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PENGKAJIAN PERCEPATAN ADOPSI TEKNOLOGI PRODUKSI
PADA SISTEM USAHATANI BERBASIS MANGGA
(Assessment on Acceleration of Adoption of Production Technology
on Mango Farming System)
Pudji Santoso, Titiek Purbiati, Sri Yuniastuti, Handoko dan Bambang Pikukuh1)
ABSTRAK
Adopsi teknologi produksi sistem usahatani pada umumnya terjadi secara
bertahap, dan diharapkan dapat merubah perilaku petani dalam kegiatan
usahataninya. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya peningkatan produktivitas tanaman sela dan pendapatan usahatani serta percepatan tingkat adopsi
teknologi. Penelitian dilakukan di lahan kering Kabupaten Pasuruan sejak
bulan September 1996 hingga Mei 1997, terdiri dari dua kegiatan, yaitu (1)
percepatan adopsi teknologi produksi tanaman mangga muda (0-1 tahun) dan
(2) percepatan adopsi teknologi produksi tanaman mangga awal produksi (4-5
tahun). Untuk kegiatan pertama, disusun paket teknologi, yang terdiri dari
pembuatan lubang tanam, pemupukan, pengendalian hama penyakit dan
penggunaan tanaman sela. Paket teknologi ini diuji di lahan petani seluas 0,75
ha milik 5 petani dan sebagai pembanding adalah 15 petani di sekitar lahan
pengkajian. Pola usahatani berbasis mangga yang dikaji adalah mangga umur
0-1 tahun ditumpangsarikan dengan kedelai + jagung-kacang tanah. Dari
kajian paket teknologi diperoleh produktivitas kedelai dan jagung sebagai
tanaman sisipan, musim tanam pertama adalah 0,86 t/ha dan 0,81 t/ha,
produktivitas kacang tanah musim tanam kedua 1,25 t/ha. Produktivitas kedelai
dan jagung yang diperoleh petani, dalam musim tanam pertama adalah 0,57 t/ha
dan 0,25 t/ha, produktivitas kacang tanah musim tanam kedua 0,46 t/ha. Pendapatan usahatani dari tanaman sela dengan penerapan teknik maju di lahan
pengkajian Rp 926.200/ha, sedangkan dari tanaman sela petani Rp 326.400/ha.
Pertumbuhan tanaman mangga di lahan pengkajian lebih baik daripada
tanaman mangga petani disekitar pengkajian. Tingkat adopsi paket teknologi
oleh petani baru mencapai 22,5%. Pada kegiatan kedua, paket teknologi, terdiri
dari pemangkasan cabang tanaman mangga, pemupukan, induksi pembentukan
bunga, pengendalian hama penyakit dan penggunaan tanaman sela. Kajian
dilakukan di lahan petani seluas 0,75 ha milik 5 petani dan sebagai pembanding
adalah 10 petani di sekitar lahan pengkajian. Pola usahatani berbasis mangga
yang dikaji adalah mangga umur 4-5 tahun ditumpangsarikan dengan jagungkacang hijau. Dari kajian paket teknologi diperoleh produktivitas jagung musim
tanam pertama dan kacang hijau musim tanam kedua, masing-masing menghasilkan 3,25 t/ha dan 0,76 t/ha, sedang teknologi petani 1,52 t/ha dan 0,25 t/ha.
Pendapatan usahatani dari penerapan teknik maju pada tanaman sela
Rp 470.000/ha, sedang dengan teknologi petani Rp 293.000/ha. Pertumbuhan
tanaman mangga di lahan pengkajian lebih baik daripada tanaman mangga
petani disekitar pengkajian. Tingkat adopsi paket teknologi oleh petani baru
mencapai 9%. Penerapan teknik maju di lahan petani dapat meningkatkan
produktivitas dan pendapatan tanaman sela serta percepatan adopsi teknologi
produksi pada sistem usahatani berbasis mangga.
Kata kunci: Adopsi teknologi produksi, Sistem usahatani, Paket teknologi.

__________________________________________
1) Berturut-turut PMA, PMD, PMA, PMU dan staf peneliti BPTP Karangploso.
1
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ABSTRACT
Adoption af production technology on mango farming system was a dynamic
process that could change farmer's behaviour in running his farming system.
The aim of this research was to obtain the productivity of intercropped plant,
farming system income and adoption of technology. Research was done at
dryland in Pasuruan since September 1996 to May 1997, that consisted of
two activities, namely (1) adoption of production technology on young mango
plant (0-1 year) and (2) adoption of production technology on early
production plant (4-5 year). Technology package of the first activity
including preparation of planting hole, fertilization, pests and diseases
control and the use of intercropped plants, that was done at farmer's field of
0.75 ha owned by 5 farmers, 15 farmer's field around this area was taken as
compared plot. Observation was done on one year mango plant intercropped with soybean + maize-peanut. Recommended technology package
resulted 0,86 t/ha and 0,81 t/ha for soybean and maize at the first planting
season, while peanut yielded 1,25 t/ha, at the second planting season.
Farmer's production resulted 0,57 t/ha and 0,25 t/ha for soybean and maize
at the first planting season, while peanut yielded 0,46 t/ha at second planting
season. Farming system income from intercropped plant was Rp 926.200/ha
in the experiment field, while in farmer's field was Rp 325.400/ha. Adoption
level of recommended of technology package was only 22.5%. The second
activity was, recommended technology package consisted of prunning,
fertilization, flower induction, pests and diseases control and the use of
intercropped plant. Research was done at farmer's field of 0.75 ha owned by
5 farmer's and 10 farmer's field around the area was taken as compared plot.
Observation was done on 4-5 year mango plant, mixed with maizemungbean. Recommended technology package produced 3,25 t/ha and 0,76
t/ha for maize at first planting season and mungbean at second planting
season, while farmer's production obtained 1.52 t/ha and 0,25 t/ha. Income
obtained from intercropped plant in observed area was Rp 470.000/ha while
from farmer's package was Rp 293.000/ha. Adoption level of recommended
technology package by farmers was 9%.
Key word: Adoption of technology, Farming system, Technology package.
PENDAHULUAN
Jawa Timur merupakan daerah sentra produksi mangga di Indonesia. Selama
Pelita V (1989-1993) laju pertumbuhan produksi rata-rata mencapai 21,67%/th.
Pesatnya laju pertumbuhan produksi ini disebabkan karena adanya kenaikan jumlah
tanaman yang menghasilkan, bukan karena kenaikan produktivitas. Hal ini terlihat
dari jumlah tanaman yang menghasilkan jauh lebih besar dari pada kenaikan
produktivitas, yaitu masing-masing 17,51% dan 3,66%/th (Direktorat Jenderal
Pertanian Tanaman Pangan, 1994). Kenaikan jumlah tanaman ini disebabkan karena
komoditas mangga mempunyai peluang pasar yang cukup tinggi, disamping
agroekologi Jawa Timur yang mendukung.
Penelitiaan kelayakan usahatani mangga di Jawa Timur yang dilakukan oleh
Iswariyadi et al, (1993) menunjukkan bahwa usahatani mangga secara finansial layak
dikembangkan. Nilai NPV (Net Present Value) yang diperoleh adalah positif, B/C

2
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rasio (Benefit Cost Ratio) lebih besar dari satu dan IRR (Internal Rate of Return) lebih
besar dari suku bunga yang berlaku. Nilai kriteria tersebut selama 25 tahun berturutturut adalah Rp 7.908.401 3,7 dan 46,81%. Namun demikian laju pertumbuhan
produksi mangga di Jawa Timur masih rendah. Hal ini antara lain disebabkan produktivitas mangga di tingkat petani baru mencapai 64,7 kg/pohon/th, sedangkan di tingkat
penelitian dapat mencapai 124,5 kg/pohon/th (Purnomo et al, 1990). Perbedaan hasil
yang cukup tinggi ini antara lain disebabkan oleh lambannya tingkat adopsi teknologi
produksi oleh petani.
Teknologi produksi mangga yang dihasilkan oleh penelitian sudah cukup banyak,
seperti pemangkasan, penggunaan pupuk berimbang, penggunaan zat pengatur tumbuh
pembungaan dan pembuahan, dan pengendalian hama penyakit terpadu serta penggunaan tanaman sela pada tanaman mangga yang masih muda. Paket teknologi ini perlu
diadopsikan kepada petani agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.
Adopsi teknologi merupakan suatu proses penerapan suatu teknologi oleh
pengguna. Berhasil tidaknya pengembangan teknologi pada akhirnya ditentukan oleh
mau tidaknya petani dalam mengadopsi teknologi tersebut (Tri Pranadji, 1984).
Teknologi ini akan diadopsi oleh petani, jika teknologi tersebut menguntungkan dan
dapat memberikan nilai tambah terhadap sumberdaya yang terbatas (Kartasapoetra,
1987). Tujuan akhir dari adopsi teknologi adalah untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani. Berbagai faktor yang mempengaruhi adopsi suatu teknologi,
antara lain keragaman biofisik ldan faktor sosial ekonomi petani serta faktor
pendukung lainnya (Made Oka et al. 1993).
Komponen teknologi produksi yang telah dihasilkan oleh penelitian seperti yang
diuraikan di atas, belum seluruhnya diadopsi oleh petani. Komponen teknologi ini,
jika dirakit menjadi satu akan diperoleh suatu paket teknologi produksi. Paket
teknologi ini mungkin dapat diadopsi secara keseluruhan oleh petani dan ada yang
hanya sebagian diadopsi atau dimodifikasi.
Upaya percepatan adopsi teknologi produksi dapat dilakukan melalui penelitian
pengembangan dengan melibatkan peneliti, penyuluh dan petani (Made Oka et al,
1993). Penelitian di lahan petani dalam pengembangan sistem usahatani merupakan
pendekatan yang banyak dilakukan dalam upaya percepatan adopsi teknologi
(Partoharjono et al, 1993). Tingkat adopsi paket teknologi produksi mangga serta pola
percepatannya belum banyak dikaji, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh
karena itu pengkajian adopsi teknologi produksi pada sistem usahatani berbasis
mangga perlu dilakukan.
Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah diperolehnya produktivitas tanaman sela,dan nilai produksinya serta tingkat adopsi teknologi produksi
pada sistem usahatani berbasis mangga.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di wilayah Proyek Pertanian Rakyat Terpadu (P2RT) di
Pasuruan dengan melibatkan peneliti, penyuluh dan petani pemilik mangga/penggarap
lahan, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses adopsi teknologi produksi dan
sistem usahatani berbasis mangga. Penelitian ini meliputi dua kegiatan, yaitu:
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(1) Tanaman mangga muda (0-1 tahun)
Perlakuannya ada dua, yaitu;
a) Paket teknologi produksi mangga hasil penelitian.
b) Paket teknologi produksi mangga cara petani.
Perlakuan a (paket teknologi anjuran) (Tabel 1) diterapkan pada petani
kooperator, sedangkan b (cara petani) adalah petani nonkooperator yang sekaligus
peserta Proyek lahan marjinal yang berada di sekitar lahan pengkajian.
Jumlah petani kooperator diambil 5 orang dengan luas lahan masing-masing 0,15
ha. Jarak tanam mangga 5 m x 5 m, yang berarti jumlah tanaman mangga ada 40
pohon.
Sedangkan petani nonkooperator 15 orang yang digunakan sebagai
pembanding. Pengkajian kegiatan dilakukan di Desa Candibinangun, Sukorejo,
Pasuruan, sejak bulan September 1996 hingga Mei 1997. Varietas mangga yang
digunakan pengkajian adalah Arumanis 143 yang ditanam awal pusim penghujan dan
penanaman tanaman sela dilakukan dua kali tanam.
Tabel 1.

Susunan Paket Teknologi Produksi Mangga pada Tanaman Muda (0-1 th).

Komponen
Teknologi

Paket Teknologi Anjuran

Cara Petani

Pembuatan
lubang tanam

Dibuat 1 bulan sebelum tanam dengan ukuran
minimal 0,6 m x 0,6 m, diisi dengan tanah bekas
galian yang sudah dicampur pupuk kandang
dengan perbandingan 1: 1

Tidak tentu

Pemupukan

1/2 bagian dari 100 g ZA (50 g TSP+1 g B+1 g
Zn) dan 50 g KCl/pohon masing-masing diberikan
pada awal dan akhir musim penghujan.

Tidak tentu

Pengendalian
hama penyakit

Berdasarkan ada tidaknya serangan hama dan
penyakit (secara terpadu)

Tidak tentu

Penggunaan
tanaman sela

Pola tanam petani yang disempurnakan (Mangga
ditumpangsarikan dengan kedelai + jagung-kacang
tanah). Kedelai dan jagung ditanam pada awal
musim penghujan (bulan Nopember), kacang tanah
ditanam setelah panen kedelai

Pola tanam
petani

(2). Tanaman mangga awal produksi (4-5 tahun)
Perlakuannya ada dua, yaitu:
a) Paket teknologi produksi mangga hasil penelitian.
b) Paket teknologi produksi mangga cara petani.
Perlakuan a (teknologi anjuran) (Tabel 2) diterapkan pada petani kooperator,
sedangkan b (cara petani) adalah cara petani nonkooperator yang sekaligus peserta
P2RT yang berada disekitar lahan pengkajian.
Jumlah petani kooperator diambil sebanyak 5 orang dengan luas lahan masingmasing 0,15 ha. Jarak tanam mangga 8 m x 8 m, yang berarti jumlah tanaman mangga
ada 12 pohon. Sedangkan petani nonkooperator sebanyak 10 orang yang digunakan
sebagai pembanding, dalam proses adopsis teknologi anjuran.
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Penelitian untuk kegiatan 2 dilakukan di Desa Rebono, Wonorejo, Pasuruan yang
berlangsung sejak bulan September 1996 hingga Mei 1997, varietas mangga yang
digunakan adalah Arumanis 143, berumur 4-5 tahun dan penanaman tanaman sela
dilakukan 2 kali tanam.
Tabel 2.

Susunan paket teknologi produksi mangga pada tanaman awal produksi (4-5 th).

Komponen
Teknologi
Pemangkasan

Pemupukan

Induksi bunga
Pengendalian
hama penyakit
Penggunaan
tanaman sela

Paket Teknologi Hasil Penelitian
Pemangkasan cabang-cabang yang saling
menaungi (criss-cross) sejumlah 25% -35%
diikuti dengan pemangkasan pucuk dengan
menyisakan 2-3 ruas/ranting, dipangkas 1 hari
setelah panen.
1/2 bagian dari 1.000 g ZA, (500 g TSP+5 g B+5
g Zn) dan 500 g KCl/pohon diberikan pada awal
dan akhir musim penghujan.
Pupuk kandang 3 blek (60 kg) per-pohon
diberikan 1 minggu setelah pangkas (bulan
Nopember).
Paklobutrazol dengan dosis 4 cc/liter per-pohon
diberikan setelah panen (bulan Januari/Pebruari).
Berdasarkan ada tidaknya serangan hama dan
penyakit (secara terpadu).
Pola tanam petani yang disempurnakan (Mangga
ditumpangsarikan dengan jagung-kacang hijau).
Jagung ditanam pada awal musim penghujan
(bulan Nopember), kacang hijau ditanam setelah
panen jagung

Cara Petani
Tidak tentu

Tidak tentu

Tanpa
menggunakan
Tidak
dilakukan
Pola tanam
petani

Untuk memastikan petani kooperator baik kegiatan 1 dan 2, menerapkan paket
teknologi yang dikaji, semua sarana produksi disediakan oleh peneliti, disamping
diberi bimbingan teknisnya. Pengamatan data dilakukan dengan "farm record
keeping" yang meliputi penggunaan input, produksi tanaman sela dan tingkat adopsi
teknologi anjuran.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristk Sistem Usahatani Berbasis Mangga
Di Lahan kering kecamatan Sukorejo dan Wonorejo, Pasuruan, tanaman mangga
yang diusahakan petani dalam bentuk kebun sudah mulai banyak, terutama setelah
adanya Proyek Lahan Marjinal dan Proyek Pertanian Rakyat Terpadu (P2RT). Proyek
Lahan Marjinal ini yang dilaksanakan pada tahun anggaran 1992/1993, setelah itu
dilanjutkan oleh P2RT sampai dengan tahun 1996/1997. Proyek ini bertujuan untuk
mewujutdan sentra produksi mangga yang berwawasan agribisnis, disamping
meningkatkan pendapatan petani. Petani peserta proyek ini telah diberi bantuan bibit
mangga, benih tanaman sela, kedelai beserta pupuk urea serta bimbingan tehnis yang
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dilakukan oleh penyuluh. Pola usahatani mangga yang ada disekitar lokasi pengkajian
Desa Candibinangun, Sukorejo, Pasuruan, sebagian besar (98%) ditumpangsarikan
dengan tanaman palawija. Pola tumpangsari yang umum dilakukan oleh petani, yaitu
mangga ditumpangsarikan dengan kedelai + jagung kacang tanah. Sedangkan di Desa
Rebono, Wonorejo, Pasuruan adalah mangga ditumpangsarikan dengan jagung-kacang
hijau.
Sistem usahatani berbasis mangga yang dilakukan oleh petani di wilayah
pengkajian ini dapat dikatakan belum komersial, dengan ciri-ciri:
1. Petani masih mengutamakan tanaman sela palawija untuk mencukupi kebutuhan
hidupnya.
2. Pola produksi usahatani belum berorietasi pasar.
3. Pada musim kemarau umumnya petani melakukan migrasi untuk mencari nafkah
diluar sektor pertanian.
Rata-rata luas pemilikan usahatani mangga yang dikuasai petani adalah 0,25 ha
(Desa Candibinangun) dan 0,20 ha (Desa Rebono), lahan ini merupakan lahan kering,
umumnya bukan merupakan lahan yang subur. Luas usahatani mangga yang relatif
sempit ini merupakan salah satu penyebab rendahnya pendapatan petani (Soekartawi et
al, 1984). Pada tanaman mangga yang belum berproduksi (< 5 tahun), pendapatan
yang diperoleh petani berasal dari tanaman tumpangsari, yaitu palawija. Pendapatan
usahatani yang diperoleh dari tanaman sela dengan menerapkan teknologi anjuran
lebih tinggi daripada cara petani. Di Desa Candibinangun, Sukorejo, Pasuruan
pendapatan usahatani dengan menerapkan teknologi anjuran mencapai Rp 926.200 dan
cara petani hanya Rp 326,400 per-ha atau meningkat 184%. Sedangkan di Desa
Rebono, Wonorejo, Pasuruan dengan penerapan teknologi anjuran, pendapatan
usahatani mencapai Rp 470.000 dan cara petani Rp 293.000/ha atau meningkat 60%
(Tabel 3). Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pendapatan petani di
wilayah pengkajian masih mempunyai peluang untuk ditingkatkan dengan teknologi
penggunaan tanaman sela, yaitu penggunaan varietas unggul dan perbaikan budidaya.
Umumnya petani masih menggunakan varietas lokal yang tidak diketahui asal
usulnya, seperti varietas jagung, kacang hijau dan kacang tanah. Disamping itu juga
teknik budidayanya masih tradisional, sehingga produktivitas dan pendapatan
usahatani yang diperoleh dari tanaman sela rendah (Tabel 3).
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Tabel 3.

Produksi, Biaya Produksi dan Pendapatan Tanaman Sela Pada Pola
Usahatani Berbasis Mangga di Desa Candibinangun, Sukorejo dan Desa
Rebono, Wonorejo, Pasuruan, Tahun 1996/1997.
Uraian

1. Tanaman mangga muda (0-1 th)
a. Produksi MT-I
-Kedelai (kw/Rp)
-Jagung (kw/Rp)*
b. Produksi MT-II
-Kacang tanah (kw/Rp)
c. Total nilai produksi (Rp)
d. Biaya produksi (Rp)
e. Pendapatan (Rp)
2. Tanaman mangga awal
produksi (4-5 tahun)
a. Produksi MT-I
-Jagung (kw/Rp)*
b. Produksi MT-II
-Kacang hijau (kw/Rp)
c. Total nilai produksi (Rp)
d. Biaya produksi (Rp)
e. Pendapatan (Rp)

Usahatani Berbasis Mangga (per-ha)
Paket Teknologi
Cara Petani
Fisik
Nilai
Fisik
Nilai

8,6
8,1

1.118.000
218.700

5,7
2,5

741.000
67.500

12,5
-

1.900.000
3.236.700
2.310.500
926.200

4,6
-

699.200
1.507.900
1.181.500
326.400

32,5

931.500

15,2

410.000

7,6
-

1.140.000
2.071.500
1.601.500
470.000

2,5
-

375.000
785.000
492.000
293.000

Keterangan: MT I = Musim Tanam I, MT II = Musim Tanam II
*) Tanaman jagung ditanam sebagai tanaman sisipan
Uraian biaya produksi tertera pada Tabel 4.

2. Penggunaan Input Usahatani Berbasis Mangga
a. Tanaman Mangga Muda (0-1 tahun)
Untuk mengadopsi teknologi produksi dan sistem usahatani berbasis mangga
diperlukan input yang dapat digunakan sebagai indikator penerapannnya. Indikator ini
umumnya merupakan kriteria untuk mengevaluasi adopsi teknologi produksi (Tri
Pranadji, 1984). Input ini adalah penggunaan tenaga kerja dan sarana produksi yang
digunakan oleh petani.
Penggunaan tenaga kerja paket teknologi anjuran di Desa Candibinangun,
Sukorejo, Pasuruan, lebih tinggi 24% daripada cara petani, yaitu masing-masing 276
HOK dan 209 HOK/ha atau senilai Rp 990.000 dan Rp 751.500/ha. Tenaga kerja
yang terbanyak digunakan untuk kegiatan panen tanaman sela (paket teknologi
anjuran) dan pengolahan tanah (cara petani).
Sarana produksi yang digunakan paket teknologi anjuran juga lebih banyak 67%
daripada cara petani, yaitu masing-masing Rp 1.320.500 dan Rp 430.000/ha.
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Pengeluaran sarana produksi yang terbanyak digunakan untuk pembelian bibit
mangga, yaitu Rp 600.000/ha (paket teknologi anjuran) dan Rp 225.000/ha (cara
petani). Perbedaan biaya bibit mangga ini, dikarenakan perbedaan jarak tanam,
sehingga jumlah bibit yang digunakan paket teknologi anjuran lebih banyak daripada
cara petani. Dengan penggunaan tenaga kerja dan sarana produksi, biaya produksi
penerapan teknologi anjuran lebih tinggi 49% bila dibandingkan dengan cara petani.
Biaya produksi dengan penerapan paket teknologi anjuran mencapai Rp 2.310.500,
sedangkan cara petani Rp 1.181.500/ha. Alokasi biaya produksi ini digunakan untuk
kebutuhan tenaga kerja dan sarana produksi (Tabel 4).
Tabel 4.

Penggunaan Input pada Usahatani Berbasis Mangga Muda (0-1 tahun) di
Desa Candibinangun, Sukorejo, Pasuruan, Tahun 1996/1997.

Tenaga Kerja dan Sarana
Produksi
1. Tenaga Kerja (HOK/Rp)
-Pengolahan tanah
-Pupuk kandang
-Lubang tanam
-Tanam tanaman sela
-Penyiangan
-Tanam mangga
-Pemupukan tanaman sela
-Penyemprotan
-Pemupukan mangga
-Panen tanaman seela
2. Sarana Produksi
-Benih kedelai kg/Rp)
-Benih jagung (kg/Rp)
-Benih kacang tanah (kg/Rp)
-Bibit mangga (biji/Rp)
-Pupuk kandang (pikul/Rp)
-Pupuk Urea (kg/Rp)
-Pupuk ZA (kg/Rp)
-Pupuk TSP (kg/Rp)
-Pupuk KCl (kgRp)
-Pupuk mikro B dan Zn (kg/Rp)
-Marshal (kg/Rp)
-Guzadri (l/Rp)
3. Total biaya (Rp)
*)

Penggunaan Input Usahatani (per-ha)
Paket Teknologi*)
Cara Petani**)
Fisik
Nilai
Fisik
Nilai
276
990.000
209
751.500
48
192.000
40
160.000
8
28.000
6
21.000
18
63.000
14
49.000
20
70.000
22
77.000
50
175.000
35
122.500
10
35.000
6
21.000
18
63.000
22
77.000
10
35.000
10
35.000
44
154.000
24
84.000
50
175.000
30
105.000
1.320.500
430.000
14
21.000
20
30.000
11
60.500
15
15.000
35
87.500
20
30.000
400
600.000
150
225.000
400
200.000
150
75.000
170
68.000
100
40.000
60
24.000
170
102.000
175
122.500
1,5
12.000
0,1
500
1,5
22.500
1
15.000
2.310.500
1.181.500

Pola usahatani paket teknologi anjuran adalah mangga jarak tanam 5 m x 5 m ditumpangsari kan
dengan kedelai + jagung-kacang tanah.

