Gambar 2. Penambahan berat keripik ubi kayu ber-flavor chilli
selama penyimpanan pada suhu ruang.
Berdasarkan uji statistik, ternyata metode dan rasio tepung ubi kayu:
gula tidak berpengaruh nyata terhadap higroskopisitas keripik. Hal ini
disebabkan keripik maupun flavor chilli bersifat higroskopis. Flavor chilli
dengan perlakuan sangrai memang lebih higroskopis dibandingkan perlakuan
kukus dan microwave (Tabel 4), tetapi setelah ditambahkan pada keripik,
higroskopisitas keripik dengan perlakuan sangrai, microwave dan kukus tidak
berbeda. Hal ini disebabkan penambahan flavor chilli hanya sedikit, yaitu 10
% dari berat keripik.

128

Pengaruh Metode Pengolahan ...

3. Tingkat Kesukaan
Hasil uji kesukaan keripik ubi kayu ber-flavor chilli dengan variasi
metode pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula disajikan pada Tabel 6.
a. Warna
Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa kesukaan panelis terhadap warna
keripik ubi kayu berflavor chilli dengan variasi pengolahan dan rasio tepung
ubi kayu : gula tidak berbeda. Hal ini disebabkan warna keripik ubi kayu lebih
didominasi oleh warna merah dari bubuk chilli (yang diduga dari golongan
capsantin) dibandingkan warna putih dari tepung ubi kayu atau gula.
b. Rasa
Hasil uji kesukaan menunjukkan bahwa kesukaan panelis terhadap rasa
keripik ubi kayu ber-flavor chilli dengan variasi pengolahan tanpa penambahan
gula tidak berbeda (Tabel 6). Hal ini disebabkan rasa keripik lebih didominasi
oleh rasa pedas dari bubuk chilli dibandingkan rasa tepung ubi kayu.
Tabel 6. Skor kesukaan keripik ubi kayu ber-flavor chilli dengan
variasi metode pengolahan dan rasio tepung ubi kayu:
gula
Metode
Pengolahan
Kukus
Microwave
Sangrai
Kukus
Microwave
Sangrai

Rasio tepung
ubi kayu : gula
100 : 0
100 : 0
100 : 0
50 : 50
50 : 50
50 : 50

Warna
2,89a
2,70a
3,22a
3,07a
2,74a
2,63a

Skor kesukaan
Rasa
Bau
Keseluruhan
ab
b
3,07
3,52
3,26ab
ab
b
2,81
3,67
3,48b
2,78ab 3,78b
3,37b
b
a
3,15
2,85
2,93ab
2,48ab 2,85a
2,96ab
a
a
2,41
2,59
2,63a

∗ Angka yang diikuti dengan notasi berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji DMRT (p<0,05)
∗ Skor semakin kecil, semakin disukai

Pada Tabel 6 juga terlihat bahwa pada perlakuan penambahan gula, panelis
lebih menyukai rasa keripik dengan perlakuan sangrai dibandingkan kukus. Hal
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ini diduga disebabkan pada proses penyangraian terjadi pembentukan citarasa
khas dari tepung ubi kayu sangrai yang disukai panelis. Menurut Hodge dan
Osman dalam Fennema (1976), setelah penyangraian dihasilkan flavor hasil
dari reaksi pencoklatan non enzimatik, yaitu produk volatil dari reaksi Maillard
(maltol, isomaltol, asetil formoin) dan produk karamel (α-enolon).
c. Bau
Pada Tabel 6 terlihat bahwa kesukaan panelis terhadap bau keripik ubi
kayu ber-flavor chilli dengan variasi pengolahan tidak berbeda, baik tanpa
penambahan gula maupun dengan penambahan gula. Hal ini disebabkan oleh
bau keripik yang lebih didominasi bau bubuk chilli dibandingkan bau tepung
ubi kayu atau gula.
Pada Tabel 6 juga terlihat bahwa panelis lebih menyukai bau keripik ubi
kayu ber-flavor chilli dengan perlakuan penambahan gula dibandingkan tanpa
penambahan gula. Hal ini disebabkan penambahan gula menghasilkan keripik
dengan kombinasi bau pedas dari bubuk chilli dan bau manis dari gula yang
disukai panelis.
d. Keseluruhan
Berdasarkan hasil uji kesukaan keseluruhan, ternyata keripik ubi kayu
dengan perlakuan sangrai dengan penambahan gula lebih disukai dibandingkan
perlakuan kukus tanpa penambahan gula (Tabel 6). Hal ini disebabkan bau
keripik yang lebih disukai.
Pada Tabel 6 juga terlihat bahwa perlakuan sangrai dan microwave
dengan penambahan gula menghasilkan keripik yang kesukaan keseluruhannya
tidak berbeda, karena kedua sampel keripik tersebut memiliki warna, rasa dan
bau yang tidak berbeda.
Kesukaan keseluruhan keripik dengan perlakuan sangrai dan microwave
dengan penambahan gula tidak berbeda dibandingkan keripik dengan perlakuan
kukus dengan penambahan gula, tetapi memiliki rasa yang lebih disukai.
Kesukaan keseluruhan kedua sampel keripik tersebut juga tidak
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berbeda dibandingkan keripik dengan perlakuan kukus tanpa penambahan
gula, tetapi memiliki bau yang lebih disukai (Tabel 6). Selain itu perlakuan
sangrai menghasilkan tepung ubi kayu sebagai bahan pembawa flavor chilli
yang rendemennya lebih tinggi serta biaya yang lebih murah dibandingkan
perlakuan microwave. Dengan demikian perlakuan terbaik adalah sangrai
dengan rasio tepung ubi kayu : gula 50 : 50.
KESIMPULAN
Metode pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula berpengaruh terhadap
kadar air dan densitas curah flavor chilli; serta kesukaan panelis keripik ubi
kayu ber-flavor chilli. Metode pengolahan dan rasio tepung ubi kayu : gula
tidak berpengaruh terhadap higroskopisitas flavor chilli; serta kadar air dan
higroskopisitas keripik ubi kayu ber-flavor chilli.
Perlakuan terbaik adalah sangrai dengan rasio tepung ubi kayu : gula 50:50.
Flavor chilli yang dihasilkan memiliki kadar air 6,71%(wb), higroskopisitas
3,97%, densitas curah 0,3749 g/cm3. Keripik ubi kayunya memiliki kadar
air 2,75%(wb), persentase penempelan 88,73%, higroskopisitas 6,83%, dan
disukai panelis.
Saran
Perlu dikaji penggunaan campuran garam, tepung gula, dan tepung ubi
kayu sangrai sebagai bahan pembawa flavor chilli.
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