**) Pola usahatani cara petani adalah mangga jarak tanam 8 m x 8 m di tumpangsarikan dengan kedelai +
jagung-kacang tanah. 1 HOK = 7-8 jam kerja, 1 pikul pupuk kandang = 20 kg
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b. Tanaman Mangga Awal Produksi (4-5 tahun)
Pada usahatani berbasis mangga awal produksi (4-5 tahun), di desa Rebono,
Wonorejo, Pasuruan, biaya produksi penerapan paket teknologi anjuran juga lebih
tinggi 69% daripada cara petani. Biaya produksi ini digunakan untuk kebutuhan
tenaga kerja dan sarana produksi. Tenaga kerja yang dibutuhkan penerapan paket
teknologi anjuran ini lebih tinggi 66% darpada cara petani, yaitu masing-masing 223
HOK dan 76 HOK/ha atau senilai Rp 796.500 dan Rp 272.000/ha. Tenaga kerja yang
terbanyak digunakan untuk penyiangan, yaitu 45 HOK (teknologi anjuran) dan 20
HOK (cara petani) atau senilai Rp 157.500 dan Rp 70.000/ha.
Kebutuhan sarana produksi untuk paket teknologi anjuran juga lebih besar 73%
daripada cara petani, yaitu Rp 805.000 dan Rp 220.000/ha. Pengeluaran sarana
produksi paket teknologi anjuran yang terbanyak digunakan untuk paklobutrazol, yaitu
Rp 180.000/ha, sedangkan cara petani digunakan untuk pupuk kandang, yaitu senilai
Rp 100.000/ha. Penggunaan paklobutrazol pada paket teknologi anjuran ini dilakukan
bulan Januari 1997, sampai saat itu (Awal Mei 1997) tanaman mangga masih
berbunga. Dari 5 petani kooperator, tanaman mangga yang diberi paklobutrazol, telah
berbunga. Jumlah bunga yang terbanyak pada saat itu mencapai 50-60 malai bunga,
sebaliknya cara petani yang tidak diberi paklobutrazol belum berbunga.
Disamping kenaikan hasil tanaman sela, keuntungan lain dari penerapan
teknologi anjuran pada usahatani berbasis mangga awal produksi adalah tanaman
mangga berbunganya lebih awal serta jumlah bunganya lebih banyak, sehingga
diharapkan produktivitas dan nilainya lebih tinggi daripada cara petani yang tidak
menggunakan paklobutrazol.

3. Tingkat Adopsi Teknologi Usahatani Berbasis Mangga
a. Tanaman Mangga Muda (0-1 tahun)
Berhasil tidaknya pengembangan teknologi produksi pada sistem usahatani
berbasis mangga, ditentukan oleh mau tidaknya petani mengadopsi teknologi tersebut.
Adopsi ini merupakan tujuan akhir daripada proses alih teknologi dari hasil penelitian
kepada pengguna (Made Oka, et. al, 1993). Dari paket teknologi produksi pada sistem
usahatani berbasis mangga yang dianjurkan, rata-rata tingkat adopsi teknologi 22,5%.
Walaupun pembinaan petani telah dilakukan melalui sekolah lapang pada saat
pelaksanaan P2RT.
Dari keempat komponen teknologi yang dikaji, lubang tanam dan penggunaan
tanaman sela, telah diadopsi oleh petani. Pembuatan lubang tanam telah mencapai
66,5%, yang terdiri dari tepat waktu 50% dan tepat ukuran 16,5%. Kondisi lahan yang
keras dan berbatu merupakan kendala bagi petani untuk membuat lubang tanam yang
sesuai dengan anjuran, yaitu minimal 0,6 m x 0,6 m x 0,6 m.
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Tabel 5.

Penggunaan Input pada Usahatani Berbasis Mangga Awal Produksi (4-5
tahun) di Desa Candibinangun, Wonorejo, Pasuruan, Tahun 1996/1997.

Tenaga Kerja dan Sarana
Produksi

Penggunaan Input Usahatani (per-ha)
Paket Teknologi*)

Cara Petani**)

Fisik

Nilai

1. Tenaga Kerja (HOK/Rp)
-Membuat lubang pupuk
-Memupuk tanaman mangga
-Pengolahan tanah untuk tanam sela
-Tanam tanaman sela
-Pangkas tanaman mangga
-Penyiangan
-Penyemprotan
-Pemupukan tanamn sela
-Aplikasi paklobutrazol
-Panen tanaman sela
2. Sarana Produksi

223
15
30
32
14
15
45
5
20
7
40
-

796.500
52.500
105.000
128.000
49.0000
52.500
157.500
17.500
70.000
24.500
140.000
805.000

76
12
18
20
8
18
-

272.000
48.000
63.000
70.000
28.000
63.000
220.000

-Benih jagung (kg/Rp)
-Benih kacang hijau (kg/Rp)

15
10

78.000
20.000

30
20

30.000
30.000

-Pupuk kandang (pikul/Rp)
-Pupuk Urea (kg/Rp)
-Pupuk ZA (kg/Rp)
-Pupuk TSP (kg/Rp)
-Pupuk KCl (kg/Rp)
-Pupuk mikro B dan Zn (kg/Rp)
-Furadan (kg/Rp)

156
250
160
180
180
3
10

78.000
100.000
64.000
108.000
126.000
24.000
10.000

200
150
-

100.000
60.000
-

-Azodrin (l/Rp)
-Paklobutrazol (l/Rp)

1
0,6

17.000
180.000

-

-

-

1.601.500

-

492.000

3. Total biaya (Rp)

Fisik

Nilai

*) Pola usahatani teknologi anjuran adalah mangga jarak tanam 8 m x 8 m ditumpangsarikan dengan
jagung-kacang hijau.
**) Pola usahatani cara petani adalah mangga jarak tanam 8 m x 8 m ditumpangsarikan dengan jagungkacang hijau.
1 HOK = 7-8 jam kerja, 1 pikul pupuk kandang = 20 kg
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Tabel 6.

Tingkat Adopsi Paket Teknologi pada Usahatani Berbasis Mangga Muda (0-1
tahun) di Desa Candibinangun, Sukorejo, Pasuruan, Tahun 1996/1997.

Paket Teknologi

Bobot skor

Jumlah Petani Persentase
(Orang)
(%)

Nilai skor
(%)

1. Lubang tanam

100

-Tepat waktu
-Tepat ukuran
2. Pemupukan
-Tepat jenis
-Tepat dosis
-Tepat waktu
-Tepat cara

50
50

15
5

100
33

50
16,5

100
25
25
25

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

100

0

0

0

100
50

7

47

23,5

50
-

0
-

0
-

0
90
22,5

3. Pengendalian hama penyakit, tepat cara dan jenis
4. Tanaman sela
-Tepat jenis
-Tepat budidaya
Total nilai skor
Rata-rata nilai skor

Keterangan: Jumlah petani nonkooperator = 15 orang.
Uraian Paket teknologi produksi dan sistem usahatani berbasis mangga tertera pada Tabel 1.

Teknologi yang berupa penggunaan tanaman sela, ternyata sebagian besar (67%)
belum diadopsi oleh petani. Komponen teknologi penggunaan tanaman sela yang
berupa penggunaan varietas unggul, tingkat adopsinya baru mencapai 33%. Varietas
unggul dalam penggunaan tanaman sela ini adalah kedelai yang ditanam pada musim
tanam pertama dan kacang tanah musim tanam kedua. Sedangkan teknik budidaya
yang dianjurkan belum diadopsi oleh petani, seperti jarak tanam, pemupukan dan
pengendalian hama dan penyakit.

b. Tanaman Mangga Awal Produksi (4-5 tahun)
Pengkajian pada tanaman mangga awal produksi (4-5 tahun) di desa Rebono,
Wonorejo, Pasuruan, rata-rata tingkat adopsi paket teknologi usahatani mangga
mencapai 9%. Komponen paket teknologi yang telah diadopsi oleh petani adalah
pemangkasan dan pemupukan. Pangkas produksi yang diadopsi petani telah mencapai
25%, yang terdiri dari pangkas tepat waktu 15% dan cara 10%. Sedangkan teknik
pemupukan yang terdiri dari tepat jenis, dosis, waktu dan cara yang telah diadopsi
petani baru mencapai 10%, umumnya hanya tepat jenisnya (Tabel 7).
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Tabel 7.

Tingkat Adopsi Paket Teknologi pada Usahatani Berbasis Mangga Awal Produksi
(4-5 tahun) di Desa Rebono, Wonorejo, Pasuruan, Tahun 1996/1997.

Paket Teknologi
1. Pemangkasan
-Tepat waktu
-Tepat cara
2. Pemupukan
-Tepat jenis
-Tepat dosis
-Tepat waktu
-Tepat cara
3. Induksi bunga
-Tepat dosis
-Tepat waktu dan cara
4. Pengendalian hama dan
penyakit, tepat cara,
tepat jenis.
5. Tanaman sela
-Tepat jenis
-Tepat budidaya
Total nilai skor
Rata-rata nilai skor

Bobot skor

Jumlah Petani Persentase
(Orang)
(%)

100
50
50
100
25
25
25
25
100
50
50
100

100
50
50
-

Nilai skor
(%)

3
3

30
30

15
15

2
0
2
0

20
0
20
0

5
0
5
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
0
-

10
0
-

5
0
45
9

Keterangan: Jumlah petani nonkooperator = 10 orang.
Uraian Paket teknologi produksi dan sistem usahatani berbasis mangga tertera pada Tabel 2.

Komponen lain dari teknologi anjuran adalah induksi bunga dengan
paklobutrazol, pengendalian hama dan penyakit serta penggunaan tanaman sela,
kesemuannya belum diadopsi oleh petani. Induksi bunga dengan paklobutrazol
dirasakan oleh petani terlalu mahal harganya, disamping petani belum mengetahui
hasil serta cara penggunaannya. Demikian pula pengendalian hama penyakit dan
penggunaan tanaman sela, belum diadopsi oleh petani. Teknologi ini akan diadopsi
oleh petani, jika teknologi tersebut dapat memberikan nilai tambah dan
menguntungkan (Kartasapoetra, 1987).
KESIMPULAN
Penelitian di lahan petani dengan melibatkan peneliti, penyuluh dan petani
dengan menerapkan teknologi anjuran dinilai dapat mempercepat adopsi teknologi
produksi pada sistem usahatani berbasis mangga, disamping dapat meningkatkan
produktivitas tanaman sela dan pendapatan usahatani berbasis mangga. Dengan
penerapan teknologi anjuran ini, produktivitas dan pendapatan usahatani berbasis mangga
dapat ditingkatkan. Pendapatan usahatani yang diperoleh dari tanaman sela pada
tanaman mangga muda (0-1 tahun) meningkat 184%, sedangkan tanaman mangga
awal produksi (4-5 tahun) 60%.
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Adopsi paket teknologi produksi dan sistem usahatani berbasis mangga oleh
petani di wilayah pengkajian masih rendah. Hal Ini berarti perlu adanya pembinaan
yang lebih intensif, sejak perencanaan, pengenalan dan penilaian kemampuan petani
untuk mengadopsi teknologi tersebut. Tingkat adopsi teknologi anjuran pada tanaman
mangga muda (0-1 tahun) baru mencapai 22,5%. Beberapa komponen teknologi yang
telah diadopsi oleh petani adalah pembuatan lubang tanam dan penggunaan tanaman
sela, sedangkan pada tanaman mangga awal produksi (4-5 tahun) tingkat adopsinya
9%. Komponen teknologi yang sudah diadopsi petani adalah pemangkasan dan
pemupukan.
SARAN
Adopsi teknologi produksi dan sistem usahatani berbasis mangga merupakan
suatu proses alih teknologi dari penelitian kepada pengguna yang memerlukan waktu
serta mengandung unsur "learning by doing", sehingga petani lebih paham dan percaya
tentang manfaat teknologi anjuran. Oleh karena itu penelitian/pengkajian ini perlu
dilanjutkan dalam skala yang lebih luas serta dalam jangka waktu yang lebih lama,
sampai petani mampu dan bersedia mengadopsi teknologi tersebut.
PUSTAKA
Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan. 1994. Luas Panen, Rata-Rata Hasil
Dan Produksi Tanaman Hortikultura di Indonesia Tahun 1993. Jakarta. 12 14.
Iswariyadi, Supriyati, V.T. Manurung, M. Rachmat dan A. Djauhari. 1993. Penelitian
Agribisnis Mangga. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Kartasapoetra. 1987. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta. 53-68.
Made Oka, M. Syam dan I. Manwan. 1993. Percepatan Proses Adopsi Teknologi.
Dalam M. Syam, Hermanto, H. Kasim dan Sunihardi (eds). Kinerja
Penelitian Tanaman Pangan. Bogor I: 183-199.
Partoharjono. S, I.G. Ismail, Subandi, M. Oka Adnyana dan D.A. Darmawan. 1993.
Peranan Sistem Usahatani Terpadu Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan
di Berbagai Agroekosistem. Dalam M. Syam, Hermanto, H. Kasim dan
Sunihardi (eds). Kinerja Penelitian Tanaman Pangan. Bogor I: 143-182.
Purnomo. S, P.E.R. Prahardini dan B. Tegopati. 1989. Efek KNO 2, Cepat dan
Paklobrutrasol Terhadap Perangsang Pembungaan Mangga. Jurnal
Hortikultura. 3: 15-19.
Soekartawi, Soehardjo, Dillon. J.L dan Hardaker. J.B. 1984. Ilmu Usahatani dan
Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil. Universitas Indonesia. Jakarta.
78- 99.
Tri Pranadji. 1984. Partisipasi Petani Dalam Program Pengembangan Teknologi
Tanaman Pangan. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Pusat Penelitian Agro
Ekonomi. Bogor. 3: 28-35.
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DISKUSI
Ali Yusran, Ir, MS.:
Mengapa Komponen Inovasi teknologi tanaman sela yang dimaksud dalam hal ini
dan tingkat adopsinya mengapa rendah.
Pudji Santoso, Ir, MS. :
Komponen eknologi tanaman sela pada usahatani berbasis mangga terdiri dari pola
tanam petani yang disempurnakan yang dikaji setelah pelaksanaan kegiatan.
Tingkat adopsinya memang rendah karena petani umumnya taraf mencoba,
sehingga memerlukan waktu.
Sri Hartiniadi:
Komponen teknologi mana saja yang sudah diadopsi oleh petani.
Pudji Santoso, Ir, MS.:
Untuk tanaman mangga muda (0-1 tahun) komponen teknologi yang sudah
diadopsi petani adalah pembuatan lubang tanam dan penggunaan tanaman sela,
yaitu masing-masing 66,5% dan 23,5%, sedangkan untuk tanaman mangga awal
produksi (4-5 tahun) adalah pemangkasan, pemupukan dan penggunaan tanaman
sela dengan tingkat adopsi masing-masing 30%, 5% dan 5%.
Suprapto:
Pada kegiatan 2, tanaman mangga umur 4-5 tahun, mengapa pangkas bentuk
dimasukkan dalam kompenen teknologi pada hal umurnya sudah 4-5 tahun ?
Pudji Santoso, Ir, MS.:
Pangkas bentuk dimasukkan dalam komponen teknologi karena tanaman mangga
di wilayah pengkajian belum banyak yang dilakukan pemangkasan bentuk,
walaupun umurnya telah 4-5 tahun.
Eddy:
Berapa Jarak tanam mangga yang digunakan ?
Pudji Santoso, Ir, MS. :
Untuk tanaman mangga muda (0-1 tahun) adalah 5 m x 5 m, sedangkan petani
disekitar lahan pengkajian yang merupakan petani peserta proyek P2RT adalah 8
m x 8 m. Untuk tanaman mangga awal produksi (4-5 tahun) 8 m x 8 m, karena
tanaman ini adalah tanaman berasal dari proyek lahan marjinal.
Susilo, Ir, MS. :
Apakah tidak ada pemikiran untuk memasukkan jenis tanama sela yang berbeda
serta jarak tanam tanaman kedelainya berapa ?
Pudji Santoso, Ir, MS. :
Tanaman sela yang digunakan dalam pengkajian ini adalah pola tanam petani yang
disempurnakan teknologinya. Jarak tanam kedele adalah 40 cm x 10 cm.
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Husni, Ir.:
Kriteria adopsi serta cara penilainya yang digunakan.
Pudji Santoso, Ir, MS. :
Kriteria adopsi didasarkan atas petani yang berada disekitar lahan pengkajian,
karena petani tersebut telah dibina oleh proyek P2RT tentang paket teknologinya.
Penilain adopsi dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan, yaitu terhadap petani
nonkooperator bulan Maret 1997.
Listyarini:
Bagaimana mendapatkan hasil penelitian secara lengkap.
Pudji Santoso, Ir, MS.:
Hasil penelitian/pengkajian secara lengkap dapat dimintakan ke Perpustaan BPTP
Karangploso.
Yuliastuti, Ir.:
Paket teknologi pengendalian hama dan penyakit yang dimaksud dalam hal ini ?
Pudji Santoso, Ir, MS.:
Paket pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara terpadu, artinya
penyemprotan dengan pestisida dilakukan jika terdapat adanya serangan hama dan
penyakit.
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PENGKAJIAN PENGGANTIAN TANAMAN MANGGA RAKYAT
KUALITAS RENDAH DENGAN KULTIVAR UNGGUL
(The assesment of plant rejuvenilization from low to commercial quality
local mango)
S. Yuniastuti, T. Purbiati, B. Tegopati, A.R. Effendy, Riswandi, Wahyudi dan Yuwoko1)
ABSTRAK
Penyambungan pohon dewasa (top working) untuk penggantian kultivar
mangga dapat dilakukan dengan sambung celah pada tunas baru atau
sambung sisip pada batang pokok. Untuk memantapkan teknik penyambungan pohon dewasa dan untuk mengetahui pertumbuhan serta produktivitas
tanaman hasil penyambungan pohon dewasa diadakan pengkajian di kebun
petani Pasuruan, yang terdiri dari 2 unit percobaan, masing-masing
menggunakan rancangan acak kelompok. Percobaan I adalah teknik
sambung celah pada tunas baru dan sambung sisip pada batang pokok
dengan menggunakan batang atas Arumanis 143 dan Manalagi 69.
Penelitian menggunakan 4 ulangan dan satu perlakuan terdiri dari 3 pohon.
Percobaan II merupakan observasi pertumbuhan dan produktivitas tanaman
mangga hasil penyambungan pohon dewasa yang telah berumur 2 tahun
yang berasal dari 2 macam teknik penyambungan pada batang pokok
(sambung sisip dan okulasi) dan 2 macam teknik penyambungan pada tunas
baru (sambung celah dan chip budding). Penelitian menggunakan 5 ulangan
dan satu perlakuan terdiri dari 2 pohon. Penggantian tanaman mangga
dengan teknik sambung celah pada tunas baru memberikan tingkat
keberhasilan terbaik, baik dengan batang atas Arumanis 143 maupun
Manalagi 69. Penyambungan celah pada tunas baru mudah dilakukan,
keberhasilan 86-89% dan 11 hari setelah penyambungan tunas telah tumbuh.
Tanaman hasil penyambungan pohon dewasa setelah berumur 2,5 bulan
mencapai tinggi tunas 94 cm, diameter tunas 1,2 cm dan jumlah daun/tunas
52. Tanaman hasil penyambungan pohon dewasa yang berumur 2,5 tahun
setelah penyambungan dari teknik sambung sisip pada batang pokok
memberikan pertumbuhan vegetatif yang paling baik (tinggi tunas 337 cm,
diameter tunas 6,4 cm dan jumlah ranting 89) dan lebih cepat memasuki fase
reproduksi. Dari 40 pohon hasil penyambungan pohon dewasa terdapat 3
pohon mulai berbunga dan satu pohon mulai berbuah. Teknik penyambungan pohon dewasa layak diterapkan untuk penggantian kultivar mangga
apabila tanaman asli berumur kurang dari 20 tahun dan kondisi tanaman
sehat.
Kata kunci: Penggantian kultivar, sambung pohon dewasa, sambung celah,
sambung sisip.

__________________________________________
1) Berturut-turut PMD, PMD, PMA, ASPMD, ASTLMD, ASTLMD dan Teknisi BPTP Karangploso.
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ABSTRACT
Stem replacement of local mango cultivar by the recommended ones can be
done by applying "top working" technique, employing cleft grafting on the
young branchs or bark grafting on the trunk. Evaluation of the result of top
working technique and observation of their growth and productivities were
conducted in 1996-1997 at mango farmers crop in Pasuruan, consisted of
two unit of experiments. Each experiment used randomized block design
with four replications. Experiment I consisted of cleft grafting techniques
applied on the young branch, and bark grafting on the trunk, using cultivar
Arumanis 143 and Manalagi 69 as scions. Each treatment consisted of 3
mango trees. Experiment II involved observation on growth and productivity
of previously top worked mango trees, at age of two years, using two grafting
techniques, on trunk (bark grafting and budding) and two grafting techniques
on young branch (cleft grafting and chip budding). Each treatment was
replicated five times and each treatment consisted of 2 mango trees. Plant
replacement using cleft grafting on young branch resulted the highest
successful grafts, between 86-89%, both for Arumanis 143 and Manalagi 69.
Cleft grafting on young branch was easy to apply, new shoot grew at 11 days
after grafting and after 2.5 months the growth of new shoot reached 94 cm
height, shoot diametre 1.2 cm and total leaves per shoot 52. After 2.5 years,
new shoot derived from top working using bark grafting produced best
vegetative growth, (shoot height 337 cm, shoot diametre 6.4 cm and total
branches 89) and started to produce flowers. Among the 40 top worked trees
three trees had flowered and one tree had born some fruits. Top working
technique is feasible to be applied for mango cultivar replacement, if the tree
is healthy and less than 20 years old.
Key word:

Cultivar replacement, top working, cleft grafting, bark grafting .
PENDAHULUAN

Jawa Timur merupakan daerah sentra produksi mangga di Indonesia dan
pemasok produksi mangga nasional paling besar yaitu 42,5%. Sampai saat ini
permintaan pasar akan buah mangga terus meningkat baik untuk memenuhi konsumsi
dalam negeri maupun ekspor (Kusumo dkk, 1989).
Untuk memenuhi kebutuhan mangga tersebut maka pengembangan varietas
unggul dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan adanya pengembangan
wilayah untuk varietas unggul tersebut maka banyak tanaman mangga dengan varietas
lokal yang pemasarannya semakin tersisih sehingga nilai ekonominya sangat rendah.
Namun petani pada umumnya enggan dan merasa rugi untuk menebang mangga lokal
yang telah produktif tersebut untuk diganti tanaman baru karena untuk berbuah
memerlukan waktu yang cukup lama.
Salah satu cara untuk mengganti varietas yang telah ada dengan varietas yang
lebih unggul, tanpa harus membongkar tanaman, bisa dilakukan dengan cara
penyambungan pohon dewasa atau top working. Teknik ini berupa perlakuan pangkas
secara total atau pemotongan pada tanaman yang telah ada, dan batang yang telah
dipotong difungsikan sebagai batang bawah yang kemudian dilakukan penyambungan
atau penempelan pucuk dengan varietas mangga unggul yang dikehendaki (Young and
Sauls, -). Pelaksanaan penyambungan atau penempelan dapat dilakukan segera setelah
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pemotongan pohon atau menunggu tunas baru yang keluar dari pohon yang dipotong
tersebut. Adapun metode penyambungan yang biasa digunakan pada penyambungan
pohon dewasa adalah sambung celah (cleft grafting) dan sisip (bark grafting), sedang
metode penempelan adalah okulasi biasa dan irisan mata berkayu (chip budding).
Pohon mangga dewasa yang akan disambung, dipotong setinggi 1 m dari permukaan
tanah dan pada bekas potongan ditutup dengan lilin cair untuk mengurangi penguapan
(Yuniastuti dkk, 1994).
Hasil penelitian penyambungan pohon dewasa mangga lokal dengan Arumanis
143 telah didapatkan 2 alternatif cara penyambungan yaitu teknik sambung sisip pada
batang pokok dan teknik sambung celah pada tunas baru (Yuniastuti dkk, 1995).
Kedua cara tersebut mempunyai keunggulan masing-masing pada keberhasilan
sambungan dan pertumbuhan tunas batang atas, selanjutnya belum dapat diketahui saat
memasuki fase reproduksi.
Untuk memantapkan keberhasilan teknik penyambungan pohon dewasa mangga
dengan varietas unggul lain dan mengetahui produktivitas tanaman hasil sambung
tersebut perlu diadakan pengkajian lebih lanjut.
BAHAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di kebun petani Kecamatan Lumbang dan Sukorejo,
Pasuruan mulai bulan April 1996 sampai Maret 1997. Varietas mangga yang digant i
adalah Kopyor, Nanas, Renteng dan Kapuk yang telah produktif. Pengkajian terdiri
dari 2 unit percobaan:
A.

Pengujian teknik sambung pangkal mangga yang tepat dengan varietas
unggul yang sesuai

Pengkajian menggunakan rancangan acak kelompok dengan 4 ulangan dan
masing-masing unit perlakuan terdiri dari 3 pohon. Teknik penyambungan pohon
dewasa yang digunakan adalah sambung celah pada tunas baru dan sambung sisip
pada batang pokok. Entris diambil dari tanaman mangga unggul yaitu Arumanis 143
dan Manalagi 69. Pelaksanaan sambung celah pada tunas baru untuk masing-masing
pohon disambung dengan 4 entris, sedangkan sambung sisip pada batang pokok untuk
masing-masing pohon disambung dengan 7 entris. Penyambungan dilaksanakan
musim kemarau. Pengamatan meliputi persen sambungan jadi, saat batang atas
tumbuh dan komponen pertumbuhan tunas vegetatif.
B.

Pengujian produktivitas mangga hasil penyambungan pohon dewasa

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan penelitian tahun 1994/1995
dengan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 5 ulangan dan masing-masing
unit perlakuan terdiri dari 2 pohon. Tanaman mangga yang digunakan merupakan
hasil penyambungan pohon dewasa yang telah berumur 2 tahun dengan 2 macam
teknik penyambungan pada batang pokok (teknik sambung sisip dan okulasi) dan 2
macam teknik penyambungan pada tunas baru (teknik sambung celah dan chip
budding). Pengamatan meliputi komponen pertumbuhan tunas vegetatif dan generatif.
Analisis data yang digunakan adalah sidik ragam dengan uji BNT.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian teknik penyambungan pohon dewasa mangga yang tepat dengan
varietas unggul yang sesuai
Penggantian tanaman mangga rakyat yang telah produktif melalui penyambungan
pohon dewasa baik dengan klon Arumanis 143 maupun Manalagi 69, sebaiknya
dilakukan dengan teknik sambung celah pada tunas baru. Dengan teknik tersebut
keberhasilan penyambungan dapat mencapai 100% dengan persentase sambung jadi
antara 86-89%, sedangkan dengan teknik sambung sisip pada batang pokok
keberhasilan penyambungan hanya mencapai 25% dengan persentase sambung jadi
antara 17-29% (Tabel 1).
Keberhasilan tersebut dikarenakan ketuaan jaringan antara entris dan batang
bawah pada penyambungan tunas baru tidak jauh berbeda yaitu sekitar 3 bulan.
Menurut Purbiati dkk (1989) penyambungan mangga pada batang bawah yang lebih
muda akan meningkatkan keberhasilan pembibitan mangga dibandingkan dengan
batang bawah yang lebih tua.
Tabel 1.

Pengaruh teknik sambung terhadap keberhasilan penyambungan dan saat
tunas tumbuh pada penyambungan pohon dewasa mangga. Sukorejo,
Pasuruan. 1996.

Perlakuan
A1B1
A1B2
A2B1
A2B2
Keterangan:

Keberhasilan
penyambungan (%)
100 b
100 b
25 b
25 b

Sambungan
jadi/pohon (%)
89 b
86 b
29 a
17 a

Saat batang atas
tumbuh (HSS)
12 a
10 a
21 b
18 b

Angka-angka dalam kolom yang sama yang didampingi huruf yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata pada taraf 5% uji BNT.
A1 = sambung celah pada tunas baru
A2 = sambung sisip pada batang pokok
B1 = batang atas Arumanis 143
B2 = Batang atas Manalagi 69
HSS = Hari Setelah Sambung

Di samping itu jaringan tanaman pada daerah penyambungan sedang dalam fase
aktif sehingga akan mempercepat proses pertautan antara batang atas dan batang
bawah untuk membentuk jaringan kalus yang merupakan tahap awal penting
keberhasilan penyambungan. Dengan cepatnya proses pertautan antara batang atas
dan batang bawah maka akan mempercepat proses tumbuhnya batang atas, seperti
yang terlihat pada sambung celah tunas baru hanya memerlukan waktu antara 10-12
hari setelah penyambungan, sedangkan sambung sisip pada batang pokok memerlukan
waktu antara 18-21 hari setelah penyambungan.
Hasil penelitian Anwarudin dkk (1989) pada perbanyakan adpokat secara
sambung pucuk, ternyata sambung celah merupakan teknik yang paling baik dengan
keberhasilan yang tinggi.
Demikian pula pada pembibitan rambutan secara
penyambungan, sambung pucuk akan mempercepat pecahnya mata tunas (Sutarto dkk,
1994). Dilihat dari teknik pelaksanaan, pembuatan irisan pada penyambungan tunas
baru relatif lebih mudah dibanding batang pokok. Padahal kehalusan bidang sayatan
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akan menentukan ketepatan peletakan kambium batang atas yang akan menjamin
keberhasilan penyambungan (Sunarjono dkk, 1988).
Teknik penyambungan berpengaruh terhadap pertumbuhan tunas vegetatif yaitu
pada tinggi tunas dan diameter tunas. Hasil terbaik diperoleh dari perlakuan sambung
celah pada tunas baru baik pada batang atas Arumanis 143 maupun Manalagi 69 (Tabel 2).
Tabel 2.

Perlakuan

Pengaruh teknik sambung terhadap pertumbuhan tunas vegetatif (umur 2,5
bulan setelah sambung) pada penyambungan pohon dewasa mangga.
Sukorejo, Pasuruan. 1996.
Tinggi tunas (cm)

Diameter tunas (cm)

Jumlah daun (helai)

A1B1
A1B2
A2B1

90 b
98 b
71 a

1,2 b
1,2 b
1,0 a

54 a
49 a
44 a

A2B2

73 a

1,0 a

44 a

Keterangan:

Angka-angka dalam kolom yang sama yang didampingi huruf yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata pada taraf 5% uji BNT.
A1 = sambung celah pada tunas baru
A2 = sambung sisip pada batang pokok
B1 = batang atas Arumanis 143
B2 = Batang atas Manalagi 69

Pertumbuhan yang lebih cepat tersebut dikarenakan saat tumbuhnya entris pada
sambung celah yang lebih awal dibandingkan teknik sambung sisip pada batang pokok
yang terpaut sekitar 9 hari. Ditinjau dari bahan batang atas yang digunakan, entris
untuk sambung celah pada tunas baru lebih muda dibandingkan dengan entris untuk
sambung sisip pada batang pokok. Hasil penelitian Muhammad dkk, (1993)
menunjukkan bahwa pada pembibitan sirsak, stadia entris yang muda akan
mempercepat pertumbuhan bibit.
Tidak terdapat perbedaan keberhasilan penyambungan dan pertumbuhan tunas
antara batang atas Arumanis 143 dengan Manalagi 69 baik pada teknik sambung celah
pada tunas baru maupun sambung sisip pada batang pokok. Perbedaan diperkirakan akan
muncul pada pertumbuhan lebih lanjut dan atau setelah memasuki fase reproduksi.
B.

Pengujian produktivitas mangga hasil penyambungan pohon dewasa

Berdasarkan pertumbuhan tunas ± 2,5 tahun setelah penyambungan maka teknik
sambung sisip pada batang pokok mampu menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik
dibandingkan dengan teknik sambung celah pada tunas baru (Tabel 3). Hal ini
dikarenakan pelaksanaan penyambungan pada teknik ini 3 bulan lebih awal dari teknik
sambung celah pada tunas baru sehingga pertumbuhan tunas juga lebih awal.
Dari 40 pohon yang digunakan untuk bahan pengkajian, tiga pohon sudah
berbunga dan satu pohon sudah berbuah, yaitu pada teknik sambung sisip pada batang
pokok. Berarti pada teknik ini mampu menghasilkan pertumbuhan tunas vegetatif
lebih baik, sehingga lebih cepat memasuki fase reproduksi. Diharapkan tanaman hasil
penyambungan pohon dewasa ini akan mulai memasuki fase reproduksi secara
serempak setelah berumur 3 tahun setelah penyambungan.
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Tabel 3.

Pengaruh teknik sambung/tempel terhadap pertumbuhan tunas vegetatif
(umur 2,5 tahun setelah sambung) pada penyambungan pohon dewasa
mangga. Lumbang, Pasuruan. 1996.

Perlakuan
A
B
C
D
Keterangan:

Tinggi tunas (cm)
337 c
307 bc
274 ab
256 a

Diameter tunas
(cm)
6,4
5,2
4,2
4,5

c
bc
ab
a

Jumlah ranting
89
52
34
42

b
a
a
a

Angka-angka dalam kolom yang sama yang didampingi huruf yang sama menunjukkan
tidak berbeda nyata pada taraf 5% uji BNT.

A = Penyambungan pada batang pokok dengan teknik sambung sisip
B = Penyambungan pada batang pokok dengan teknik okulasi
C = Penyambungan pada tunas baru dengan teknik sambung celah
D = Penyambungan pada tunas baru dengan teknik chip budding

KESIMPULAN
1. Penggantian tanaman mangga rakyat dengan teknik sambung celah pada tunas baru
menghasilkan sambungan jadi yang lebih banyak dibandingkan jika disambungkan/
diokulasikan pada batang pokoknya, baik pada batang atas Arumanis 143 maupun
Manalagi 69.
2. Walaupun persen sambungan jadi pada teknik sambung sisip pada batang pokok
relatif lebih sedikit, tetapi memberikan pertumbuhan yang lebih tegar dan bahkan di
antaranya sudah mulai berbunga dan berbuah.
3. Teknik penyambungan pohon dewasa layak diterapkan untuk penggantian kultivar
mangga apabila tanaman asli berumur kurang dari 20 tahun dan kondisi tanaman
sehat.
PUSTAKA
Anwarudin, M.J., M. Winarno dan H. Sunarjono. 1989. Pengaruh model dan
ketinggian penyambungan pada perbanyakan adpokat secara sambung pucuk.
Penel. Hort. Vol. 3 (2): 77-82.
Kusumo, S. Ismiati, H. Sunarjono dan R. Riati. 1989. Produksi mangga di Indonesia.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Jakarta. hal. 122.
Muhammad, H., Sabir dan L. Hutagalung. 1993. Pengaruh cara okulasi dan stadia
umur entris terhadap keberhasilan okulasi sirsak. Jurnal Hort. Vol. 3 (2): 1-3.
Purbiati, T., Al. Budiono dan A. Supriyanto. 1989. Pengaruh umur semai batang
bawah dan macam kultivar batang atas terhadap keberhasilan pembibitan
mangga. Penel. Hort. Vol. 3 (2): 19-23.
_______ , 1990. Teknik pembibitan mangga secara cepat dalam Risalah simposium
Agribisnis Mangga 16-17 Oktober 1990 di Malang: 67-72.

21

Prosiding Seminar Hasil Penelitian/Pengkajian 1996/97

Sunarjono, H., M. Hasan dan Wijaya. 1988. Media batang bawah dan model sayatan
pada perbanyakan penyusuan gantung tanaman rambutan. Penel. Hort. Vol. 3
(1): 116-121.
Sutarto, I., D. Harahap, D. Sudarso dan M.J. Anwarudin. 1994. Pengaruh saat
pengeratan terhadap keberhasilan perbanyakan vegetatif rambutan. Penel.
Hort. Vol. 6 (1): 12-17.
Young, M.S. and J. Sauls. -. Propagation of fruit crops. Circular 456. University of
Florida. 31 p.
Yuniastuti, S., T. Purbiati, D.D. Widjajanto dan Wahyudi. 1994. Pengaruh pengairan,
ketinggian pemotongan batang pokok dan teknik penyambungan terhadap
keberhasilan top working mangga. Laporan Hasil Penelitian. BPTP
Karangploso, Malang. 11 hal.
_________ T. Purbiati, D.D. Widjajanto dan L. Amalia. 1997. Pengaruh teknik
sambung/tempel terhadap keberhasilan top working mangga. Jurnal Hort.
Vol. 7 (2): 631-634
DISKUSI
Suyamto, Dr.:
Sesuai judul mohon dijelaskan kualitas rendah mangga rakyat dan kualitas unggul
yang akan menggantikan ?
Sri Yuniastuti, Ir:
Mangga rakyat kualitas rendah dicirikan dengan rasa masam, daging buah berserat
dan tipis serta mempunyai nilai jual sangat rendah. Sedangkan mangga unggul
yang akan menggantikan adalah varietas yang sudah dilepas yaitu Arumanis 143,
Manalagi 69 dan Golek 31.
Edy Utomo, Drs.:
Kapan saat yang tepat dilakukan penyambungan pada sambung pangkal ?
Sri Yuniastuti, Ir.:
Pada musim kemarau sehingga tunas muda yang baru tumbuh tidak terserang
penyakit.
Listyorini, Ir.:
Kami ingin mendapatkan penjelasan pengaruh apa saja yang menyebabkan
persentase jadi sambung celah pada tunas baru lebih besar dari sambung sisip pada
batang pokok?
Sri Yuniastuti, Ir.:
Teknik sambung celah pada tunas baru, ketuaan jaringan antara batang atas dan
batang bawah tidak jauh berbeda dengan umur sekitar 3 bulan, sehingga
memudahkan pelaksanaan penyambungan. Di samping itu jaringan tanaman
dalam fase aktif sehingga mempercepat proses pertautan antara batang atas dan
batang bawah. Sedangkan pada teknik sambung sisip, batang bawah berupa
batang pokok yang besar dan tua sehingga sulit dilakukan pengirisan dan ini akan
mempengaruhi pertautan antara batang atas dengan batang bawah.
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PENGKAJIAN TEKNOLOGI PENANGANAN
BUAH SEGAR MANGGA
(Assessment Of Fresh Handling Technology On Mango)
Suhardjo, Yuniarti dan Agus Suryadi1)
ABSTRAK
Penanganan buah mangga segar yang dilakukan oleh petani, pedagang dan
eksportir sangat beragam dan mengakibatkan mutu buah kurang optimal.
Mutu buah mangga yang prima sampai di konsumen dapat diperoleh apabila
teknologi penanganan segar yang tepat telah tersedia dan dilaksanakan.
Pengkajian penanganan segar dilakukan pada buah mangga Arumanis dan
Manalagi Situbondo dengan 3 (tiga) perlakuan, diulang 8 kali. Perlakuan
(A) adalah panen sebelum jam 10.00 dan kemasan karton bersel kapasitas 10
kg; perlakuan (B) panen jam 10-16.00, pencucian dengan klorin 75 ppm,
pencelupan air panas 53oC selama 5 menit dan kemasan karton bersel
kapasitas 10 kg serta menggunakan jaring buah; dan perlakuan (C) panen
jam 10.00 -16.00, pencucian dengan klorin 75 ppm dan kemasan karton
bersel kapasitas 10 kg dengan menggunakan jaring buah. Uji laboratorium
menunjukkan mutu buah mangga Arumanis tidak berbeda antara ketiga
perlakuan, tetapi perlakuan (B) (pencucian, pencelupan air panas dan jaring
buah) menunjukkan kesegaran buah matang lebih lama dibanding perlakuan
lainnya. Pada 9 hari penyimpanan suhu ruang, perlakuan (B) mengalami
kerusakan buah 8% (Arumanis) dan 6% (Manalagi), perlakuan (C) sebesar
25% (Arumanis) dan 39% (Manalagi) serta perlakuan (A) sebesar 29%
(Arumanis) dan 66% (Manalagi). Perlakuan (B) dan (C) memberikan mutu
organoleptik buah mangga Arumanis yang lebih baik dibanding dengan
perlakuan (A). Biaya penanganan segar cara (B) sebesar Rp 4.170/kemasan
(Arumanis) dan Rp 3.910/kemasan (Manalagi), penanganan cara (C)
sebesar Rp 3.890/kemasan (Arumanis) dan Rp 3.630/kemasan (Manalagi)
serta penanganan segar cara (A) sebesar Rp 1.950/kemasan (Arumanis) dan
Rp 1.950/kemasan (Manalagi). Perlakuan segar cara (B) dan (C) dapat
meningkatkan harga sekitar 2-15%.
Kata kunci: Penanganan segar, buah mangga Arumanis dan Manalagi, panen,
pencucian, pencelupan air panas, kemasan.
ABSTRACT
There are many kind of fresh handling technology who conducted by farmers,
merchants and exporters, so the fruits quality was not optimal. Good quality
of mangoes arrived in consumers if the good of fresh handling technology
was available and conducted. Fresh handling technology assessment of
Arumanis 143 and Manalagi 69 cvs. mangoes fruit consisted of 3 (three)
treatments and 8 times (eight) replicated: (A) time of picking before 10 a.m.

__________________________________________
1) Berturut-turut PMD, PMD

dan AjPMD BPTP Karangploso .
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and packaging using cartoon boxes with individual cell and capacity 10 kg,
(B) time of picking around 10 a.m. to 4 p.m., washing with 75 ppm chlorine,
hot water dipping in 53oC for 5 minutes and packaging using cartoon with
individual cell, fruit net and capacity 10 kg and (C) time of picking around
10 a.m. to 4 p.m., washing with 75 ppm chlorine, and packaging using
cartoon with individual cell, fruit net and capacity 10 kg. Each treatment
consisted two boxes. The result of laboratory observation showed that fisical
and chemical quality of mangoes fruits with three different fresh handling
treatments. But in (B) treatment showed that had higher storage life than the
other tretaments. In 9 (nine) days after ambient storage, (B) treatment
damaged about 8% (Arumanis), and 6% (Manalagi), (C) treatment about
25% (Arumanis) and 39% (Manalagi) and (A) treatment about 29%
(Arumanis) and 66% (Manalagi). (B) and (C) treatments gave good of
organoleptic quality, it was better than (A) treatment. Cost of fresh handling
(B) tretament about Rp 4,170/packing (Arumanis) and Rp 3,910/packing
(Manalagi), (C) tretament about Rp 3,890/packing (arumanis) and Rp 3,630/
packing (Manalagi) and (A) treatment about Rp 1,950/packing (Arumanis)
and Rp 1,950/packing (Manalagi). Fresh handling technology of (B) and (C)
could increased the value of fruit about 2-15% than (A) treatmnet.
Key word:

Fresh handling, mangoes fruits of Arumanis and Manalagi cv.,
harvesting, washing, hot water tretament, packaging.
PENDAHULUAN

Mangga merupakan salah satu komoditas buah-buahan di Jawa Timur yang
diprioritaskan pengembangannya dalam bentuk agribisnis. Tanaman mangga Arumanis/
Gadung saat ini berkembang dengan pesat, baik yang dikembangkan oleh Pemda
maupun swasta dalam skala yang cukup luas. Menurut Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Propinsi Jawa Timur (1993), penambahan tanaman mangga selama 2 tahun
anggaran (1991-1993) sebanyak 90.000 pohon. Mulai tahun anggaran 1994/1995 s/d
sekarang tanaman mangga masih bertambah melalui Proyek Pertanian Rakyat Terpadu
(P2RT).
Pengembangan tanaman mangga tersebut diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan petani dan devisa negara, karena peluang pasar dalam dan luar negeri
masih terbuka lebar (Pasandaran dan Hadi, 1994), tetapi andil Indonesia dalam
memasok impor total dunia buah tropika hanya sekitar 0,2% (Nurhani, 1993).
Buah mangga lain yang juga cukup potensial di Jawa Timur untuk dikembangkan
karena mempunyai citarasa yang enak adalah buah mangga Manalagi 69 (Manalagi
Situbondo). Buah mangga tersebut saat ini belum banyak diperhatikan oleh para
pengusaha/pedagang.
Dalam usaha menghadapi persaingan dagang internasional yang makin berat,
maka peningkatan mutu buah mangga merupakan faktor yang perlu diperhatikan.
Peningkatan mutu buah sampai di konsumen dapat dilakukan dengan penerapan
teknologi penanganan segar yang baik dan efisien.
Penanganan segar buah mangga di negara maju, buah setelah dipanen dibawa ke
"packing house" untuk dilakukan pengemasan. Buah sebelum dikemas dilakukan
terlebih dahulu dengan pencucian dan pencelupan dengan bahan kimia untuk
pencegahan penyakit antraknos (Sommer dan Arpala, 1992).
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Pencucian buah mangga dapat dilakukan dengan air yang diberi klorin
(hipochlorite) 50-100 ppm (Hardenburg, Watada dan Wang, 1990). Untuk penghambatan serangan penyakit antraknos dapat dilakukan pencelupan air panas pada suhu
53oC selama 10 menit (Suhardjo dkk, 1994). Untuk penghambatan penyakit antraknos
sebaiknya disarankan pencelupan dengan menggunakan benomil 1.000 ppm pada suhu
52oC selama 5 menit dan diikuti dengan penyemprotan sportak (55 ml/100 l). Namun
penggunaan benomil dan sportak tersebut untuk negara Amerika Serikat, Kanada dan
Jepang tidak diperkenankan (Jordan, 1993).
Buah mangga yang dipanen sebelum jam 09.00 pagi, kemungkinan akan
mempunyai mutu yang kurang baik. Hal tersebut disebabkan oleh getah yang
mengalir cepat pada pagi hari, karena turgor yang masih tinggi (Kosiyachinda dan
Mendoza, 1984). Buah mangga Arumanis sebaiknya dipanen pada sekitar jam 10.0016.00, karena getah yang keluar sudah sedikit (Yuniarti, 1995).
Penanganan segar yang dilakukan oleh petani, pedagang dan eksportir dirasa
masih perlu ditingkatkan dengan cara mengaplikasikan teknologi yang telah diperoleh
oleh lembaga penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya teknologi penanganan buah segar
mangga Arumanis 143 dan Manalagi 69 yang efisien dan dapat diterima oleh
konsumen maupun pedagang/eksporter.
BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah mangga Arumanis 143 dan
Manalagi 69 tingkat ketuaan komersial, buah mangga Arumanis 143 mempunyai umur
sekitar 85 hari dan Manalagi 69 sekitar 80 hari dari buah sebesar biji merica. Contoh
buah diambil dari tanaman mangga milik petani di daerah Pasuruan.
Rakitan teknologi penanganan segar buah mangga yang dikaji ada 3, yaitu 1
macam teknologi pedagang/eksportir dan 2 macam rakitan teknologi dari hasil
penelitian. Percobaan dirancang secara acak kelompok (RAK), setiap perlakuan
diulang 8 kali dan setiap unit perlakuan terdiri atas 2 buah kemasan. Rakitan teknologi
tersebut adalah:
a) Panen dengan gurung besi/alat penjepit buah pada sebelum jam 10.00, diseleksi
dan pengkelasan (grading), dikemas (kapasitas 10 kg) tanpa menggunakan "fruit
net" (cara pedagang/eksportir).
b) Panen dengan gurung besi/alat penjepit buah pada jam 10.00-16.00, diseleksi
dan pengkelasan (grading), dicuci dengan klorin konsentrasi 75 ppm, dicelup air
panas pada suhu 53oC selama 5 menit, dikemas (kapasitas 10 kg) dengan
menggunakan "fruit net".
c) Panen dengan gurung besi/alat pencepit buah pada jam 10.00-16.00, diseleksi
dan pengkelasan (grading), dicuci dengan klorin (75 ppm), dikemas (kapasitas
10 kg) dengan menggunakan "fruit net".
Buah mangga yang telah dikemas tersebut (1 buah kemasan untuk setiap
perlakuan) sebagian dibawa ke eksportir mangga dan toko buah di Surabaya, Gresik,
Pasuruan dan Malang, serta sisanya ke laboratorium pasca panen BPTP Karangploso
(1 buah untuk setiap perlakuan) untuk dievaluasi.
Data yang dikumpulkan adalah penerimaan konsumen dalam dan luar negeri
terhadap ketiga perlakuan, yang diwakili oleh eksportir dan pedagang buah mangga.
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Untuk pengamatan tersebut dilakukan kerjasama dengan ASPERTI/pedagang di
Surabaya dan Malang. Disamping itu juga diamati biaya dan penerimaan masingmasing perlakuan.
Di laboratorium dilakukan pengamatan terhadap perubahan mutu buah selama
penyimpanan pada suhu ruangan (PTT, asam, vitamin C, kekerasan daging buah,
kerusakan, dan daya simpan). Data dianalisis dengan menggunakan sidik ragam dan
analisa input-output.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketiga perlakuan penanganan segar buah mangga Arumanis menghasilkan mutu
buah (PTT, kadar asam, nisbah PTT/asam, vitamin C dan kekerasan buah) yang tidak
berbeda. Namun demikian, penanganan cara B (dengan pencucian, pencelupan air
panas dan jaring buah) mempunyai nisbah PTT/asam yang tertinggi, yang berarti
mempunyai rasa lebih manis dibanding dengan cara lainnya. Penanganan segar cara B
menghasilkan daya simpan yang lebih lama dibandingkan cara lainnya, karena jumlah
buah yang busuk pada penyimpanan selama 9 hari paling rendah (Tabel 1).
Demikian juga dengan buah mangga Manalagi 69, cara B juga menghasilkan
daya simpan paling lama. Namun demikian cara B membuat buah cepat lunak, yang
terlihat kekerasannya paling rendah dibandingkan cara lainnya (Tabel 1). Hal tersebut
diduga akibat pencelupan air panas.
Untuk buah mangga Manalagi Situbondo, penanganan segar cara B dan C lebih
disukai karena menghasilkan daging buah menjadi lebih menarik (Tabel 2), dan kulit
buah kelihatan bersih.
Berdasarkan rata-rata organoleptik secara keseluruhan untuk buah mangga
Arumanis dan Manalagi, penanganan segar cara C yang terbaik, meskipun tidak
berbeda secara nyata dengan cara B (Tabel 3).
Tabel 1.

Mutu buah mangga yang dihasilkan oleh masing-masing perlakuan setelah 9
hari disimpan pada suhu ruangan. 1996.

Perlakuan
Arumanis:
A
B
C
Manalagi:
A
B
C
Keterangan:
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PTT (%)

Asam
(%)

Nisbah
Vit. C
Kekerasan
Jumlah
PTT/ asam (mg/ 100g)
(kg)
buah busuk

20,59a
20,11a
20,58a

0,13a
0,12a
0,12a

178a
204a
195a

5,62a
4,70a
4,64a

3,47a
3,68a
3,41a

29,13a
7,71 b
24,50a

16,90a
17,60a
16,78a

0,13a
0,13a
0,12a

130a
145a
165a

5,07a
7,40a
5,94a

4,75a
3,81 b
4,81a

66,13a
6,31c
38,86b

Angka-angka yang dikuti huruf yang sama pada satu kolom tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%. PTT: Padatan Terlarut Total

A.

Panen sebelum jam.10.00, dikemas tanpa jaring buah.

B.

Panen jam 10.00-16.00, dicuci dengan klorin 75 ppm, dicelup air panas, dikemas dengan
menggunakan jaring buah.

C.

Panen jam 10.00-16.00, dicuci dengan klorin 75 ppm, dikemas dengan menggunakan jaring buah.
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Tabel 2.

Rata-rata organoleptik buah mangga Arumanis dan Manalagi yang
dihasilkan oleh masing-masing perlakuan, 1996.

Perlakuan
Arumanis:
A
B
C
Manalagi:
A
B
C
Keterangan:

Penampakan Warna kulit Warna daging

Tekstur

Rasa buah

2,4 b

2,4 b

3,3a

3,8a

3,9a

3,9a
3,8a

3,6a
3,4a

3,4a
3,7a

3,3a
3,7a

3,6a
4,1a

2,5 b
3,7a
3,4a

2,3 b
3,4a
3,0ab

2,2 b
3,6a
3,5a

3,6a
4,0a
3,7a

3,1a
3,6a
3,4a

Angka-angka yang dikuti huruf yang sama pada satu kolom tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%. Skor 1: sangat tidak disukai, 2: tidak disukai, 3: biasa, 4: disukai, 5: sangat
disukai.

A.

Panen sebelum jam.10.00, dikemas tanpa jaring buah.

B.

Panen jam 10.00-16.00, dicuci dengan klorin 75 ppm, dicelup air panas, dikemas dengan
menggunakan jaring buah.

C.

Panen jam 10.00-16.00, dicuci dengan klorin 75 ppm, dikemas dengan menggunakan jaring buah.

Tabel 3.

Ranking mutu buah Arumanis dan Manalagi secara keseluruhan yang
dihasilkan oleh masing-masing perlakuan, 1996.
Perlakuan

Ranking
Arumanis

A
B
C
Keterangan:

2,4 a
2,0 ab
1,8 b

Manalagi
2,9 a
1,6 b
1,6 b

Angka-angka yang dikuti huruf yang sama pada satu kolom tidak berbeda nyata pada uji
BNT 5%. Skor 1 berarti ranking 1 atau yang terbaik.

A.

Panen sebelum jam.10.00, dikemas tanpa jaring buah.

B.

Panen jam 10.00-16.00, dicuci dengan klorin 75 ppm, dicelup air panas, dikemas dengan
menggunakan jaring buah.

C.

Panen jam 10.00-16.00, dicuci dengan klorin 75 ppm, dikemas dengan menggunakan jaring buah.

Biaya penanganan segar cara B dan C ternyata cukup tinggi, meningkat ± 2 kali
dibanding dengan cara A. Biaya terbesar pada penanganan cara B dan C terutama
adalah pada harga jaring buah (Tabel 4), yang diperkirakan/ buah Rp 75 (Arumanis)
dan Rp 90 (Manalagi). Biaya penanganan segar buah mangga akan lebih murah bila
dilaksanakan dalam skala yang lebih besar, sehingga biaya penanganan segar cara B
dan C dapat ditekan.
Menurut toko buah mangga di Malang/Surabaya, peningkatan harga akibat
perlakuan B dan C adalah sekitar Rp 500/kg, sehingga dalam 1 kemasan (kapasitas 10
kg) harga mangga dapat meningkat Rp 5.000. Harga pada saat pengkajian ini di toko
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buah sekitar Rp 3.000 sampai dengan Rp 3.500/kg. Dengan demikian peningkatan
harga dari perlakuan B dan C rata-rata 15% dibanding dengan cara A. Pada
pengamatan organoleptik yang dilaksanakan oleh 4 eksportir dan 4 toko buah mangga,
ternyata penampakan buah mangga Arumanis dan Manalagi yang disukai adalah diberi
jaring buah (perlakuan B dan C). Menurut beberapa panelis (eksportir), penggunaan
jaring buah dapat meningkatkan nilai jual sekitar 2-15% dibanding dengan cara A,
karena buah tampak lebih menarik.
Tabel 4.

Biaya penanganan segar buah mangga Arumanis dan Manalagi per 1
kemasan, 1996.

Kegiatan
1. Sortasi dan grading
2. Pencucian
3. Pencelupan
4. Jaring buah
5. Pengemasan
6. Harga kemasan
Jumlah
Harga jual

A
150
50
1.750
1.950
30.000

Arumanis
B
C
150
150
40
40
280
1.875
1.875
75
75
1.750
1.750
4.170
3.890
35.000 35.000

A
150
50
1.750
1.950
30.000

Manalagi
B
150
40
280
1.620
70
1.750
3.910
35.000

C
150
40
1.620
70
1.750
3.630
35.000

Keterangan:
A.

Panen sebelum jam.10.00, dikemas tanpa jaring buah.

B.

Panen jam 10.00-16.00, dicuci dengan klorin 75 ppm, dicelup air panas, dikemas dengan
menggunakan jaring buah.

C.

Panen jam 10.00-16.00, dicuci dengan klorin 75 ppm, dikemas dengan menggunakan jaring buah.

KESIMPULAN
Penanganan segar buah mangga Arumanis 143 dan Manalagi 69 yang baik
adalah panen pada jam 10-16.00, dicuci dengan klorin 75 ppm, dicelup dengan air
panas 53oC selama 5 menit dan dikemas dengan karton dan menggunakan jaring buah.
Rakitan teknologi ini meningkatkan mutu organoleptik dan daya simpan serta
meningkatkan harga jual sekitar 2-15%.
SARAN
Perlu dilakukan pengkajian penanganan segar cara B (panen jam 10.00-16.00,
dicuci dengan klorin 75 ppm, dicelup air panas, dikemas dengan menggunakan jaring
buah) dan cara C (panen jam 10.00-16.00, dicuci dengan klorin 75 ppm, dikemas
dengan menggunakan jaring buah) dengan skala komersial. Sebaiknya dalam
pengkajian menggunakan peralatan yang telah dibuat oleh Balai Penelitian Alsintan
Badan Litbang Pertanian.
PUSTAKA
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. 1993.
Laporan Tahunan. Surabaya.
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Gardenburg, R.E., A.E. Watada and C.Y. Wang. 1990. The Commercial Storage of Fruit,
Vegetables, and Florist and Nursery Stocks. U.S. Department of Agriculture.
Jordan, R.A. 1993. The Technology of Mango Posharvest Handling for Export.
Queensland Department of Primary Industries. Horticulture Post harvest
Group. Hamilton. Queensland.
Kosiyachinda, S. and D. B. Mendoza. 1984. Harvesting of Mango. In Mango. Fruit
Development, Postharvest Physiology and Marketing in Asean. D. B.
Mendoza and R.B.H. Wills (Eds.). AFHB, Kuala Lumpur, Malaysia.
Nurhani, H. A. 1993. Koperasi Pemasaran Hortikultura: Keberhasilan dan Kendala.
Media Komunikasi dan Informasi Pangan. IV (16): 24-34.
Pasandaran, E. dan P.U. Hadi. 1994. Prospek Komoditas Hortikultura di Indonesia dalam
Kerangka Pembangunan Ekonomi. Rapat Kerja Puslitbang Hortikultura. Solok,
17-19 Nopember 1994.
Suhardjo, C. Hermanto dan Yuniarti. 1994. Pengaruh Kultivar, Suhu dan Lama
Pencelupan Air Panas terhadap Intensitas Serangan Antraknos Selama
Penyimpanan Suhu Ruang Buah Mangga. Prosiding Hasil Penelitian Buahbuahan. Sub Balai Penel. Hort. Malang.
Sommer, N.F. and M.L. Arpala, 1992. Postharvest Handling System: Tropical Fruit.
In Postharvest Technology of Horticultural Crops. A.A. Kader (Ed.).
University of California. Publication 3311.
Yuniarti. 1995. Pengaturan Waktu dan Teknik Pemanenan. Laporan Hasil Penelitian.
Sub Balithorti Pasarminggu. Jakarta.
DISKUSI
Liliek Setyobudi, Dr.
Berapa banyak (ton) buah mangga yang digunakan untuk pengkajian? Biaya
penanganan segar cara B dan C jauh sangat tinggi dibanding dengan cara A
kemungkinan skala pengkajiannya terlalu sedikit
Suhadjo, Dr.
Memang buah mangga yang digunakan untuk pengkajian hanya 20 kg dengan
ulangan 8 kali, sehingga jumlah seluruhnya 160 kg setiap perlakuan. Biaya
penanganan segar akan lebih murah bila jumlah buah semakin banyak.
Suyamto, Dr.
Apa pencucian klorin tidak berbahaya bagi manusia ? Bagaimana residu dalam buah ?
Suhardjo, Dr.
Klorin yang digunakan masih jauh dari batas yang diperkenankan, yaitu 250 ppm.
Sri Yuliasih
Pencelupan air panas apakah tidak merusak sel-sel pada buah ?
Suhadjo, Dr.
Pencelupan masih pada batas suhu yang masih ditoleransi, yaitu 53 oC dalam waktu
5 menit. Bahkan ada yang melakukan pencelupan air panas pada suhu 55 oC.
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UJI ADAPTASI TEKNIK PEMELIHARAAN AYAM BURAS
DI LAHAN KERING
(Adaptation Test of Native Chicken Rearing Technology in Dry Land Area)
Gunawan, L. Affandhy S., D. Pamungkas, Komarudin Ma'sum dan H. H. Arianto1)
ABSTRAK
Pengkajian ini dilakukan untuk menguji adaptasi beberapa paket teknologi
pemeliharaan ayam buras di daerah lahan kering, guna diperolehnya rakitan
paket teknologi pemeliharaan ayam buras betina untuk produksi telur dan
produksi ayam potong. Pengkajian dilakukan di Desa Keras, Kecamatan
Diwek, Kabupaten Jombang. Pengkajian dilakukan dalam dua kegiatan.
Kegiatan I. Digunakan 12 peternak, terdiri dari empat peternak
menggunakan kandang sistem batterai (B) dan delapan peternak
menggunakan kandang sistem umbaran (U). Masing-masing peternak
menggunakan materi 27 ekor ayam siap produksi. Pengamatan data selama
enam bulan produksi. Kegiatan II. Sebanyak 400 ekor anak ayam jantan
hasil penetasan dari kegiatan I, dipelihara oleh empat peternak dengan
menggunakan kandang sistem litter (L) dan empat peternak menggunakan
kandang kotak (K). Pengamatan data dilakukan hingga ayam berumur
empat bulan. Rancangan acak lengkap digunakan dalam penelitian ini.
Pengamatan meliputi bobot badan, produksi telur, mortalitas, pakan dan
harga. Analisis data yang digunakan adalah analisis varian dan uji banding
rata-rata antar perlakuan. Analisis ekonomi berupa analisis input-output
dan benefit cost (BC) ratio. Teknik pemeliharaan ayam buras menggunakan
kandang batterai (B) lebih baik dan menguntungkan dibandingkan
menggunakan kandang umbaran serta mampu menghasilkan produksi telur
1550 butir, mortalitas 7%, penghasilan sebesar Rp 85.000 dan BC ratio 1,2
dari pemeliharaan sebanyak 27 ekor selama enam bulan. Sistem umbaran
(U) lebih sesuai untuk produksi anak ayam. Pemeliharaan anak ayam jantan
untuk produksi ayam potong lebih baik menggunakan sistem litter (L)
daripada menggunakan kotak (K) dan menghasilkan pertambahan bobot
badan 905 g/ekor, mortalitas 10,5% dan konversi pakan 3,0 dari
pemeliharaan selama empat bulan serta penghasilan sebesar Rp 136.000
dan BC ratio 2,0.
Kata kunci: ayam buras, produksi telur, produksi ayam potong.
ABSTRACT
This research was conducted to test adaptation of some technology packages
of native chicken rearing in dry land area, in order to find assembled
package of rearing technology of hen native chicken for egg and broiler
production. The research was conducted at Keras village, Diwek district,
Jombang regency. The research consist of two activities. I. Three hundred
____________________________________________________
1) Berturut-turut PMD, AjPMD, AjPMA, APMA, dan Penyuluh Pertanian BPTP Karangploso.
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heads of female chicken (ready production) were distributed to twelve
farmers with 27 heads each. Eight farmers by range housing system and four
farmers by battery housing system. The observation was six months. II.
Four hundred day-old-chicks were produced from hatching of activivity I,
which be raised by four farmers by litter housing system and four farmers by
box housing system. The observation was conducted until four months age of
chicken. Completely randomized design was used in this study. The
parameters recorded during trial were: live weight, feed consumption,
mortality, egg production and price. The data were analized by variant and
equal test methods. Economic analysis consist of input-output and B-C ratio.
The rearing tehnique of native chicken by battery housing was better and
profitable than by range housing system. This tehnique produced i.e: egg
production was 1550 eggs, mortality 15,7% and income Rp 85.000 and BC
ratio 1.2 from raising 27 heads of chicken during six months. Range housing
system was compatibility for day old chick production. Raising male day old
chicks was better to use litter housing system than cage housing; the result of
average 905 g per head, mortality 10.5% and feed convertion 3.0 from
raising during four months and income Rp 136.000 with BC ratio 2,0.
Key word: native chicken, egg production, broiler production.
PENDAHULUAN
Ayam buras merupakan komoditas unggulan daerah Jawa Timur. Populasi ayam
buras di Jawa Timur cukup besar yaitu 31 juta ekor, dipelihara oleh 2,7 juta peternak
dan memberikan aset ekonomi cukup tinggi yaitu 217 milyar/th (Anonimus, 1994).
Ayam buras juga merupakan komoditas yang strategis untuk dikembangkan dan
diyakini akan mampu berperan sebagai pemasok daging dan telur nasional yang cukup
potensial. Ayam buras juga sebagai sumber protein hewani yang murah dan mudah
didapat bagi masyarakat, serta berpotensi untuk meningkatkan pendapatan peternak.
Usaha pengembangan ayam buras masih mengalami beberapa permasalahan,
terutama disebabkan sebagian besar masyarakat masih membudidayakan ayam buras
dalam skala usaha yang kecil dengan sistem pemeliharaan sederhana (tradisional),
yaitu pemeliharaan secara dilepas dengan pakan seadanya dan tanpa vaksinasi, sehingga mengakibatkan produksi telur dan perkembangan populasi rendah. Produksi telur
ayam buras di peternak yaitu 40 butir/th dan produksi anak 12 ekor/th (Braman, 1991).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan ayam buras
pada skala usaha yang ekonomis dan berwawasan agribisnis, dengan menggunakan
paket teknologi budidaya yang telah diperbaiki dan adaptif spesifik lokasi. Untuk
mendapatkan rakitan paket teknologi budidaya ayam buras yang adaptif dan
berwawasan agribisnis tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian ini. Pengkajian
diutamakan untuk uji adaptasi paket teknologi yang telah mendapat perbaikan dalam
hal bibit, pakan, kandang, kesehatan dan tatalaksana pemeliharaan. Rakitan paket
teknologi pemeliharaan ayam buras ini diharapkan dapat meningkatkan produksi telur,
anak ayam maupun produksi ayam potong.
Beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa perbaikan teknologi
budidaya mampu meningkatkan produksi telur, produksi anak ayam dan mengatasi
beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas ayam buras.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi secara teratur empat bulan sekali dapat
mengurangi kematian ayam menjadi 50% (Nataamijaya dan Jarmani, 1993); dan di
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daerah transmigrasi dilaporkan vaksinasi secara teratur dapat menurunkan kematian
ayam buras dari 72% menjadi 53,5% atau bahkan turun menjadi 29,1% apabila disertai
dengan pemisahan anak dari induk (Nataamijaya dkk, 1986). Pemeliharaan secara
intensif dengan teknik pisah anak secara dini dapat meningkatkan produksi anak
minimum 70 ekor anak/th (Braman, 1991).
Hasil penelitian Nataamijaya (1994) menunjukkan bahwa perbaikan tatalaksana
pemeliharaan berhasil memperbaiki produksi telur ayam buras dari 40 butir menjadi
60 butir/th. Hasil penelitian Muryanto (1989) menunjukkan bahwa pemeliharaan
ayam sistem batterai menghasilkan produksi telur minimum 132 butir/th. Penelitian
menunjukkan bahwa pemeliharaan ayam buras secara intensif, memberikan
keuntungan sebesar Rp 667,00 hingga Rp 924,00 untuk setiap ekor ayam/bulan
(Muryanto dkk, 1992).
Ayam buras juga dikembangkan sebagai ayam potong, terutama untuk ayam
jantan. Hasil penelitian Kingstone (1979) menunjukkan bahwa ayam buras umur 20
minggu yang dipelihara di pedesaan secara tradisional mempunyai bobot badan 1.027
g, sedangkan yang dipelihara secara intensif menghasilkan bobot badan 1.718 g. Hasil
penelitian Yuwono dkk, (1994) juga menunjukkan bahwa ayam buras jantan yang
dipelihara secara intensif sampai dengan umur empat bulan menghasilkan bobot badan
1.646 g dan keuntungan setiap dua bulan sebesar Rp 627,00/ekor.
BAHAN DAN METODE
Dalam pengkajian ini terdapat dua kegiatan penelitian yaitu penelitian terhadap
produksi telur dan penelitian terhadap ayam jantan untuk produksi ayam potong.
I. Penelitian Ayam Produksi Telur
Sebanyak 324 ekor ayam buras betina siap bertelur (umur enam bulan)
didistribusikan pada 12 peternak, terdiri dari empat peternak menggunakan paket
teknologi B dan delapan peternak menggunakan paket teknologi U. Uraian dari paket
teknologi B dan U disajikan pada Tabel 1. Masing-masing peternak menggunakan
materi 27 ekor. Rancangan acak lengkap pola searah digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 1. Uraian paket teknologi B dan U untuk ayam produksi telur.
Uraian

Paket Teknologi
B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bibit
Model pemeliharaan
Kandang
Komposisi pakan *)
Pemberian pakan (g/ekor/hari)
Vaksinasi ND (waktu pelihara)
Obat cacing (waktu pelihara)
Egg stiulant (waktu pelihara)
Penetasan (mesin tetas)

Kedu
Individual
Batterai
721
100
2 bulan
40-45 hari
20-30 hari
tidak

*) Perbandingan dedak padi, jagung giling dan konsentrat.
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U
Kedu
Kelompok
Umbaran
721
100
2 bulan
40-45 hari
20-30 hari
dilakukan
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Pengamatan data selama enam bulan produksi, meliputi: produksi telur, kematian
ayam, harga telur dan pakan serta penghasilan. Analisis data yang digunakan adalah
analisis varian dan uji banding rata-rata antar perlakuan. Analisis ekonomi yang
dilakukan meliputi analisis input-output, dan benefit cost ratio.
II. Penelitian Ayam Potong
Sebanyak 400 ekor DOC jantan hasil penetasan dari kegiatan I, dipelihara oleh
delapan peternak sampai dengan umur empat bulan. Setiap peternak memelihara 50
ekor. Empat peternak menggunakan paket teknologi K dan empat peternak
menggunakan paket teknologi L. Uraian paket teknologi L dan K tertera pada Tabel 2.
Tabel 2. Uraian paket teknologi L dan K untuk produksi ayam potong.
Uraian

Paket Teknologi
L

1. Bibit
2. Model pemeliharaan
3. Kandang

K

Kedu
Kelompok
Litter

Kedu
Kelompok
Kotak

Kandang sistem litter, ukuran 3 m x 2 m digunakan untuk kapasitas 50 ekor DOC
hingga umur dua bulan atau untuk kapasitas 25 ekor ayam umur lebih dari dua bulan
hingga empat bulan. Kandang kotak untuk kapasitas 50 ekor ayam dengan ukuran
panjang 2,5 m, lebar 1,0 m dan tinggi 65 cm. Kandang sebelum digunakan dikapur
dan disemprot antiseptik (antisep). Pengaturan pemanas di dalam kandang disesuaikan
dengan umur ayam.
Komposisi pakan yang digunakan ayam umur 1-120 hari mengikuti pedoman
(Tabel 3), pemberian pakan (kg/ekor/hari) mengikuti pedoman Tabel 4, sedangkan
program vaksinasi dan pengendalian penyakit mengikuti pedoman pada Tabel 5.
Pengamatan data dilakukan hingga ayam berumur empat bulan meliputi: jumlah
ayam, kematian ayam, berat badan, pertambahan bobot badan, konsumsi dan konversi
pakan. Data dianalis varian dengan uji banding rata-rata. Analisis ekonomi yang
dilakukan meliputi analisis input-output, dan B/C ratio.
Tabel 3. Komposisi pakan untuk ayam umur 1 hingga 120 hari.
Umur ayam (hari)
1- 21
22- 42
43- 84
85-120

Komposisi
Dedak

Jagung

Konsentrat*)

0
1
4
7

0
1
2
2

1
1
1
1

Keterangan:
*) untuk ayam umur 1 s/d 42 hari digunakan pakan jadi dan pada ayam umur 43 hari digunakan konsentrat
untuk campuran.
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Tabel 4. Jumlah pemberian pakan untuk ayam umur 1 hingga 120 hari.
Umur ayam (hari)

Pemberian pakan
(g/ekor/hari)
(kg/50 ekor/minggu)
7
2,5
14
5
21
7,5
28
10
35
12,5
42
15
49
17,5
56
20
64
22,5
72
25
78
27,5
90
31,5

1-7
8-14
15-21
22-28
29-35
36-42
43-49
50-56
57-77
78-84
85-105
106-120
Tabel 5.

Program vaksinasi ND dan pengendalian penyakit pada ayam jantan umur 1
hingga 120 hari.

Umur ayam (hari)
1
2-4
12-14
21
42
60
84

Jenis vaksin dan obat

Cara dan dosis

Gula
Strain F
Sulfa/antibiotika
Strain F
Obat Cacing
Strain F atau B1
Obat cacing

Air minum, secukupnya
Tetes mata 1 dosis
Air minum, secukupnya
Tetes mata 2 dosis
Air minum, secukupnya
Injeksi i.m. 0,5 dosis
Air minum, secukupnya

*) Diberi obat pencegah stress 1 hari menjelang dan sesudah pemberian obat cacing, serta 2 hari sebelum
dan sesudah vaksinasi (strain F atau B1).

HASIL DAN PEMBAHASAN
I. Penelitian Ayam Produksi Telur
Dalam pengkajian ini yang diamati adalah produksi telur, konsumsi pakan,
kematian ayam, produksi anak ayam/day old chick (DOC), harga telur dan pakan serta
besarnya penghasilan yang diperoleh dari pemeliharaan ayam buras sebanyak 27 ekor
yang dilakukan oleh peternak selama enam bulan (umur ayam 6-12 bulan). Hasil
pengamatan mengenai produksi telur, konsumsi pakan, mortalitas ayam dan produksi
DOC dari pemeliharaan 27 ekor ayam buras selama enam bulan disajikan pada Tabel
6.
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Tabel 6.

Rata-rata produksi telur, konsumsi pakan, kematian ayam dan produksi anak
ayam (DOC) dari pemeliharaan 27 ekor ayam buras menggunakan paket
teknologi B dan U selama enam bulan.
Uraian Parameter

1

B

Produksi telur (butir)

1550

Konsumsi pakan (kg bahan segar)
Kematian ayam (ekor)
(%)
Produksi anak ayam/DOC (ekor)1

531b
2ns
7ns
0

U
b

801a
476a
3ns
10ns
55

DOC dihasilkan dari penetasan telur paket teknologi U.

ab

Superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P <0,05).

Kematian ayam selama pengkajian (enam bulan) rendah yaitu 2-3 ekor dari
jumlah 27 ekor. Kematian ayam pengkajian ini (7-10%) lebih rendah jumlahnya
dibandingkan pada ayam yang dipelihara secara ekstensif yaitu 72% (Nataamijaya dkk,
1986) atau lebih rendah dari mortalitas ayam tradisional yang umumnya diasumsikan
berkisar antara 25-50%. Rendahnya mortalitas ayam merupakan parameter utama
keberhasilan dari penggunaan paket teknologi.
Hasil pengamatan selama enam bulan menunjukkan bahwa ayam yang
menggunakan paket teknologi B (kandang individual sistem batterai) menghasilkan
produksi telur lebih tinggi daripada ayam yang menggunakan kandang koloni sistem
umbaran (U). Hal ini menunjukkan bahwa teknik pemeliharaan ayam buras untuk
produksi telur konsumsi lebih sesuai menggunakan kandang individual sistem batterai.
Kandang koloni sistem umbaran sesuai digunakan oleh peternak yang masih ingin
mengembangkan skala usaha pemilikan atau populasinya melalui upaya penetasan.
Sebaiknya penetasan menggunakan mesin tetas dan diorganisir secara bersama-sama
oleh beberapa peternak dalam kelompok.
Hasil penelitian menunjukkan, produksi telur ayam yang menggunakan paket
teknologi ini lebih tinggi daripada produksi telur ayam buras yang dipelihara secara
tradisional, karena ayam yang dipelihara secara tradisional hanya mampu
menghasilkan produksi telur sekitar 20 butir/ekor selama enam bulan (Braman, 1991),
sedangkan produksi telur/ekor selama enam bulan yang diperoleh dari penggunaan
paket teknologi ini adalah 30-57 butir. Produktivitas ayam buras/ekor dari pengujian
ini, disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7.

Rata-rata produksi telur dan konsumsi pakan bahan segar (BS) setiap ekor
ayam buras menggunakan paket teknologi B dan U.

Uraian Parameter
1. Produksi telur (butir/ekor/6 bulan)
(%)
2. Konsumsi pakan (kg BS/ekor/6 bulan)
(g BS/ekor/hari)
ab

B
b

57
32b
20b
109b

U
30a
17a
18a
98a

Superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata (P <0,05).
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Produksi telur (butir/bulan)

Konsumsi pakan ayam dalam pengkajian ini berkisar antara 98-109 g/ekor/hari.
Konsumsi pakan ini bisa ditekan menjadi 80-90 g/ekor/hari atau sekitar 80%
(Affandhy dkk, 1997), sehingga dapat mengurangi biaya pakan dan meningkatkan
penghasilan peternak. Konsumsi pakan ayam yang terdapat pada kandang umbaran
walaupun rendah, tetapi telah mencukupi bagi kebutuhan gizi ayam, apalagi ayam
tersebut masih mempunyai kesempatan untuk menambah konsumsi pakan dengan
mencari pakan tambahan di sekitar kandang, sehingga penurunan jumlah pemberian
pakan masih memungkinkan.
Konsumsi pakan kaitannya dengan produksi telur, menunjukkan bahwa pada
ayam yang menggunakan kandang individual sistem batterai lebih efisien didalam
menggunakan pakan untuk produksi telur dibandingkan dengan ayam yang berada di
kandang umbaran. Ayam yang berada di dalam kandang umbaran lebih banyak
menggunakan energi yang berasal dari pakan untuk bergerak maupun kegiatan
lainnya.
Fluktuasi produksi telur ayam buras setiap bulannya selama enam bulan
pengamatan disajikan pada Tabel 8. Produksi telur dari ayam yang menggunakan
kandang individu sistem batterai relatif stabil selama enam bulan, penurunan produksi
hanya terjadi pada bulan Februari karena pada bulan tersebut disamping cuaca hujan
lebat juga terdapat suara bising dari petasan/mercon (suasana lebaran). Pengaruh
lingkungan lebih dominan berpengaruh pada ayam yang menggunakan kandang
umbaran, yaitu pada cuaca hujan produksi telur turun dan penambahan cahaya (lampu)
di kandang berpengaruh terhadap produksi telur.
Fluktuasi produksi telur tiap bulan yang dihasilkan selama enam bulan dari 27
ekor ayam buras yang dipelihara peternak disajikan dalam bentuk grafik (Gambar 1).
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Gambar 1. Produksi telur tiap bulan yang dihasilkan dari 27 ekor ayam
buras yang dipelihara selama enam bulan.
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Tabel 8.

Fluktuasi produksi telur ayam buras menggunakan paket teknologi B dan U
selama enam bulan.

Bulan

Tahun

Cuaca

Produksi Telur (butir)

Penjelasan

Teknologi B Teknologi U
Nopember

1996

Cerah

238

126

Produksi awal

Desember
Januari
Pebruari
Maret
April

1996
1997
1997
1997
1997

Cerah
hujan
Hujan
Hujan
Cerah

263
244
188
338
279

131
116
80
107
241

Produksi awal
Bising-petasan
Tambah lampu

1550

801

Jumlah

Tabel 9.

Fluktuasi harga telur dan pakan ayam buras selama enam bulan pengkajian.
Harga (Rp/butir)

Bulan

November
Desember
Januari
Pebruari
Maret
April
Rata-rata

Tahun

1996
1996
1997
1997
1997
1997

Telur
konsumsi

Harga (Rp/kg)

Telur
tetas

Dedak
padi

Jagung
giling

Konsen Pakan
-trat campuran

220
220
220
215
220
225

220
220
220
215
250
250

325
350
350
250
225
225

400
450
450
450
450
475

900
900
900
900
900
900

398
425
425
355
337
343

220

230

288

445

900

380

Berdasarkan gambaran produksi telur tersebut, penurunan produksi telur nyata
terlihat pada bulan Februari 1997 dan produksi telur dari ayam yang menggunakan
kandang sistem batterai nyata lebih tinggi dibandingkan dengan produksi telur dari
ayam yang menggunakan kandang umbaran.
Fluktuasi harga telur konsumsi dari paket teknologi B dan telur tetas dari paket
teknologi U, serta harga pakan selama enam bulan pengkajian disajikan pada Tabel 9.
Bahan pakan ayam yang paling berfluktuasi harganya adalah dedak padi sedangkan
jagung dan konsentrat relatif stabil. Harga telur konsumsi dengan telur tetas pada dua
bulan pertama produksi adalah sama, karena telur tetas yang dihasilkan belum dapat
ditetaskan (merupakan telur awal), sedangkan harga telur pada bulan ke-3 dan ke-4
sama, karena pemasaran telur tetas belum lancar sehingga harganya masih sama
dengan telur konsumsi.
Berdasarkan penghasilan yang diperoleh peternak, teknik pemeliharaan
menggunakan kandang individual sistem batterai lebih menguntungkan daripada
teknik pemeliharaan menggunakan kandang koloni sistem umbaran. Penghasilan
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peternak dari usaha pemeliharaan ayam buras sebanyak 27 ekor selama enam bulan
disajikan pada Tabel 10.
Selanjutnya pada kedua teknik tersebut perlu dilakukan perbaikan guna
meningkatkan kondisi dalam kandang, penggunaan pakan kecambah yang lebih
intensif dan pengurangan konsumsi pakan. Disamping itu untuk lebih meningkatkan
penghasilan peternak perlakuan B (yang menggunakan kandang umbaran) sebaiknya
lebih diarahkan untuk produksi anak ayam (DOC).
Petani yang memelihara ayam buras menggunakan kandang individual sistem
batterai bila dalam jumlah skala usaha yang ekonomis (200 ekor) diperhitungkan dapat
memperoleh penghasilan sebesar Rp 1.260.000 setiap tahun atau Rp 105.000 setiap
bulan. Penghasilan ini lebih rendah dibandingkan penghasilan peternak yang menjual
produk dalam bentuk ayam dan telur, yaitu sekitar Rp 156.000/bulan dari
pemeliharaan ayam buras skala 100 ekor (Anonimus, 1997).
Tabel 10.

Rata-rata penghasilan peternak, dan B/C yang diperoleh peternak dari
pemeliharaan 27 ekor ayam buras menggunakan paket teknologi B dan U
selama enam bulan (dalam ribuan rupiah).

Uraian parameter
A. Biaya
1. Investasi ayam bibit
2. Penyusutan kandang dan peralatan
3. Pakan, vaksin, obat dan lainnya
Jumlah
B. Penerimaan
1. Penjualan telur
2. Penjualan anak ayam (DOC)
3. Nilai akhir ayam
Jumlah
C. Penghasilan (B-A)
D. B/C

Teknologi B

Teknologi U

279
21
211
511

315
14
187
16

341
0
255
596
5
1,2

168
55
293
516
0
1,0

II. Penelitian Ayam Potong
Hasil pengamatan mengenai kematian ayam, bobot badan, konsumsi dan
konversi pakan disajikan pada Tabel 11. Pemeliharaan ayam potong menggunakan
teknik pemeliharaan sistem litter (L) lebih baik dibandingkan dengan menggunakan
kotak (K), yang ditunjukkan dengan kematian lebih rendah yaitu 10,5% (L) dan 31,0%
(K), pertambahan bobot badan 905 g/ekor/4 bulan (L) dan 665 g/ekor/4 bulan (K) serta
konversi pakan masing-masing adalah 3,0 dan 3,3 untuk paket teknologi L dan K.
Bobot badan ayam buras pada saat menetas (umur 0 bulan), umur dua dan empat
bulan, ditunjukkan pada Gambar 2.
Bobot badan ayam umur dua dan empat bulan antara ayam yang menggunakan
paket teknologi L dan K sangat nyata berbeda (Gambar 2). Ayam yang dipelihara
menggunakan kandang litter memberikan bobot badan yang lebih tinggi dibandingkan
ayam yang dipelihara dalam kotak sampai dengan umur ayam empat bulan.
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Tabel 11.

Rata-rata bobot badan, konsumsi pakan dan kematian ayam dari
pemeliharaan 50 ekor ayam buras menggunakan paket teknologi L dan K
selama 4 bulan.

Uraian parameter
1. Jumlah ayam (ekor)
Awal (Umur menetas/DOC)
Akhir (Umur 4 bulan)
2. Kematian ayam (ekor)
(%)
3. Bobot badan (g/ekor)
Awal (Umur menetas/DOC)
Akhir (Umur 4 bulan)
4. Pertambahan Bobot badan
(g/ekor/4 bulan)
(g/ekor/hari)
5. Konsumsi pakan s.d. umur 4 bulan
(kg/50 ekor)
(kg/ekor)
6. Konversi pakan s.d. umur 4 bulan

Teknologi L

Teknologi K

50
45
5
10,5

50
35
15
31,0

35
940

36
701

905
7,5

665
5,5

133
2,7
3,0

110
2,2
3,3

Bobot ayam (gram/ekor)

1000
800
600
400
Litter

200

Kotak

0
0

2

4

Umur (bulan)

Gambar 2. Bobot badan ayam umur 0, 2 dan 4 bulan.
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Penghasilan yang diperoleh peternak dari pemeliharaan 50 ekor ayam jantan
hingga umur empat bulan disajikan pada Tabel 12.
Tabel 12.

Rata-rata penghasilan peternak, dan B/C yang diperoleh peternak dari
pemeliharaan 50 ekor anak ayam jantan menggunakan paket teknologi L
dan K selama empat bulan (dalam ribuan rupiah).
Uraian parameter

Teknologi L

A. Biaya
1. Penyusutan kandang dan peralatan
2. Pembelian anak ayam
3. Pakan, vaksin, obat dan lainnya
Jumlah
B. Penerimaan
1. Penjualan ayam umur 4 bulan

Teknologi K

9
50
75

13
50
58

134

121
175

270

Jumlah
C. Penghasilan (B-A)
D. B/C

270

175

136
2,0

54
1,4

Pemeliharaan 50 ekor anak ayam jantan hingga umur empat bulan menggunakan
teknik pemeliharaan sistem litter (L) maupun kotak (K) adalah menguntungkan,
ditunjukkan dengan B/C sebesar 2,0 (L) dan 1,4 (K) serta penghasilan peternak
masing-masing adalah Rp 136.000 (L) dan Rp 54.000 (K). Namun diantara kedua
teknik pemeliharaan anak ayam (DOC) jantan tersebut, penggunaan paket teknologi
berupa teknik pemeliharaan sistem litter lebih menguntungkan dibandingkan bila
menggunakan kotak, terutama karena diperoleh pertambahan bobot badan yang lebih
cepat dan kematian ayam yang rendah.
KESIMPULAN
Teknik pemeliharaan ayam buras menggunakan kandang individu sistem batterai
yang disertai dengan perbaikan pakan, vaksinasi dan pengendalian penyakit serta
perbaikan tatalaksana pemeliharaan merupakan rakitan paket teknologi yang adaptif
dilakukan di daerah lahan kering guna menghasilkan produksi telur. Pemeliharaan
anak ayam jantan untuk tujuan produksi ayam potong lebih baik menggunakan teknik
pemeliharaan sistem litter daripada menggunakan teknik sistem kotak.
SARAN
1. Sebaiknya teknik pemeliharaan sistem umbaran digunakan untuk produksi anak
ayam (DOC), dengan perbaikan berupa (1) penambahan cahaya/lampu sebesar 20
watt/6 m2, (2) penambahan pakan kecambah secara intensif minimal seminggu
sekali, (3) menurunkan pemberian pakan menjadi 80 g/ekor/hari.

40

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

2. Upaya peningkatan produksi dan nilai ekonomis dari pemeliharaan ayam sistem
batterai adalah (1) penambahan vitamin E dan mineral (1-2%) dalam campuran
pakan, (2) penambahan cahaya/lampu sebesar 20 watt/6m2, (3) mengurangi
pemberian pakan menjadi 90 g/ekor/hari.
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Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo dan S.
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DISKUSI
M.C. Maraud, Ir., MS.:
Berapakah jumlah pemilikan ayam yang minimal dimiliki oleh peternak guna
produksi telur, produksi ayam potong maupun produksi anak ayam (DOC) secara
agribisnis dan menguntungkan ?
Gunawan, Ir., MSc.:
Jumlah pemilikan ayam minimal bagi peternak yang memelihara ayam secara
intensif dan berwawasan agribisnis adalah 200 ekor untuk produksi telur konsumsi
yang menggunakan sistem batterai, 100 ekor untuk yang mengembangkan ayam
dengan penetasan guna menghasilkan anak ayam dan 100 ekor untuk yang
memelihara ayam guna produksi ayam potong.
Asikin Chalifah, Ir.:
Dalam pemeliharaan ayam jantan sebagai ayam potong sering kali terjadi kanibal,
bagaimana mengatasinya ?
Gunawan, Ir., MSc.:
Mencegah terjadinya kanibal pada ayam dapat dilakukan dengan cara mengatur
kepadatan ayam didalam kandang (jangan terlalu padat) dan usahakan memberi
pakan dalam waktu yang rutin (jangan sampai terlambat memberi pakan). Namun
apabila kanibal telah terjadi pada ayam maka cara mengatasinya adalah
memisahkan ayam yang terserang kanibal, kemudian ayam tersebut diberi obat
pencegah kanibal melalui minum dan luka akibat kanibal diolesi dengan oli bekas
dan arang.
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Suhardjo, Dr. :
Disarankan dalam pemeliharaan ayam jantan sebagai ayam potong digunakan
teknik pemeliharaan ayam ras potong.
Gunawan, Ir. MSc.:
Dalam pengkajian ini sudah digunakan paket teknologi pemeliharaan meliputi
penggunaan brooder, kandang sistem litter, komposisi dan jumlah pemberian
pakan yang tepat serta program vaksinasi dan pengendalian penyakit; modelnya
mendekati teknik pemeliharaan ayam ras potong tetapi disesuaikan untuk genetik
ayam buras dan memperhatikan faktor ekonomis.
Eko Legowo, Dr.:
Bagaimana cara menghitung produksi telur ayam di kandang batterai dan kandang
umbaran, kaitannya dengan ayam selalu mengeram kemudian mengasuh anak
ayam ?
Gunawan, Ir. MSc.:
Dalam pengkajian ini ayam dipelihara secara intensif, ayam induk tidak mengasuh
anak ayam, ayam induk hanya menghasilkan produksi telur dan dalam waktu
tertentu menunjukkan tanda mengeram tetapi tidak mengerami telur. Telur
ditetaskan menggunakan mesin tetas dan kemudian anak ayam hasil penetasan
dibesarkan secara tersendiri. Oleh karena itu selama setahun dapat dikalkulasikan
jumlah produksi telur.
Ruly Hardianto, Ir.:
Apakah dibedakan penghitungan feed convertion pada ayam di kandang batterai
dengan ayam di kandang umbaran ?
Digunakan konsentrat berprotein berapakah dalam ransum formula 721?
Gunawan, Ir. MSc.:
Dibedakan, penghitungan feed convertion dalam kandang umbaran sudah
memperhatikan penggunaan ayam jantan.
Konsentrat berprotein 24%.
F. Kasijadi, Dr.:
Berapakah nilai protein yang dihasilkan dari formula pakan 721?
Gunawan, Ir. MSc.:
Kadar protein ransum formula 721 sekitar 13-14%.
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PENGKAJIAN TEKNOLOGI BUDIDAYA AYAM BURAS BIBIT
(Technology Assesment of Pulled (Native Chicken) Doc Rearing)
Lukman Affandhy, Gunawan, D. Pamungkas, U. Umiyasih dan D. E. Wahyono1)
ABSTRAK
Pengkajian ini dilakukan untuk memperoleh rakitan teknologi budidaya
DOC (kuthuk) ayam buras betina hingga umur delapan bulan, guna
penyediaan bibit. Pengkajian dilakukan di Desa Keras, Diwek, Jombang.
Dikaji empat paket teknologi yaitu A1, A2, B1 dan B2. Komposisi pakan yang
digunakan berupa campuran dedak padi, jagung dan konsentrat 721 (A1 dan
A2) dan 532 (B1 dan B2). Dengan pemberian pakan 100% (kode 1) dan
pemberian pakan 80% (kode 2) dari pedoman. Setiap paket teknologi
menggunakan materi 150 ekor ayam. Pengamatan dilakukan selama
delapan bulan.
Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap.
Pengamatan meliputi mortalitas, berat badan, produksi telur, pakan dan
harga. Analisis data yang digunakan adalah analisis varian dan uji banding
rata-rata antar perlakuan. Analisis ekonomi berupa analisis input-output
dan benefit cost ratio (B/C-ratio). Hasil pengkajian menunjukkan bahwa
berat badan ayam dan produksi telur dari keempat perlakuan A1, A2, B1 dan
B2 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, tetapi penggunaan kandang
litter yang diikuti dengan pemberian pakan komposisi 721 sejumlah 80%
(A2) paling menguntungkan digunakan untuk membesarkan DOC hingga
menjadi induk dengan tingkat mortalitas 17,6% dan keuntungan selama
delapan bulan mencapai Rp 197.510 per 50 ekor dan B/C-ratio 1,62
daripada A1, B1 dan B2,yang masing-masing keuntungan adalah Rp 123.951;
Rp 136.648; Rp 167.171 per 50 ekor dengan B/C-ratio 1,36, 1,33 dan 1,45.
Budidaya ayam buras betina hingga induk untuk anak ayam umur 1-42 hari
dengan sistem kandang litter dan selanjutnya pemberian pakan untuk ayam
umur 43 hari sampai berproduksi telur, pemberian pakan formula 721
dengan jumlah pemberian pakan 80% dinilai lebih efisien dan ekonomis.
Kata kunci: budidaya, ayam buras, bibit.
ABSTRACT
This assesment was conducted in order to discover the assemblies of rearing
technology on days old chick (DOC) until eight months old of pullet (Native
chicken) for fledgling supplied. The research was conducted at Keras
village, Diwek district, Jombang regency. The research consist of three
treatments. The test of four technology packages, namely A1, A2, B1 and B2.
The feed composition used were a mix of rice bran, corn and concentrate of
721 (A1 and A2) and 532 (B1 and B2). Code 1 is offered fed 100% and code
2 is offered fed 80% of standard. Each of technology package used 150 head
of chicken. Observation of activity was eight months. Completely
_________________________________________
1) Berturut-turut AjPMD, PMD, AjPMA, PMD dan AjPMD BPTP Karangploso.
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randomized design was used in this study. The parameters recorded during
trial were: live weight, feed consumption, mortality, egg production and
price. The data were analyzed by variant and equal test methods. Economic
analysis consist of input-output and B/C ratio. The result of research showed
that between treatment of A1, A2, B1 and B2 did not significantly effect on live
weight and egg production, however on litter housing system which was
followed by using fed composition 721 and 80% supplied (A 2) was most
profitable for rearing on DOC until pullet (native chicken) with mortality
(17.6%) and profit during eight months was Rp 197.510 per heads and
B/C-ratio 1.62 if be compared with Rp 123.951 and 1.36 (A1), Rp 136.648
and 1.33 (B1), Rp 167.171 and 1.45 (B2), respectively. The conclusion from
results of this study that technology of rearing unpure bred chicken for DOC
until 42 days is better to use litter housing system and then feed program for
chicken since 43 days old until egg production is the most efficient and
economical using 721 feed formula with 80% supplied.
Key word: rearing, native chicken, fledgling.
PENDAHULUAN
Kebutuhan konsumen terhadap ayam buras dara sebagai bibit maupun ayam
potong semakin meningkat, tetapi penyediaan ayam dara di petani yang berasal dari
pemeliharaan anak ayam (DOC) tidak mampu mengimbangi karena 84% pemeliharaan
di petani masih merupakan usaha sambilan (Priatna dkk, 1994). Peningkatan nilai
ekonomis dan peningkatan produksi melalui intensifikasi mutlak perlu dilaksanakan,
melalui perbaikan bibit, pakan, kesehatan, reproduksi, pemeliharaan serta aspek
ekonomi dan sosial melalui pengorganisasian peternak dalam wadah kelompok
tani/koperasi (Anonimus, 1995).
Teknik budidaya DOC ayam buras di peternak masih bersifat tradisional, antara
lain dengan sistem pemeliharaan yang ekstensif sehingga menimbulkan kematian anak
ayam 25 sampai 50% (Affandhy dkk, 1994; Sinurat dkk, 1990; Sumanto dkk, 1990).
Kematian anak ayam tersebut sebagian besar (90%) disebabkan oleh penyakit ND
(Ronohardjo dan Halim, 1995). Vaksinasi ND secara teratur dapat menurunkan
mortalitas ayam buras dari 72% menjadi 53,5% atau bahkan turun menjadi 29,1%
apabila disertai dengan pemisahan anak dari induk, sehingga jumlah anak yang
berhasil hidup sampai dewasa juga meningkat dari 5,8 ekor menjadi 27 ekor per
induk/th (Nataamijaya dkk, 1986).
Penggunaan kandang indukan dari bahan triplek dan anyaman bambu dapat
menekan mortalitas, sehingga menjadi 8-25% pada ayam umur satu hari hingga dua
bulan dan diperoleh berat badan sebesar 306-326 g pada ayam umur tiga bulan
(Subiarta dkk, 1992). Budidaya ayam buras di peternak juga menghasilkan kualitas
ayam dara yang rendah, diantaranya adalah berat badan ayam umur lima bulan sebesar
625 g dengan daya tetas telur 78% (Sinurat dkk, 1990; Sumanto dkk, 1990). Dengan
demikian produktivitas DOC ayam relatif rendah dan perkembangan populasinya
lambat, sehingga diperlukan budidaya ayam buras secara intensif. Pemeliharaan
secara intensif mempunyai kelebihan yakni praktis, ekonomis dan mampu memberikan
kehangatan (Tim Teknis Satpem Bimas Bidang Peternakan, 1996).
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BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilakukan di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang
sejak bulan Juli 1996 sampai dengan Maret 1997. Dalam pengkajian diuji empat paket
teknologi yaitu A1, A2, B1 dan B2; masing-masing paket teknologi menggunakan
materi 150 ekor DOC ayam buras dan dipelihara oleh tiga orang peternak. Perbedaan
paket teknologi A1, A2, B1 dan B2 terdapat pada kandang yang digunakan, komposisi
pakan dan jumlah pemberian pakan (Tabel 1). Komposisi pakan yang digunakan
ayam umur 1-224 hari mengikuti pedoman (Tabel 2). Pemberian pakan (kg/ekor/hari)
mengikuti pedoman yang terdapat pada Tabel 3, sedangkan program vaksinasi dan
pengendalian penyakit mengikuti pedoman pada Tabel 4.
Tabel 1.

Uraian paket teknologi A1, A2, B1 dan B2 untuk pemeliharaan ayam umur 1
hingga 224 hari.
Uraian

1. Bibit ayam
2. Kandang
Umur 01-42 hari
Umur 43-224 hari
3. Komposisi pakan
Umur 85-224 hari
4. Pemberian pakan
Umur 1- 42 hari
Umur 43-224 hari

Tabel 2.

A1
Kedu

Paket teknologi
A2
B1
Kedu
Kedu

B2
Kedu

Kotak
Umbaran

Liter
Umbaran

Kotak
Umbaran

Liter
Umbaran

721

721

532

532

100%
100%

100%
80%

100%
100%

100%
80%

Komposisi pakan untuk ayam umur 1 hingga 224 hari.

Umur ayam (hari)
1-21
22-42
43-84
85-224

Dedak padi
0
1
4
7

Komposisi
Jagung
0
1
2
2

Konsentrat*
1
1
1
1

*) untuk ayam umur 1 s/d 42 hari digunakan pakan jadi dan pada ayam umur 43 hari digunakan konsentrat
untuk campuran.

Kandang litter, ukuran 3 m x 2 m untuk kapastas 50 ekor DOC hingga umur 42
hari, dilengkapi brooder. Kandang kotak berukuran panjang 2,5 m, lebar 1 m dan
tinggi 0,65 m dengan berventilasi digunakan untuk kapasitas 50 ekor DOC hingga
umur 42 hari. Pengaturan lampu pemanas di dalam kandang hingga ayam umur 28
hari disesuaikan dengan umur ayam. Kandang yang digunakan setelah umur 42 hari
yaitu sistem umbaran, ukuran panjang 4,5 m, lebar 2 m digunakan untuk kapasitas 2025 ekor ayam. Kandang sebelum digunakan dikapur dan disemprot antiseptik (lysol).
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Tabel 3.

Jumlah pemberian pakan untuk ayam umur 1 hingga 224 hari.

Umur ayam (hari)

Tabel 4.

Pemberian pakan
(g/ekor/hari)

(kg/50 ekor/minggu)

1-7

7

2,5

8-14
15-21
22-28
29-35
36-42
43-49
50-56

14
21
28
35
42
49
56

5
7,5
10
12,5
15
17,5
20

57-77
78-84

64
72

22,5
25

85-105
6-119
120-224

78
90
100

27,5
31,5
35

Program vaksinasi ND dan pengendalian penyakit pada pemeliharaan ayam
umur 1 hingga 224 hari.

Umur ayam (hari)
1
2-4
12-14
21
42
60
84
110
120

Jenis vaksin dan obat

Cara dan dosis

Gula
strain F
sulfa/antibiotika
strain F
obat cacing

air minum, secukupnya
tetes mata 1 dosis
air minum, secukupnya
tetes mata 2 dosis
air minum, secukupnya

strain F atau B1
obat cacing
sulfa/antibiotika
strain komarov/lasota

injeksi i.m. 0,5 dosis
air minum, secukupnya
air minum, secukupnya
injeksi i.m. 1 dosis

Pengamatan data dilakukan hingga ayam berumur delapan bulan meliputi: berat
badan, konsumsi pakan, mortalitas, produksi telur dua bulan pertama dan harga. Data
dianalis varian dengan uji banding rata-rata. Analisis ekonomi meliputi analisis
input-output dan B/C ratio.
Obat pencegah stres diberikan satu hari sebelum dan sesudah pemberian obat
cacing atau dua hari sebelum dan sesudah vaksinasi (strain F/B1/komarov/lasota).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Produktivitas Ayam Buras
Berat badan ayam umur satu hari (DOC) dan umur delapan bulan, mortalitas,
produksi telur dan umur ayam mulai bertelur dari ayam yang menggunakan paket
teknologi A1 (komposisi pakan 721, pemberian 100%), A2 (721, 80%), B1 (532, 100%)
dan B2 (532, 80%), disajikan pada Tabel 5.
Berat badan ayam kedu umur 1 hari (DOC) berkisar antara 31,7-36,6 g, lebih
tinggi dibandingkan berat ayam kampung (DOC) yakni sebesar 25,2 g, sebagaimana
dilaporkan oleh Sudaryanti dan Prawirodilaga (1988). Perbedaan ini disebabkan oleh
perbedaan genetik ayam.
Tabel 5.

1)
2)
3)
4)
5)

Berat badan, mortalitas dan produksi telur ayam buras menggunakan paket
teknologi A1, A2, B1 dan B2.

Parameter
Berat badan umur 1 hari (g)
Berat badan umur 8 bulan (g)
Mortalitas selama 8 bulan (%)
Produksi telur bulan (%)
Umur ayam bertelur (hari)

A1
36,6
1526,8
30,5
13,3
186,0

A2
34,5
1394,3
17,6
15,6
192,0

B1
31,7
1304,9
24,0
39,2
174,0

B2
36,1
1372,5
16,4
18,1
172,3

Perbedaan komposisi pakan maupun banyaknya pemberian pakan tidak
berpengaruh terhadap berat badan ayam hingga umur delapan bulan. Berat badan
ayam paling tinggi adalah 1526,8 g, menggunakan komposisi pakan (721) dan jumlah
pemberian 100% (A1) lebih tinggi dibandingkan dengan berat ayam buras yang
dipelihara secara tradisional milik peternak di desa Keras yaitu 1295,0 g.
Berat badan ayam pengkajian yang menggunakan paket teknologi A1, A2, B1 dan
B2 pada umur 1-32 minggu, disajikan pada Gambar 1.
Berat badan ayam pengkajian pada umur enam minggu adalah 292-301 g lebih
tinggi dibandingkan berat badan ayam yang dipelihara oleh peternak secara tradisional
di desa Keras, yaitu 228 g. Berat badan ayam pengkajian pada umur enam minggu
sama dengan berat badan ayam umur tiga bulan pada kandang kotak dari bahan triplek
dan anyaman bambu, yaitu antara 306-326 g (Subiarta dkk, 1992). Keadaan demikian
mencerminkan bahwa introduksi paket teknologi ini berdampak positif terhadap
perbaikan performan ayam buras muda.
Berat badan ayam buras umur 22 minggu adalah 1095-1208 g lebih tinggi
daripada berat badan ayam buras yang dipelihara secara tradisional yaitu 625 g pada
umur lima bulan (Sinurat dkk, 1990. Sumanto dkk, 1990). Kisaran berat badan ayam
antara 1304,9-1526,8 g pada umur 32 minggu, telah memenuhi persyaratan sebagai
ayam buras bibit.
Komposisi dan jumlah pemberian pakan tidak berpengaruh terhadap produksi
telur ayam buras selama dua bulan pertama produksi. Komposisi pakan (532) dengan
pemberian pakan 100% pada ayam buras cenderung menghasilkan produksi telur lebih
tinggi (39,3%), dikarenakan ayam tersebut bertelur lebih awal. Umur mulai bertelur
ayam buras antara yang menggunakan komposisi pakan (721) dan (532) menunjukkan
perbedaan nyata (P <0,05).
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Gambar 1. Berat badan ayam sejak umur 0 hingga 32 minggu.

Umur mulai bertelur pada ayam dengan komposisi pakan (532) rata-rata 173,2
hari lebih cepat daripada yang menggunakan komposisi pakan (721) yaitu 189,0 hari
(Tabel 4), hal ini dimungkinkan karena pada campuran pakan (532) kadar protein
ransum (14,30%) lebih tinggi daripada kadar protein yang terdapat pada campuran
pakan 721, yaitu 12.68% (Lampiran 1). Rendahnya kadar protein berpengaruh
terhadap proses pembentukan telur didalam ovarium (Tillman dkk, 1983). Namun
karena harga pakan campuran (721) lebih rendah daripada pakan (532), maka secara
ekonomis pakan (721) terutama pada pemberian 80% dari standar lebih
menguntungkan (Lampiran 2).
Produksi telur pada ayam dengan pemberian pakan (721) dan jumlah pemberian
100% adalah rendah, hal ini berkaitan dengan berat badan ayam yang cenderung lebih
besar (1526,8 g) dibandingkan dengan yang menggunakan pakan (532) dengan jumlah
pemberian 100% (1304,9 g), sehingga zat-zat makanan yang dikonsumsi ayam
kemungkinan selain digunakan untuk produksi telur juga diperlukan untuk
pertambahan berat badan ayam, sehingga berakibat produksi telur kurang.
Mortalitas dan Gejala Penyakit
Mortalitas ayam buras selama delapan bulan pengkajian adalah 16,4 sampai
30,5% tidak dipengaruhi oleh komposisi pakan dan jumlah pemberian pakan.
Persentase mortalitas tertinggi terjadi pada ayam buras umur 12-18 minggu dan
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terendah pada ayam umur 18 sampai 32 minggu (Gambar 2), dengan demikian
mortalitas ayam muda menurun seiring dengan bertambahnya umur. Penyakit yang
paling dominan menyerang ayam buras selama delapan bulan pemeliharaan adalah
penyakit chronic respiratory disease (CRD) atau yang dikenal dengan penyakit
ngorok pada ayam (Tabel 6).
Mortalitas ayam pada ayam umur 6-12 minggu bertepatan pada akhir SeptemberOktober, yaitu bulan pergantian musim kemarau ke musim hujan yang berpengaruh
terhadap kondisi kesehatan ayam sehingga mudah stres dan peka terhadap serangan
beberapa penyakit, diantaranya penyakit snot dan CRD. Penyakit snot maupun CRD
dapat menyebabkan menurunkan produksi telur dan mudah ditularkan melalui udara
atau air minum, sehingga walaupun program kesehatan telah dilaksanakan, tetapi
masih perlu kerjasama yang baik diantara kelompok peternak untuk pencegahan
penyakit secepatnya bila ada wabah. Penelitian terdahulu oleh Wasito dkk, (1992)
menyatakan bahwa wabah penyakit ayam buras terjadi pada musim peralihan/
penghujan dengan interval 2-3 terserang setiap tahun dengan gejala ngorok, berak
kapur dan ayam mengantuk.
Tabel 6.

Beberapa penyakit yang menyerang ayam buras pengkajian umur 1-224 hari
dan mengakibatkan kematian.

Gejala/penyakit

(ekor)

(%)

1. CRD
2. Snot

36
22

31,0
19,0

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Berak kapur
Lemah
ND
Mekanis
Kanibal
Cacat tubuh
Koksidiosis

14
14
7
6
6
6
4

12,0
12,0
6,0
5,2
5,2
5,2
3,4

10. Makan sekam

1

1,0

116

100,0

Jumlah

Mortalitas yang terjadi bukan disebabkan oleh adanya penyakit ND melainkan
karena stres akibat kondisi lingkungan yang kurang mendukung sehingga beberapa
ayam terserang penyakit CRD. Pada hal umumnya kematian ayam disebabkan oleh
penyakit ND (Ronohardjo dan Halim, 1995).
Apabila dibandingkan dengan kematian ayam pada peternak tradisional yang
diamati di desa yang sama, ternyata mortalitas ayam pengkajian 16,4-30,5% lebih
rendah dibandingkan ayam milik peternak tradisional yang mencapai 86,2%. Hasil
penelitian terdahulu, kematian ayam yang dipelihara secara ekstensif adalah 25 sampai
50% (Affandhy dkk, 1994; Sinurat dkk, 1990; Sumanto dkk, 1990). Hal ini
membuktikan bahwa paket teknologi yang diterapkan pada ayam mampu menekan
mortalitas ayam.

50

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

16
14

A1

A2

B1

B2

Mortalitas (%)

12
10
8
6
4
2
0
0

6

12

18

22

32

Umur (minggu)

Gambar 2. Mortalitas ayam buras sejak umur 6 sampai 32 minggu.
Mortalitas ayam buras selama delapan bulan sebagian besar disebabkan oleh
penyakit CRD, snot, berak kapur, lemah dan ND (Tabel 6), hal ini sama dengan
penelitian ayam buras di daerah Transmigrasi Kabupaten Kapuas kalimantan Tengah,
bahwa penyakit yang menyerang ayam buras dan diduga menimbulkan kematian
adalah penyakit ND, CRD kompleks, snot/ coryza, Pullorum dan infeksi cacing mata
dengan mortalitas anak ayam umur 2-3 bulan sebesar 30-60% (Wasito dkk, 1992).
Mortalitas yang terbesar adalah akibat dari penyakit CRD, yaitu 36 ekor, bukan
disebabkan oleh penyakit ND. Oleh karena itu adanya program kesehatan yang baik
terutama vaksinasi secara teratur maka penyakit ND yang merupakan penyakit nomer
satu dapat ditekan mortalitasnya.
Analisis ekonomi
Perhitungan ekonomis, meliputi perhitungan biaya dan penghasilan peternak
dihitung selama delapan bulan, disajikan pada Tabel 7.
Biaya pemeliharaan ayam buras DOC sampai berumur delapan bulan paling
rendah terdapat pada ayam yang menggunakan komposisi pakan (721) dengan jumlah
pemberian 80%. Penghasilan selama delapan bulan pemeliharaan tertinggi sebesar Rp
197.509,92 terdapat pada penggunaan pakan (721) dan pemeberian 80%, dengan B-C
ratio 1,62.
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Tabel 7.

Penghasilan peternak dari pemeliharaan ayam buras menggunakan paket teknologi
A1, A2, B1 dan B2 mulai DOC hingga umur delapan bulan per 50 ekor.

Parameter

A1

A2

B1

B2

Biaya total (Rp)

343.299,27

317.906,75

407.935,20

369.745,84

Biaya variabel (Rp)

274.147,67

259.183,00

343.635,60

314.145,94

Penerimaan (Rp)

467.249,97

515.416,67

544.583,30

536.916,67

Penghasilan (Rp)

123.950,70

197.509,92

136.648,10

167.170,83

1,36

1,62

1,33

1,45

BC ratio

Biaya selama pemeliharaan ayam buras DOC sampai berumur 32 minggu
(delapan bulan) per 50 ekor yang paling rendah terdapat pada ayam yang
menggunakan komposisi pakan (721) dengan jumlah pemberian pakan 80%,yaitu
sebesar Rp 317.906,75, sedangkan biaya total tertinggi terdapat pada pakan (532)
dengan jumlah pakan 100% yaitu Rp 407.935,20. Penghasilan selama pemeliharaan
ayam buras 32 minggu yang tertinggi adalah pakan (721) dengan jumlah pemberian
pakan 80%, yaitu sebesar Rp 197.509,92 dengan B/C ratio tinggi (1,62) bila
dibandingkan dengan pakan (532) sebesar Rp 136.148,10 dengan B/C ratio 1,33.
Penggunaan komposisi pakan (532) menghabiskan biaya sebesar 80-81% dari
biaya total, sedangkan pakan (721) menghabiskan biaya sebesar 75-76% dari biaya
total, sehingga yang mendekati persyaratan sesuai anjuran dalam INTAB Tk I Jawa
Timur (1996) adalah penggunaan komposisi pakan (721). Dengan demikian
komposisi pakan yang disarankan adalah campuran dedak padi, jagung dan konsentrat
dengan perbandingan 7:2:1; dengan pemberian pakan tidak perlu 100% dari
kebutuhan. Pemberian pakan tambahan berupa hijauan sangat disarankan.
KESIMPULAN
Budidaya ayam buras betina hingga menjadi induk yang baik adalah
menggunakan sistem kandang litter hingga umur 42 hari dan selanjutnya
menggunakan kandang umbaran. Pemberian pakan formula 721 dengan jumlah
pemberian sebesar 80% untuk ayam umur 43 sampai berproduksi telur, dinilai lebih
efisien dan ekonomis.
SARAN
Untuk menambah kekurangan zat-zat makanan yang mungkin ada pada formula
pakan 721 perlu diberi pakan tambahan berupa hijauan atau mineral; sedangkan untuk
mengurangi mortalitas ayam buras perlu direncanakan program kesehatan dan waktu
pengaturan penetasan yang tepat. Teknologi budidaya ayam buras yang telah
dilakukan dalam pengkajian ini dapat diterapkan dan dikembangkan pada petani
peternak ayam buras di seluruh wilayah Jawa Timur.
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Lampiran 1.

Kadar bahan kering, protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan abu dari
dedak padi, jagung, konsentrat dan campuran dedak padi: Jagung: konsentrat 7:2:1 dan 5:3:2 (dalam%)*).

Zat Makanan

Konsentrat Dedak padi

Bahan Kering
Protein kasar
Lemak kasar
Serat kasar
Abu

91,53
29,37
6,34
0,98
7,06

91,17
11,06
7,24
15,68
11,81

Jagung
giling
90,70
11,11
3,09
1,10
1,84

Pakan 721
89,76
12,68
5,16
13,40
20,96

Pakan 532
88,22
14,30
8,39
11,54
15,82

*) Analisa proksimat dilakukan di laboratorium IPPTP Grati Pasuruan.

Lampiran 2.

Perhitungan ekonomis budidaya ayam buras umur 1-224 hari dengan
paket teknologi A1, A2, B1, dan B2 (dalam rupiah).

Uraian
A. Biaya
1. Investasi (DOC)
2. Penyusutan
- kandang litter
- kandang umbaran
- alat pakan & minum
Total penyusutan
3. Variabel
- pakan 001
111
421
721
532
hijauan
- vaksin & obat
- T. rekening listrik
- sekam
- koran & sapu
Total variabel
4. Total Biaya
B. Penerimaan
1. Hasil jual ayam
2. Hasil jual telur
Total penerimaan
C. Penghasilan
D. B-C ratio
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A1

A2

B1

B2

50.000

50.000

50.000

50.000

1.450
17.514
188
19.152

1.252
7.162
310
8.724

1.508
12.534
188
14.300

762
4.528
310
5.600

12.285
22.000
51.413
170.401
1.733
11.815
4.500

12.285
21.175
56.631
234.476
2.600
11.968
4.500

274.148
343.299

12.285
21.175
56.301
148.810
2.600
11.512
4.500
1.000
1.000
259.183
317.907

343.636
407.935

12.285
21.312
56.314
203.835
2.167
11.732
4.500
1.000
1.000
314.146
369.746

447.333
19.917
467.250
123.951
1,36

492.000
23.417
515.417
197.510
1,62

472.000
72.583
544.583
136.648
1,33

496.000
40.917
563.917
167.171
1,45
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DISKUSI
M.C. Mahfud, MS.:
Berapa ekor jumlah pemilikan ayam buras minimum bagi peternak pembibitan
yang menguntungkan ?
L. Affandhy, Drs.:
Pemilikan ayam buras minimum bagi peternak pembibitan yang menguntungkan
sebaiknya 100 ekor ayam induk.
Budi, Ir.:
Bagaimana pengaturan pemanas lingkungan kandang pada pemeliharaan ayam
umur kurang dari satu bulan ?
L. Affandhy, Drs.:
Pengaturan pemanas kandang (suhu) disesuaikan dengan umur ayam, yaitu 35 oC
(1-7 hari), 32?C (8-14 hari), 29?C (15-21 hari), 26?C (22-28 hari). Lampu
pemanas dinyalakan siang dan malam (umur 1-7 hari) sedangkan bagi ayam umur
8-28 hari cukup dinyalakan pada malam hari.
Syaifudin, Ir.:
Kenapa masalah atau problematik tidak muncul dalam pengkajian ?
L. Affandhy, Drs.:
Masalah terutama penyakit sudah dibahas dalam makalah lengkap.
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UJI ADAPTASI CALON VARIETAS UNGGUL PADI SAWAH
SPESIFIK LOKASI
Adaptation Trial on Promessing Line of Rice in Specific Location
S. Roesmarkam, Suwono, Roesmiyanto, dan Sumarno1)
ABSTRAK
Padi varietas IR-64 masih mendominasi areal tanam di lahan sawah Jawa
Timur. Untuk memberikan alternatif dalam rotasi varietas guna mencegah
berkembangnya hama-penyakit, perlu tersedia varietas unggul lain yang
berdaya hasil tinggi. Percobaan adaptasi lima varietas dan dua galur
harapan padi dilakukan di Bojonegoro dan Banyuwangi pada MK 1996 dan
di Lumajang, Malang, Probolinggo dan Kediri pada MH 1996/1997.
Percobaan menggunakan rancangan acak terpisah, dengan tiga ulangan.
Perlakuan petak utama terdiri tiga cara tanam: (A) Tanam benih langsung
(TABELA), (B) tanam pindah baris doble (LEGOWO) dan (C) tanam pindah
jarak tanam 20 cm x 20 cm. Luas anak petak 5 m x 10 m. Dosis pupuk 200
kg urea tablet + 100 kg SP-36 + 75 kg KCl/ha, diberikan pada semua
perlakuan. Cara tanam TABELA menghasilkan gabah kering tertinggi di
Bojonegoro dan Banyuwangi, mencapai 7 hingga 8 t/ha gabah kering panen
(GKP). Varietas Membramo tanam TABELA di Banyuwangi menghasilkan
9,5 t/ha GKP, sedang di Bojonegoro varietas IR-64 tanam TABELA
menghasilkan 8,7 t/ha. Cara tanam Legowo hasilnya sedikit lebih tinggi
dibanding cara tanam jarak 20 cm x 20 cm, rata-rata meningkatkan hasil
300 kg/ha GKP. Varietas unggul baru Membramo, Cibodas, Digul dan
Maros di masing-masing lokasi hasilnya sedikit lebih tinggi atau sama
dengan hasil varietas IR-64, kecuali di Bojonegoro IR-64 hasilnya lebih
tinggi. Galur harapan S-382 (varietas Cirata) dan S-3054 hasilnya sepadan
dengan varietas unggul Membramo atau IR-64 kecuali di Bojonegoro, IR-64
lebih unggul. Varietas Membramo sering rebah pada 10-15 hari sebelum
panen bila terjadi angin atau lahan tidak dapat dikeringkan, tetapi lebih
toleran penyakit hawar daun. Disarankan varietas unggul baru Membramo,
Cibodas, Digul dan Cirata dijadikan alternatif dalam upaya rotasi varietas
disamping IR-64.
Kata kunci: Padi; varietas unggul baru; TABELA; Legowo
ABSTRACT
Rice IR-64 variety is still dominating the whole rice production area in East
Java. Alternative for high yielding varieties are needed to be aplied as
varietal rotation to control pests and deseases epidemic. Adaptation trial, of
5 varieties and 2 promosing lines were conducted in Bojonegoro and
Banyuwangi during the dry season 1996 and in Lumajang, Malang,
Probolinggo and Kediri during the wet season 1996/1997. The trial used a
split-plot design, with 3 replications. The main plot, were there planting
_________________________________________________
1) Berturut-turut PMD, AjPMD, APM dan APU BPTP Karangploso.
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techniques: (A) direct seeded (TABELA), (B) transplanting on double rows
and (C) transplanting equidistant: 20 cm x 20 cm. Sub plots were rice
varieties or line, using plot measuring 5 m x 10 m. Fertilizer dosage was 200
kg Urea+100 kg SP-36+75 kg KCl per hectare, aplied to all treatments.
Direct seeding techniques produced the highst yield in Bojonegoro and
Banyuwangi attaining 7 to 8 t/ha wet threshed paddy (WTP). Direct seeding
of Memberamo variety in Banyuwangi yielded 9.5 t/ha WTP, In Bojonegoro IR64 planted by direct seeding yielded 8.7 t/ha WTP and that by double rows
transplanting yielded 300 kg/ha higher than that transplanting 20 cm x 20 cm.
The newly released varieties, Memberamo, Cibodas, Digul and Maros yielded
higher similar to IR-64 in each location, except in Bojonegoro IR-64 yielded in
higher. Line S 382 (Cirata) and S 3054, produced similar yield, to Memberamo
or IR-64 except in Bojonegoro, IR-64 was more superior. Memberamo often
lodged at 10-15 days before harvest, especially if wind happened or if the field
was difficult to dry, but Memberamo is more resistance to leaf blight. New
varieties Memberamo, Cibodas, Digul and Cirata is sugested for the inclusion in
the rotational varieties along with IR-64, to control pests and diseases epidemic.
Key word: Adaptation, low land rice, specific location.
PENDAHULUAN
Untuk mendapatkan varietas unggul yang mampu beradaptasi terhadap
lingkungan spesifik, uji adaptasi varietas dan calon varietas pada tipe agroekologi
spesifik perlu di lakukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hasil uji multilokasi galur harapan padi umumnya memperlihatkan interaksi genotipe x lingkungan,
walaupun besarnya keragaman interaksi tersebut tidak lebih besar dari keragaman
faktor utamanya (genotipe atau lingkunganya) (Suwarno et al. 1989; Siregar et al.
1993). Adanya interaksi genotipe x lingkungan beragam pada dasarnya ditafsirkan
sebagai terdapatnya preferensi adaptasi genotipe tertentu pada lingkungan yang
spesifik. Penanaman varietas pada lingkungan yang spesifik sesuai dengan preferensi
adaptasinya diharapkan dapat memaksimalkan produktivitas lahan.
Komponen lingkungan yang diduga ikut menentukan adaptasi agronomik
varietas padi sawah terutama adalah elevasi tempat, suhu, intensitas pengairan, tipe
lahan (sawah irigasi, sawah tadah hujan, lahan kering, rawa dan lebak), komplek,
serangga hama dan biotipe pengganggu, musim tanam, kesuburan tanah, iklim mikro,
teknik pengolahan tanaman dan lain-lain. Kenyataan di lapang, gabungan beberapa
komponen lingkungan penentu adaptasi tersebut belum teridentifikasi secara rinci,
sehingga pembagian lingkungan tumbuh lebih menggunakan agroekologi utama yang
berdasarkan ordo tanah, kelembaban (curah hujan), tinggi tempat dan fisiografi
(Legowo et al. 1996).
Pelepasan varietas unggul padi hingga saat ini masih bersifat untuk anjuran
Nasional, kecuali varietas yang telah ditujukan untuk lingkungan ekstrem seperti
dataran tinggi, lahan rawa, atau padi gogo (Puslitbangtan, 1996). Pada lingkungan
yang sejenis, seperti lahan sawah dataran rendah beririgasi teknis, masyarakat
pertanian belum merasa perlu dianjurkannya varietas yang bersifat adaptif lingkungan
spesifik, terlihat dari meluasnya areal tanam varietas IR-64 di Indonesia. Anjuran
penanaman varietas pada lingkungan spesifik lebih ditujukan untuk mencegah
berkembangnya hama/ penyakit (Sarwono et al. 1981) atau oleh adanya preferensi
mutu beras/rasa nasi yang beragam antar daerah di Indonesia.
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Dengan dibentuknya BPTP/LPPTP di setiap propinsi, memungkinkan untuk
melaksanakan uji adaptasi varietas/galur harapan padi pada lokasi yang mewakili
lingkungan sspesifik. Karakteristik lingkungan spesifik untuk padi sawah belum
sepenuhnya terbakukan kriterianya, sehingga pada tahap awal baru mendasarkan pada
lokasi, jenis tanah dan musim tanam.
Ada dua alternatif teknik tanam padi, yaitu tanam benih langsung tanpa
persemaian (TABELA) dan tanam bibit pindahan dari persemaian (TAPIN). Pada
tanam bibit pindahan, jarak tanam dapat dipilih “Jajar Legowo” atau jarak bujur
sangkar. Ketiga cara tanam padi tersebut perlu dikaji kesesuaiannya pada lingkungan
spesifik untuk varietas padi tertentu. Dengan telah dilepasnya varietas unggul baru
Memberamo, Cibodas, Maros dan Digul pada tahun 1995-1996 perlu dikaji
adaptasinya pada lingkungan spesifik yang mewakili wilayah sentra produksi padi di
Jawa Timur.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan di Bojonegoro dan Banyuwangi, pada MK 1996 dan di
Kediri, Malang, Lumajang dan Probolinggo pada MH 1996/1997. Rancangan yang
digunakan adalah acak terpisah, 3 ulangan. Petak utama 3 macam cara tanam, (A).
Cara tanam pindah jarak tanam 20 cm x 20 cm (TAPIN), (B). Cara tanam pindah baris
dobel Legowo, dan (C) cara tanam benih langsung (TABELA). Anak petak terdiri dari
enam varietas, yakni Cibodas, Maros, Degul, S 3054, S 382 dan Memberamo atau IR-64.
Ukuran petak 5 m x 10 m, jarak tanam untuk TAPIN 20 cm x 20 cm untuk
Legowo 10 cm x (20/40 cm) dan untuk TABELA 25 cm x (2-3 cm). Tanam TABELA
diicir dengan menggunakan tenaga manusia.
Dosis pupuk yang digunakan sesuai anjuran pemupukan setempat yakni 200 kg
urea tablet, 100 kg SP 36 dan 50-75 kg KCl (BPTP Karangploso, 1995). Pemeliharaan
meliputi pengairan, penyiangan dan pemberantasan hama dilakukan secara intensif.
Data yang diamati adalah umur panen, tinggi tanaman, panjang malai, persentase
gabah hampa, kerebahan, bobot 100 butir biji, dan hasil gabah kering panen (GKP).
Analisis data dilakukan terhadap hasil biji dengan menggunakan metode analisis
varians.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Enam lokasi tempat pengkajian memiliki kondisi lingkungan yang bervariasi.
Bojonegoro dan Banyuwangi memiliki tipe tanah grumosol dengan kesuburan dan
ketersediaan air cukup. Probolinggo dan Kediri memiliki tipe tanah regosol,
ketersediaan air di Kediri sangat terbatas digilir seminggu sekali. Selain itu kondisi
tanah sangat porous, sedang di Probolinggo ketersediaan air cukup walaupun kondisi
tanah sangat porous. Malang dan Lumajang memiliki tipe tanah aluvial, lokasi
Lumajang relatif kurang subur dan sedikit terlindung oleh pohon kelapa.
Teknik TABELA dan TAPIN Legowo memiliki jumlah anakan masing-masing
17 atau 8% lebih banyak daripada TAPIN biasa, namun tidak menjadi jaminan
TABELA dan TAPIN Legowo memiliki hasil yang lebih tinggi dari pada TAPIN
biasa. Umur tanaman TABELA sedikit lebih genjah dari pada TAPIN biasa maupun
Legowo (Tabel 2). Walaupun demikian di Kediri perlakuan TABELLA dipanen akhir,
karena saat tabur benih TABELA bersamaan tanam bibit TAPIN biasa dan Legowo.
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Tujuh varietas yang diuji dapat dikelompokkan menjadi 2 berdasar tinggi
tanaman, yakni kelompok yang berbatang tinggi (Cibodas, Memberamo, Maros dan S
382). Keempat genotipe tersebut memiliki tinggi batang + 110 cm, jumlah
gabah/malai lebih dari 150 butir/batang, bobot 1000 butir lebih berat dan panjang
malai lebih dari 24 cm, mudah rebah, umur agak dalam dan jumlah gabah hampa
cukup tinggi (Tabel 1 dan 2). Kelompok berbatang pendek memiliki tinggi batang <
100 cm adalah IR-64, Digul, dan S 3054 yang relatif lebih tahan rebah (Tabel 1).
Varietas Maros memiliki malai paling panjang (27,40 cm), namun pangkal malainya
tertutup oleh daun bendara sehingga varietas Maros memiliki persentase jumlah gabah
hampa tertinggi (30,23%). Galur S 382 juga memiliki malai cukup panjang (26,2 cm),
kemudian Memberamo (25-27 cm). Genotip yang lain antara 23-24,5 cm (Tabel 1).
Persentase jumlah gabah hampa varietas Maros, Membramo, Cibodas dan S 382
cukup tinggi (20-30,23%), kemungkinan berkorelasi positip terhadap panjang malai.
Bobot 1000 butir biji berkisar antara 25,5-30,17 g, empat genotipe (Cibodas,
Memberamo, Maros dan S 382) memiliki bobot 1000 butir lebih berat daripada 3
genotipe lain (Digul, S 3054 dan IR-64) (Tabel 1).
Dua karakter yang diamati terpengaruh oleh cara tanam, yakni jumlah anakan/m2
dan umur tanaman. Cibodas dan S 382 memiliki jumlah anakan terendah baik untuk
cara tanam TAPIN biasa, TAPIN Legowo maupun TABELA, sedang Memberamo
memiliki jumlah anakan terbanyak, masing-masing 392, 368 dan 336, untuk
TABELA, TAPIN Legowo dan TAPIN biasa (Tabel 2).
Tabel 1.

Beberapa karakter yang tidak dipengaruhi oleh cara tanam, pada uji adaptasi
Calon Varietas Unggul Padi Sawah di Jawa Timur MT 1996/1997.

Genotipe

Karakter yang diamati
Tinggi
tanaman (cm)

Cibodas
Memberamo
Digul
S 3054
Maros
S 282
IR-64

Panjang
malai (cm)

 Gabah
hampa (%)

Bobot 1000
butir (g)

105,75
(90-117)
107,30

24,33
(21,6-25,2)
25,27

20,75
(15-27)
25,60

30,17
(29,61-31,0)
27,20

(97-120)
81,14
(53-89)
78,98
(71-86)
96,36
(84,7-107)

(23,2-27,8)
23,87
(23,2-24,4)
24,53
(22,8-25,4)
27,40
(24,8-28,4)

(23-35)
17,61
(14-20)
14,47
(13-16)
30,23
(29-31)

(26,9-27,4)
25,50
(25,3-25,6)
25,88
(25,6-26,2)
26,95
(26,0-26,9)

102,04
(94-107)
88,95
(72-110)

26,2
(24,0-27,6)
23,51
(21,0-25,1)

24,31
(21-28)
15,5
(14-16)

29,52
(29,1-29,9)
25,60
(25,3-25,9)

Keterangan: Angka di dalam kurung merupakan kisaran.
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Sidik ragam hasil/ha cara tanam berbeda nyata hanya di Bojonegoro dan
Banyuwangi, di lokasi lain cara tanam ini tidak berbada nyata. Di Bojonegoro cara
TABELA memberikan hasil gabah kering panen (GKP) lebih tinggi dan berbeda nyata
dari pada TAPIN Legowo dan TAPIN biasa, sedang di Banyuwngi sistem TABELA
dan TAPIN Legowo berbeda nyata dengan TAPIN biasa (Tabel 3).
Cara tanam TAPIN Legowo memiliki jumlah anakan/m2 lebih banyak daripada
TAPIN biasa, kecuali Maros dan TABELA memiliki jumlah anakan terbanyak untuk
semua genotipe yang diuji kecuali S 382 (Tabel 2).
Peningkatan jumlah anakan rata-rata TAPIN biasa ke TAPIN Legowo 8,6%
dengan kisaran -2-14%, sedang dari TAPIN biasa ke TABELA 17% dengan kisaran
13-22%. Jumlah anakan ini walaupun diikuti oleh meningkatnya hasil (Tabel 3) tetapi
hanya di Bojonegoro dan Banyuwangi yang menunjukkan peningkatan secara nyata
(Tabel 4).
Ditinjau dari hasil gabah kering panen, masing-masing genotipe menunjukkan
tingkat adaptasi yang berbeda. Sidik ragam menunjukan bahwa antar genotipe
berbeda nyata di 4 lokasi (Bojonegoro, Banyuwangi, Lumajang dan Malang), di
Probolinggo antar genotipe tidak menunjukkan perbedaan nyata, sedang Kediri tidak
dianalisis (Tabel 5). Di Bojonegoro dengan TABELA, IR-64 dan Digul menghasilkan
Gabah Kering Panen (GKP) tertinggi, masing-masing 8,67 t, 7,93 t/ha (Tabel 3). Dari
cara tanam Legowo dan cara TAPIN biasa kedua varietas tersebut juga menunjukkan
yang paling tinggi. Dengan demikian dua varietas tersebut merupakan varietas dengan
tingkat adaptasi yang cukup baik di Bojonegoro.
Tabel 2.

Beberapa parameter yang terpengaruh oleh cara tanam, pada uji adaptasi calon
Varietas Unggul Padi Sawah di Jawa Timur MT 1996/1997.
Jumlah anakan/m2

Genotipe

TAPIN

Legowo

Umur tanaman (hari)

TABELA

TAPIN

Legowo

TABELA

Cibodas
Memberamo
Digul

269
336
314

288
368
345

304
392
370

115
117
113

115
116
113

111
111
106

S 3054
Maros
S 382
IR-64

303
288
262
295

334
282
298
329

371
329
296
361

108
113
111
107

107
112
112
107

105
107
106
105

Di Banyuwangi dengan sistem TABELA dan Legowo hampir semua genotipe
memberikan hasil Gabah Kering Panen (GKP) lebih tinggi dari pada sistem TAPIN
biasa. Memberano, Maros dan Galur S 382 merupakan genotipe yang memiliki hasil
tertinggi masing-masing 9,53 t, 8,47 t dan 8,35 t/ha untuk TABELA 9,08 t, 8,76 t dan
8,17 t/ha. Untuk TAPIN Legowo 8,12 t, 8,17 t dan 7,72 t/ha untuk TAPIN biasa
(Tabel 3).
Empat genotipe adaptif di Lumajang adalah IR-64, Digul, Maros dan S 3054, Di
Lumajang dan Malang sistem tanam tidak menunjukkan perbedaan nyata (Tabel 5).
Masing-masing 4,86, 4,78, 4,79 dan 4,77 t/ha, lebih rendah dari pada lokasi lain,
karena kesuburan tanahnya rendah dan lokasi percobaan agak terlindung oleh pohon
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kelapa. Memberamo dan Cibodas cukup baik di Malang daya hasil rata-rata masingsing genotipe tersebut adalah 8,69 ton dan 8,95 t/ha. Namun keduanya tidak tahan
rebah, kerebahan ini mungkin dapat dikurangi dengan pemupukan berimbang. Petani
Malang sebagian besar hanya memupuk dengan pupuk N (Urea) saja. Selain Cibodas
dan Memberano varietas Digul dan Maros juga cukup adaptif di Malang dengan daya
hasil masing-masing 8,45 dan 8,14 t/ha (Tabel 4).
Tabel 3.

Produksi gabah kering panen (GKP) pada uji adaptasi calon varietas unggul
padi sawah, di Jawa Timur MT 1996-1997.

Teknik tanam/
Varietas

Bojonegoro

Banyuwangi

Hasil (t/ha)
LumaMalang
jang

Rata-rata *)
Probolinggo

Kediri

TABELA
Cibodas
Memberamo
Digul
S 3054
Maros
S 382
IR-64
BNT 5%
Rata-rata
LEGOWO
Cibodas
Memberamo
Digul
S 3054
Maros
S 382
IR-64
BNT 5%
Rata-rata

7,03
7,97
7,36
7,63
7,47
8,67
0,860
7,69 a

7,40
9,53
7,32
7,40
8,47
8,35
0,711
8,08 a

2,57
4,83
4,70
4,54
4,47
5,00
1,763
4,35

9,30
8,98
8,55
7,89
7,73
7,87
1,138
8,40

8,50
8,77
8,67
8,50
8,70
8,90
0,871
8,67

2,50
2,40
3,15
3,80
1,75
-

6,960
9,255
7,488
7,204
7,374
7,372
7,523
7,593

5,67
7,97
5,33
7,19
7,28
8,19
1,320
6,94 b

7,12
9,08
7,18
7,60
8,76
8,17
1,033
7,98 a

4,17
4,93
5,37
5,00
4,43
4,93
1,268
4,81

8,47
8,75
8,60
7,89
8,46
7,72
1,077
8,34

8,50
9,20
7,80
9,13
10,30
9,70
0,966
8,03

5,20
4,93
4,63
5,,00
5,63
5,00
0,665
5,065

6,522
8,915
7,135
6,437
7,257
7,253
6,953

TAPIN
Cibodas
Memberamo
Digul
S 3054
Maros
S 382
IR-64
BNT 5%
Rata-rata

5,47
7,47
6,70
7,13
7,27
7,70
0,867
6,97 b

6,63
8,12
6,77
6,72
8,17
7,72
0,686
7,35 b

3,00
4,60
4,23
4,78
3,97
4,63
1,640
4,20

9,08
8,36
8,20
7,68
8,23
8,38
1,925
8,32

7,90
7,43
7,53
8,10
8,10
9,10
1,121
8,03

5,33
4,87
4,90
5,87
4,90
5,27
0,566
7,785

6,252
8,740
6,607
6,293
7,048
6,773
6,675

7,211

6,913

*) Rata-rata TABELA Kediri tidak di sertakan.
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Di Probolinggo 6 genotipe yang diuji tadak menunjukkan perbedaan nyata
namun IR-64, S 382 menunjukkan hasil tertinggi masing-masing 9,23 t dan 9,03 t/ha.
Di Kediri walaupun TABELA gagal, 2 cara tanam yang lain memberikan petunjuk
bahwa 3 genotipe memberikan hasil lebih tinggi dari pada IR-64 yakni Cibodas, Maros
dan Galur S 382, ketiganya memiliki daya hasil 5,26 t, 5,44 t dan 5,26 t/ha dibanding
5,14 t/ha untuk IR-64 (Tabel 4).
Tabel 4.

Rata-rata hasil gabah kering panen (GKP) untuk masing-masing varietas di
masing-masing lokasi pada percobaan uji adaptasi calon varietas unggul padi
sawah di Jawa Timur MK 1996-MH 1996/1997.

Varietas

Cibodas
Memberamo
Digul
S 3054
Maros
S 382
IR-64

Bojonegoro
6,06
7,80
6,47
7,32
7,34
8,23

BanyuLumaMalang
ProboKediri
wangi
jang
linggo
----------------------------- t/ha -------------------------7,05
3,24
8,96
8,30
5,26
8,91
8,69
7,09
4,79
8,45
8,47
4,90
7,25
4,77
7,82
8,00
4,76
8,47
4,78
8,14
8,58
5,44
8,08
4,29
7,99
9,03
5,26
4,86
9,23
5,14

* Rata-rata TAPIN Legowo dan TAPIN biasa

Tabel 5.

Sidik Ragam hasil gabah kering panen (GKP) masing-masing lokasi
percobaan uji adaptasi calon varietas unggul padi sawah di Jawa Timur MK
1996-MH 1996/1997.

Sumber

Derajat

keragaman

Bebas

Bojonegoro

Banyuwangi

Cara tanam (A)

2

3,209*

2,8054*

1,8059

0,4168

5,0129 Tidak
dianalisa

Ulangan (B)

2

0,1869

0,8302

2,4231

0,7845

0,7868

AxB

4

0,1469

0,0935

0,6168

0,257

4,6107

Genotipe (G)

5

5,9492

5,6500

3,5530*

2,2570*

1,9203

GxA

10

0,4447

0,4195

0,3191

0,6262

-0,2882

Galat total

30

0,5133

0,2116

0,5337

0,7356

2,1333

9,9

5,9

16,7

10,2

17,0

Koefesien
keragaman (%)

Nilai kuadrat tengah
Lumajang

Malang

Probolinggo

Kediri

Sidik ragam gabungan berdasarkan cara tanam (Tabel 6) dan berdasar genotipe
(Tabel 7) menunjukkan bahwa, antar cara tanam tidak menunjukkan perbedaan nyata.
Namun hal ini belum dapat menjadi kesimpulan yang mutlak karena 2 lokasi
(Banyuwangi dan Bojonegoro) antar cara tanam menunjukkan perbedaan nyata.
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Selain itu dari sidik ragam gabungan antar cara tanam tersebut terdapat bias yang
besar, ditunjukkan adanya koefisien keragaman yang tinggi (33,5%). Sidik ragam
gabungan menunjukkan bahwa antar genotipe yang diuji dan antar lokasi terdapat
perbedaan nyata dan terjadi interaksi antar genotpe dan lokasi (Tabel 7). Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat adaptasi masing-masing genotipe berbeda-beda, dan
dimungkinkan terdapat genotipe yang spesifik lingkungan.
Ditinjau dari rata-rata seluruh genotipe di masing-masing lokasi, untuk TABELA
di Probolinggo memiliki rata-rata tertinggi, sedang untuk 2 sistem yang lain (Legowo
dan TAPIN biasa) di Malang memiliki rata-rata paling tinggi, sedang di Lumajang
rata-ratanya paling rendah, baik untuk TABELA maupun Legowo (Tabel 3).
Membandingkan masing-masing varietas di masing-masing lokasi dari rata-rata 3
cara tanam, maka tertinggi I, II dan III adalah sebagai berikut: di Bojonegoro, IR-64,
Digul dan S 382. Di Banyuwangi, Memberamo, Maros dan S 382. Di Malang
Memberamo, Cibodas dan Digul, di Probolinggo IR-64, S 382 dan Maros. Di
Lumajang produktivitasnya kurang dari 5 t/ha, IR-64 paling tinggi di susul Digul dan
S3054. Di kediri hasil rata-rata dari tanaman TAPIN Legowo dan TAPIN biasa tertinggi I,
I, dan III adalah Digul, S 382 dan IR-64.
Tabel 6.

Sidik ragam gabungan berdasar sistem tanam hasil gabah kering panen
(GKP) pada uji adaptasi calon varietas unggul padi sawah di Jawa Timur
MT 1996-1997.

Sumber keragman

Derajat bebas

Jumlah kuadrat

Kuadrat tengah

Cara tanam

2

0,7294

0,3647

Lokasi
Cara tanam x lokasi
Galat
Koefisien keragaman(%)

4
8
31

170,5257
-62,7784
185,1643

42,6314
-8473
5,9730
33,5

Tabel 7.

Sidik ragam gabungan berdasar genotipe yang diuji dari hasil gabah kering
panen (GKP) pada uji adaptasi calon varietas unggul padi sawah di Jawa
Timur MT 1996-1997.

Sumber keragaman

Derajat
bebas

Jumlah
kuadrat

Kuadrat
tengah

Fhit

Varietas
Lokasi
Varietas x lokasi
Ulangan

4
5
20
2

6,6355
218,6176
15,4979
0,3962

1,659*
43,724*
0,775*
0,198

5,571*
147,005*
2,606+
0,666

Varietas x Ulangan
Lokasi x Ulangan
Lokasi x var. x ul.
Galat
Koefisien keragaman (%)

8
10
40
40

1,1086
5,4871
-7,6094
11,8993

0,138
0,549
-0,190
0,297
8,0

0,464
1,846
0,639
-
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KESIMPULAN
1. Cara tanam TABELA di Bojonegoro dan Banyuwangi memberikan hasil gabah
kering tertinggi (7-8 t/ha).
2. Cara tanam Legowo meningkatkan hasil 300 kg/ha dibanding dengan cara tanam
pindah jarak tanam 20 cm x 20 cm.
3. Varietas unggul baru Memberamo, Cibodas, Digul dan Maros di masing-masing
lokasi hasilnya sedikit lebih tinggi atau sama dengan IR-64, sedang galur S 382
(Cirata) dan S 3054 hasilnya sepadan dengan Memberamo atau IR-64, kecuali di
Bojonegoro, varietas IR-64 lebih unggul. Untuk itu varietas-varietas tersebut dapat
dijadikan alternatif rotasi varietas di samping IR-64.
PUSTAKA
Adnyana, M. O. 1995. Pendekatan farming system development (FSD) dalam
perakitan, pengkajian dan teknologi pertanian. Apresiasi SUTPA Tgl.. 7-9
September 1995. Bogor 26 hal.
Basyir, A., Punarto S., Suyamto dan Supriyatin, 1995. Padi gogo. Monograf Balittan
Malang No 14, 48 hal.
BPTP Karangploso, 1995. Petunjuk teknis pelaksanaan usahatani padi. Malang 15 hal.
Buddenhugen, I.W., and A.P.K. Reddy, 1972. The host, the environment, Xantomonas
oryzae and the researcher. p. 289-295. In Rice Breeding, IRRI Los Banos
Philippnes.
De Datta, S.K. and Nantasomsaran, 1990. Status and prospects of direct seeding
flooded rice in tropical Asia. p. 1-16 In Direct Seeded Flooded Rice In the
Tropics. IRRI Los Banos Philippines.
Harahap, Z. 1992. Perbaikan varietas padi gogo di lahan tadah hujan. Seminar
Puslitbangtan, Bogor 12 hal.
Lim, M.S., Y.D. Yun, C.W. Lee, S.C. Kim, S.K. Lee and G.S. Chung, 1990. research
Status and prospect direct seeded flooded rice in Korea. p. 65-76. In Direct
Seeded Flooded Rice In Tropics IRRI Los Banos Philippines.
Lubis, E., Z. Harahap, Suwarno, M. Diredja dan H. Siregar, 1993. Perbaikan varietas
padi gogo untuk wilayah perhutanan. Risalah Hasil Penelitian Tanaman
Pangan. 1:1-13. Balit-tan Bogor.
Menteri Pertanian. 1995. SK. Pelepasan varietas Memberamo. 4 September 1995.
Silitonga, T.S., B. Kustianto dan H.R. Hifni, 1993. Pencarian sumber resistensi padi
terhadap penyakit hawar daun bakteri group IV. Risalah Hasil Penelitian
Tanaman Pangan. 1:14-19. Balittan Bogor.
Supaad, M.A. and A.W. CHeong, 1990. Problems with continuos seeding of rice in
Malaysia. p. 103 (Abstract). In Direct Seeded Flooded Rice in Tropics IRRI
Los Banos. Philippines.
Suriapermana, S., I. Syamsiah dan A.M. Faqi, 1990. Pengaruh bentuk dan ukuran
caren pada mina padi terhadap produksi padi dan ikan. Media Penelitian
Sukamandi. No 8 hal 28-33. Balittan Sukamandi.
Sutjihno dan T. S. Silitonga. 1991. Evaluasi rasa nasi galur-galur padi menggunakan
sifat-sifat organoleptik. Penelitian Pertanian Vol. 11 No. 2 hal. 65-68. Balittan Bogor.
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Suwono, S. Roesmarkam, F. Kasijadi dan Sumarno, 1997. Analisis dan keragaan
SUTPA Jawa Timur. Naskah Seminar Pra Raker Badan Litbang Pertanian di
Yogyakarta 4-6 Februari 1997.
Taslim, H. dan W.Y. Prastowo, 1987. Produksi biomas Azolla mi-crophylla pada tanah
Sukamandi. Media Penelitian Sukamandi No 4 hal. 5-9. Balittan Sukamandi.
DISKUSI
Siti Rahayu, Ir.
Apakah sistem tanam benih langsung (TABELA) dapat diterapkan pada lahan
gogo rancah?
Suwono, Ir.
Sistem TABELA pada lahan gogo rancah pernah dicoba di Tuban dan Jombang
dengan hasil yang sama dengan di lahan sawah, namun kendala utamanya adalah
pertumbuhan gulma. Untuk itu sebelum dilakukan penanaman hendaknya masalah
gulma harus ditangani secara benar.
Asikin C.H.
Galur/varietas yang dicoba dapat menjadi alternatif pergiliran tanaman dengan IR64, karena galur/varietas tersebut memiliki daya hasil yang sama atau lebih tinggi
daripada IR-64. Bagaimana mengenai sifat yang lain, misalnya ketahanan hama
dan penyakit ?
Suwono, Ir.
Varietas dan galur yang diuji selain memilki daya hasil tinggi juga tahan terhadap
wereng coklat biotipe 2 dan 3. Khusus varietas Memberamo dan Maros juga
memiliki ketahanan terhadap penyakit hawar daun serta memiliki mutu beras yang
lebih baik (nasi lebih pulen) rasa lebih enak
Suyamto, Dr.
Dari judul yang ada dinyatakan bahwa tujuan penelitian adalah mencari varietas unggul
spesifik lokasi, namun uraian belum menunjukkan varietas yang spesifik lokasi?
Suwono, Ir.
Untuk menentukan bahwa varietas memiliki specifitas di lokasi tertentu harus
dilakukan beberapa kali atau minimum 2 kali pengujian, sedang pengujian yang
dilaksanakan baru dilakukan sekali di enam lokasi.
IGK. Danaarsana, SP.
Varietas Cirata (GH. S382) akan dikembangkan di Bali, bagaimana memperoleh
benihnya ?
Suwono, Ir.
Varietas ini sudah dibudidayakan oleh petani di Jombang.
Bila bapak
menginginkan dapat menghubungi Bpk. Ir. Bambang Siswanto (IPPTP Wonocolo)
yang kebetulan menjadi petugas SUTPA Jombang.
Catatan: Dari hasil uji mutu beras, ternyata beras varietas Cirata mutunya agak
kurang, persentase beras kepala rendah, namun rasa nasi sebanding dengan IR-64
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UJI ADAPTASI CALON VARIETAS UNGGUL JAGUNG
DI BEBERAPA AGROEKOSISTEM DI JAWA TIMUR
(Study on Adaption of Corn Promising Line on Several Agroecosystem
in East Java)
Sunarsedyono, S. Roesmarkam dan L. Rosmahani1)
ABSTRAK
Agroekosistem untuk usaha tani jagung di Jawa Timur sangat bervariasi dan
belum ada varietas jagung anjuran untuk agroekosistem spesifik. Varietas
unggul jagung yang dilepas umumnya bersifat nasional, sehingga perlu
dikaji untuk lokasi spesifik. Uji adaptasi calon varietas unggul jagung
dilaksanakan di Jombang (lahan irigasi) pada MK 1996, dan di Banyuwangi,
Malang, dan Pacitan (lahan kering) pada MH 1996/1997. Empat calon
varietas unggul dan dua varietas pembanding diuji dengan menggunakan
rancangan petak terpisah, 3 ulangan. Petak utama cara tanam, (A) Cara
petani, yaitu mengikuti cara tanam petani setempat, dan (B) teknik maju,
yaitu menggunakan metode jarak tanam baris ganda 80 cm x (20 cm x 20
cm) dengan satu tanaman perlubang. Sebagai anak petak adalah varietas
(1) Wisanggeni, (2) Arjuna, (3) MKB(FS)ID-C2, (4) MK9(FS)I-C6, (5) AC
(S1)-C4, dan (6) Pool 2(FS)ID-C6. Hasil percobaan menunjukkan bahwa
teknik maju dapat meningkatkan hasil biji jagung pipilan kering secara
nyata, kecuali di Jombang. Peningkatan hasil ini terutama didukung oleh
peningkatan jumlah tongkol yang dipanen. Pada teknik maju rata-rata
ukuran tongkol lebih kecil (78 g pipilan kering/tongkol ), sedangkan pada
cara tanam petani ukuran tongkol lebih besar (124 g pipilan kering/tongkol)
sehingga mengurangi minat sebagian petani terhadap teknik maju. Dua
calon varietas yang cukup adaptif di Banyuwangi, Jombang dan Malang,
adalah MKB(FS)ID-C2 (5,8 t/ha dengan kisaran 2,5-8,1 t/ha) dan
MK9(FS)I-C6 (6,2 t/ha dengan kisaran 2,4-8,6 t/ha). Terdapat interaksi
yang nyata antara lokasi x varietas x cara tanam. Berarti bahwa genotipe
yang diuji memiliki adaptasi yang berbeda baik terhadap cara tanam
maupun lokasi spesifik. Hasil rata-rata di semua lokasi menunjukkan bahwa
dengan teknik maju memberikan hasil 5,74 t/ha pipilan kering atau 9% lebih
tinggi dari pada cara tanam petani, yaitu 5,28 t/ha.
Kata kunci: Adaptasi, Varietas unggul jagung.
ABSTRACT
The agroecosystem for corn cropping system in East Java is varies and there
is no recommended corn variety for specific agroecosystem. The superior
corn variety released is commonly for the national level, and so that the
superior corn variety for the specific location need to be tested. The
adaptation trial for the candidate of corn superior varieties were conducted
____________________________________________
1) Berturut-turut Staf peneliti, PMD, PMA BPTP Karangploso
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at Jombang (irrigated land) on the dry season 1996, and for Banyuwangi,
Malang, and Pacitan sites (dry land) were conducted on the wet season
1996/1997. Four candidate of varieties and two standard varieties were
tested by using split-plot design with 3 replications. The main plots are (A)
the farmer system and (B) the advance system, where as the subplots are six
varieties namely (1) Wisanggeni, (2) Arjuna, (3) MKB(FS)ID-C2, (4)
MK9(FS)I-C6, (5) AC (S1)-C4, and (6) Pool 2 (FS)ID-C6. The advance
system produce corn grain yield higher than that of the farmer system due to
mainly supported by total of ear harvested. The average size of ear derived
from the advance system is smaller (78 g/ear) than that of the farmer system
(124 g/ear) by which it caused part of the farmer not so interested in the
advance system. Two candidate varieties that perform adapted enough in
Banyuwangi, Jombang, and Malang are MKB(FS)ID-C2 (5.8 t/ha, ranges
from 2.5 t/ha to 8.1 t/ha) and MK9(FS)I-C6 (6.2 t/ha, ranges from 2.4 t/ha to
8.6 t/ha). The interaction among variety x system x location is significant. It
means that the genotype to be tested are give response to the system and
location specific. The average yield of corn on all location showed that the
advance system give 5.74 t/ha dry grain or otherwise yielded 9% higher than
that of the farmer technology viz 5.28 t/ha.
Key word: Adaptation, Corn superior variety.
PENDAHULUAN
Varietas jagung unggul yang dilepas seperti Arjuna, pada umumnya masih
bersifat nasional, sehingga varietas unggul tersebut ditanam hampir di seluruh
agroekosistem di Indonesia (Ditjen Pangan, 1995). Kenyataannya varietas yang
unggul pada kondisi optimal belum tentu unggul pada kondisi suboptimal, dan
demikian pula sebaliknya. Di samping itu varietas yang unggul pada agroekosistem
tertentu belum tentu unggul pada agroekosistem yang lain. Fenomena tersebut
disebabkan oleh adanya interaksi antara genotipe dengan lingkungannya.
Agroekosistem di Jawa Timur dan Bali bervariasi, belum ada varietas jagung
anjuran yang spesifik agroekosistem ataupun spesifik lokasi dan musim. Optimasi
produktivitas jagung memerlukan tersedianya varietas unggul spesifik lokasi sehingga
untuk Propinsi Jawa Timur dan Bali akan terdapat varietas unggul anjuran. Dampak
yang diharapkan adalah dapat menambah kapasitas penyanggaan terhadap berbagai
cekaman (Sumarno dan Anwari, 1994). Tersedianya varietas yang adaptif terhadap
musim tanam spesifik, penting sebagai anjuran penerapan rotasi lingkungan tertentu
dan akan meniadakan serta memanfaatkan sifat interaktif genotipe x lingkungan
(Subandi et.al., 1978; Kasno et.al., 1989; Sumarno, 1982).
Pengkajian ini bertujuan untuk memperoleh galur harapan calon varietas unggul
jagung spesifik lokasi yang sesuai pada beberapa zona agroekologi di Jawa Timur.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan di 4 lokasi yakni Banyuwangi, Jombang, Malang, dan
Pacitan (kondisi lokasi dan waktu tanam tercantum pada Tabel 1. Percobaan
menggunakan rancangan petak terpisah, 3 ulangan (petani sebagai ulangan). Petak
utama (2 cara tanam): (A) cara petani, dan (B) cara maju yakni dengan jarak tanam 80
cm (20 cm x 20 cm) dengan satu bibit perlubang, pupuk lengkap Urea/SP36/KCl/ZA
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dengan dosis 250/150/150/100 kg/ha, 2 kali penyiangan, pembumbunan, dan
pengendalian hama/penyakit berdasarkan pemantauan. Anak petak terdiri dari 6
varietas; (V1) Wisanggeni, (V2) Arjuna, (V3) MKB (FS)ID-C2, (V4) MK9(FS)I-C6,
(V5) 8AC(S1)-C4, dan (V6) Pool 2 (FS)ID- C6. Luas petak 5 x 10 m2 (sesuai kondisi
petakan). Karakter yang diamati adalah umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman,
bobot tongkol basah, dan hasil biji pipilan kering.
Tabel 1.

Kondisi lokasi dan tanggal tanam penelitian Uji Adaptasi calon varietas
unggul jagung di Jawa Timur 1996/1997.

Uraian
Kecamatan

Banyuwangi
Wongsorejo

Desa

Jombang
Gudo

Malang
Karangploso

Pacitan
Pringkuku

Sumber Kencono Mejoyolosari

Bocek

Ngadirejo

Zonasi

Alf. 3121.

Ent. 3112.

Oxi.3131.

Ent. 3121.

Jenis lahan

Tegal.

Sawah.

Tegal.

Tinggi tempat

34 m dpl.

22 m dpl.

610 m dpl.

Tegal.
5
0 m.dpl.

Kendala

Kering pada
fase vegetatif
Angin keras

Daya tumbuh
kurang.
Penyakit
bule.

Daya tumbuh
kurang.
Kekeringan.
Hama Puser.

Daya tumbuh
kurang. Kekeringan. Tanah
miskin N, P,K.

Rata-rata hasil
petani t/ha
pipilan kering

4

5,5

3,5

1,8

Waktu tanam

Bersamaan
petani

Terlambat 2
minggu.

Bersamaan
petani.

Terlambat 3
minggu.

Tgl. tanam

18-12-96

9-8- 96

21-12-96

6-12-96

Tgl. panen

20-3 -97

10-11-96

2- 4-97

10-3-97

HASIL DAN PEMBAHASAN
Produktivitas hasil biji jagung pipilan kering dengan cara maju lebih tinggi dari
pada cara petani di semua lokasi dan berbeda nyata kecuali di Jombang. Di lokasi
Jombang produktivitas tertinggi adalah 7,13 t/ha (cara petani) dan 7,49 t/ha (cara
maju), sedangkan di Pacitan produktivitas terendah yakni 2,54 t/ha (cara petani) dan
2,86 t/ha (cara maju) (Tabel 2).
Dibandingkan dengan varietas Wisanggeni dan Arjuna maka ada 2 calon varietas
yang unggul, yaitu MKB(FS)ID-C2 dan MK9(FS)I-x2C6. Keduanya memiliki daya
hasil lebih tinggi dan berbeda nyata dengan varietas pembanding di lokasi
Banyuwangi, Jombang, dan Malang. Kecuali MKB (FS) ID-C2 di Banyuwangi
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dengan cara tanam petani hasilnya lebih rendah dari pada Arjuna, sedangkan dengan
cara maju di lokasi tersebut keempat calon varietas yang diuji memiliki daya hasil lebih
tinggi dari pada varietas pembanding. Peningkatan hasil rata-rata dengan cara maju
masing-masing adalah Banyuwangi (1,11 t/ha), Jombang (0,36 t/ha), Malang (0,46 t/ha)
dan Pacitan (0,32 t/ha).
Sidik ragam percobaan (Tabel 3) menunjukkan bahwa antar varietas yang diuji
produksinya berbeda nyata di semua lokasi dan terdapat interaksi antara varietas
dengan cara tanam (cara petani dan cara maju) di Banyuwangi dan Malang. Di antara
kedua perlakuan cara tanam juga berbeda nyata, kecuali di Jombang. Hal ini mungkin
cara tamam petani di Jombang sudah baik dan mengikuti anjuran. Di Pacitan selain
terdapat beda nyata antar varietas dan antar cara tanam juga terdapat perbedaan antar
ulangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah di Pacitan sangat heterogen.
Tinggi tanaman di semua lokasi berkisar antara 190-225 cm, kecuali di lokasi
Pacitan tanaman lebih pendek daripada di lokasi lain yaitu berkisar 140-160 cm (Tabel
4). Diperkirakan bahwa ada hubungan erat antara tinggi tanaman dengan kesuburan
tanah, tetapi tidak berlaku untuk tinggi tanaman dengan hasil. Pengelolaan tanaman
dapat meningkatkan tinggi tanaman antara (0-10 cm) tetapi pengaruhnya tidak berbeda
nyata. Antar varietas dan antar pengelolaan tanaman tinggi tanamannya tidak berbeda nyata.
Dari analisa gabungan (Lampiran 1) ada interaksi antara lokasi dengan varietas,
lokasi dengan cara pengelolaan dan antara varietas dengan pengelolaan. Hal ini berarti
bahwa genotipe yang diujikan memberikan respon terhadap lokasi spesifik dan
terhadap cara pengelolaan tanaman. Varietas ataupun galur yang diuji memiliki daya
adaptasi terhadap lokasi spesifik. Misalnya hasil yang MK9(FS)I-C6 lebih tinggi
daripada MKB(FS)-C2 kecuali Pacitan. Kemudian MK9(FS)-C6 lebih tanggap
terhadap cara maju dari pada MKB(FS)-C2. Demikian juga Wisanggeni lebih baik
hasilnya daripada Arjuna, kecuali di Banyuwangi. Di Pacitan selain terdapat beda
nyata antara varietas dan antar perlakukan cara tanam, juga terdapat beda nyata antar
ulangan, ini menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanah di Pacitan sangat heterigen (Tabel 3).
Tabel 2. Hasil biji jagung di masing-masing lokasi percobaan, 1996/1997.
Varietas

Hasil (t/ha)
Banyuwangi

Jombang

Rata-

Malang

Pacitan

rata

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

Wisanggeni

3890

5,46

7,00

7,63

6,28

7,20

2,89

3,22

5,45

Arjuna

4,94

5,04

6,48

7,17

6,08

6,82

2,87

3,07

5,35

Mkb(FS)ID-C2

4,06

6,12

7,90

8,11

7,21

7,32

2,56

3,14

5,80

MKG(FS)I-C6

6,01

6,33

8,42

8,65

7,54

7,77

2,40

2,79

6,24

AC (S1)-C4

4,83

6,38

5,51

5,87

5,09

5,32

1,79

2,07

4,63

(FS) ID-C6

4,31

6,20

6,91

6,98

6,31

6,12

2,10

2,48

5,18

BNT

0,356

0.356

0,659

0,659

0,599

0,599

0,282

0,282

Rata-rata

4,75a

5,86b

7,53b

7,99a

6,31a

6,76b

2,5a

2,86b

Angka yang diikuti huruf sama di dalam baris yang sama tidak berbeda nyata.
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Tabel 3.

Sidik ragam hasil biji pipilan kering percobaan uji adaptif calon varietas
unggul jagung di Jawa Timur, 1996/1997.

Sumber
Keragaman
Perlakuan (P)
Ulangan (U)
P% U
Zariets (U)
V% P
Sisanya
Koef. Keragaman (%)

Derajat
Kelas
1
2
2
5
5
27

Kuadrat Tengah
BanyuJombang
wangi
13,9452*
0,8308
0,0378
0,2743
0,0606
2,2271
2,0579*
7,2206
1,2841*
0,06709
0,0247
0,0848
3,0
4,0

Malang

Pacitan

1,0424*
0,0963
0,0268
5,5356
0,3203*
0,9702
4,0

0,9532*
0,0091*
0,0005
1,2597*
0,0503
0,1547
4.7

Tinggi tanaman di semua lokasi berkisar antara 190-225 cm, kecuali di lokasi
Pacitan tanaman lebih pendek daripada di lokasi sekitar 140-160 cm (Tabel 4). Hal
tersebut disebabkan karena di Pacitan pada fase awal pertumbuhan vegetatif
mengalami kekeringan cukup lama dan disamping itu kesuburan tanahnya sangat
rendah. Hal tersebut dapat juga karena rata-rata hasil jagung di sekitar tempat
percobaan tersebut hanya sekitar 1,8 t/ha.
Tabel 4.

Tinggi tanaman, percobaan Uji adaptif calon varietas unggul jagung di Jawa
Timur, 1996/1997.

Varietas

Tinggi tanaman (cm)
Banyuwangi

Jombang

Malang

Pacitan

Rata-

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

Rata

Wisanggeni

214

216

217

216

206

207

152

156

198

Arjuna

216

217

223

220

211

210

148

150

199

MKB(FS)ID-C2

192

195

219

218

210

209

152

155

194

MKG(FS)I-C6

208

208

202

204

192

194

146

147

188

AC (S1)-C4

206

208

213

211

204

202

142

143

191

(FS) ID-C6

210

211

208

214

200

205

145

149

193

Rata-rata

208a

205a

214a

214a

204a

204a

147a

15a

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata.

Diperkirakan bahwa ada hubungan erat antara tinggi tanaman dengan kesuburan
tanah, tetapi tidak berlaku untuk tinggi tanaman dengan hasil. Pengelolaan tanaman
dapat meningkatkan tinggi tanaman antara (0-10 cm) tetapi pengaruhnya tidak berbeda
nyata. Di tinjau dari tinggi tanaman ini antar varietas dan antar pengelolaan tanaman
tidak berbeda nyata.
Peningkatan pengelolaan tanaman dapat meningkatkan jumlah tongkol di panen
antara 158-197 tongkol/plot. Jumlah tongkol model tanam petani hanya berkisar
antara 200-300 tongkol/plot atau  60.000 tongkol/ha, sedangkan model tanam baris
ganda dapat mencapai 350-500 tongkol/plot atau  90.000 tongkol/ha (Tabel 5).
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Tabel 5.

Jumlah tongkol di panen percobaan Uji adaptif calon varietas unggul jagung
di Jawa Timur, 1996/1997.

Varietas

Jumlah tongkol/plot
Banyuwangi

Jombang

Malang

Pacitan

Rata-

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

rata

Wisanggeni

234

390

293

485

288

480

232

387

198

Arjuna

233

380

293

483

281

480

233

380

199

MKB(FS)ID-C2

216

401

288

477

281

477

216

389

194

MKG(FS)I-C6

273

452

295

488

286

490

210

380

188

AC (S1)-C4

219

460

256

436

256

450

180

313

191

(FS) ID-C6

227

399

287

482

286

478

186

354

193

Rata-rata

233a

414b

285a

475b

279a

476b

209a

367b

Peningkatan jumlah tongkol di panen pada teknik maju karena digunakan cara
tanam baris ganda (double row). Peningkatan jumlah tongkol ini dimungkinkan
merupakan komponen utama peningkatan hasil biji pipilan kering walaupun di
Jombang jumlah tongkol ini tidak diikuti dengan peningkatan hasil biji pipil kering.
Hal ini dikarenakan petani Jombang telah mengelola pertanaman jagungnya dengan
intensif, sehingga walaupun jumlah tongkol lebih sedikit tetapi jumlah biji/tongkol dan
bobot 100 butir lebih tinggi.
Seluruh calon varietas termasuk pembanding yang diuji merupakan varietas berumur
sedang, berkisar antara 90-104 hari. Calon varietas unggul jagung yang diuji berkisar 0-5
hari lebih dalam daripada umur varietas pembanding (Wisanggeni dan Arjuna) (Tabel 6).
MKB(FS)ID-C2 dan AC(S1)-C4 memiliki rata-rata umur paling dalam yaitu 97 hari. Di
antara lokasi pengkajian umur jagung yang paling dalam terdapat di Malang, yaitu rata-rata
102 hari (610 m dpl.), sedangkan yang paling genjah yaitu di Banyuwangi (ketinggian 34
m dpl).
Tabel 6.

Umur panen di masing-masing lokasi percobaan uji adaptif calon varietas
unggul jagung di Jawa Timur. 1996/1997.
Umur panen (hari)

Varietas

Banyuwangi

Jombang

Rata

Malang

Pacitan

-rata

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

Petani

Cara
maju

Wisanggeni

90

90

92

92

99

99

93

93

94

Arjuna

90

90

91

92

99

100

93

94

94

MKB(FS)ID-C2
MKG(FS)I-C6
AC (S1)-C4
Pool 2(FS)ID-C6

94
91
94
91

95
91
94
91

95
92
94
92

95
92
94
92

104
101
104
102

104
101
104
102

96
93
96
93

96
94
96
94

97
94
97
94

Rata-rata

92

92

93

93

102

102

94

95
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KESIMPULAN
Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sistem tanam baris ganda
(teknik maju) memberikan hasil biji pipilan kering nyata lebih tinggi dibandingkan
dengan sistem petani di Banyuwangi, Malang dan Jember. Dua calon varietas unggul
jagung yang cukup adaptif di Banyuwangi, Jombang, dan Mmalang adalah
MKB(FS)ID-C2, yang memiliki rata-rata hasil 5,8 t/ha dengan kisaran 2,5-8 t/ha dan
MK9(FS)I-C6 memiliki rata-rata 6,2 t/ha dengan kisaran 2,4-8,6 t/ha. Peningkatan
hasil dengan cara tanam baris ganda (teknik maju) didukung oleh jumlah tongkol
dipanen yang lebih banyak dan dosis pupuk yang lebih tinggi di bandingkan dengan
cara petani. Khususnya di lokasi Jombang cara tanam jagung petani setempat telah
maju dan dengan dosis pupuk yang tinggi karena mereka sudah terbiasa menanam
jagung hebrida.
PUSTAKA
Ditjentan. Pangan, 1995. Program dan upaya mencapai swasembada pangan melalui
Super Insus. Rapat Koordinasi Teknis, Malang, April 1995
Kasno, A, R.Shanter, and E. Syamsuddin, 1989. Telaah adaptasi dan interaksi
genotipe dan lingkungan pada kacang tanah. Penelitian Palawija 1: 1-8 Balai
Penelitian Tanaman Pangan Malang.
Subandi, M.R. Hakim, and M.M.Dahlan, 1978. Yield performance of fifteen maize
varieties in different environments Cont. Centr. Res. Inst. Agric Bogor, 39:
1-12 Puslibangtan, Bogor.
Sumarno, 1982 Yield stability of Orba soybeen variety. Penelitian Pertanian Vol. 2
(2): 75-77.
Sumarno dan M. Anwari, 1994. Dehomogenasi varitas unggul tanaman untuk
stabilitas. Hasil Simposium Pemuliaan Tanaman Univ. Brawijaya Malang.
Lampiran 1:

Tabel analisis gabung Uji Adaptif Calon Varietas Jagung di Berbagai
Agroekosistem di Jawa Timur MK. 1996 dan MH 1996/97.

Sumber Keragaman
Ulangan
Lokasi (A)
Acak a
Cara tanam (B)
AXB
Acak b
Varietas (C)
AXC
BXC
AXBXC
Acak c
TOTAL

72

Derajat
bebas
2
3
6
1
3
8
5
15
5
15
80

Jumlah
Kuadrat
0.978
450.128
0.903
11.017
5.784
0.406
36.219
28.296
1.438
5.442
1.622

143

342.262

Kuadrat
Tengah
0.489
150.043
0.150
11.017
1.928
0.051
7.244
1.886
0.288
0.363
0.021

Probabilitas
0.1106
1.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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DISKUSI
Nama penanya:
Saudara mengatakan bahwa dengan cara maju jumlah tongkol dipanen lebih
banyak dari cara petani, sehingga produksi lebih tinggi daripada cara petani.
Namun kenaikan jumlah tongkol dipanen sekitar 30.000 hanya menaikkan
produksi sekitar 10% dari cara petani. Yang saya tanyakan: "Apakah pada cara
maju tongkolnya saja yang lebih kecil, ataukah juga ukuran bijinya lebih kecil?"
Sunarsedyono, Ir.
Menurut hasil pengkajian kami ternyata dengan cara maju, yaitu populasi yang
lebih tinggi, baik ukuran tongkol maupun ukuran bijinya menjadi lebih kecil,
terutama di lokasi yang mengalami kekeringan.
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ADAPTASI GENOTIPE KEDELAI DI BEBERAPA SENTRA
PRODUKSI JAWA TIMUR
(Adoption of Soybean Genotype on the Central Production Several in East Java)
Chamdi Ismail, Sumarno, Rodiah, Sarwono dan Siti Nurbanah1)
ABSTRAK
Produktivitas kedelai diharapkan dapat mencapai optimal apabila varietas
yang ditanam memiliki adaptasi spesifik terhadap lingkungan. Untuk
mendapatkan varietas yang beradaptasi lingkungan spesifik dilakukan
pengujian tiga galur harapan dan tiga varietas kedelai, termasuk Wilis
sebagai pembanding, di lima lokasi sentra produksi kedelai di Bojonegoro,
Ponorogo, Jombang dan Malang pada MK 1996 dan di Pasuruan pada MH
1996/1997. Penanaman percobaan dilakukan dengan dua cara, yakni cara
petani dan teknik maju. Tanam cara petani mengikuti cara petani setempat,
teknik maju terdiri dari: jarak tanam “double rows” 50 cm x (20 cm x 10 cm)
dua benih/lubang, dosis pupuk 100 kg Urea + 75 kg SP-36 + 75 kg KCl/ha,
penyiangan dua kali diikuti pembubunan, dan pengendalian hama
berdasarkan PHT. Percobaan menggunakan rancangan petak terpisah
dengan tiga ulangan. Petak utama adalah dua cara tanam, dan anak petak
adalah enam genotipe kedelai. Luas anak petak 5 m x 10 m. Pengamatan
data meliputi populasi tanaman dipanen, tinggi batang saat panen,
polong/batang, bobot 100 biji dan hasil biji. Penanaman dengan teknik maju
meningkatkan hasil biji kedelai, kecuali di Malang. Varietas Manchuria dan
Putri Mulyo hasil bijinya sepadan dengan varietas Wilis, baik dengan
perlakuan teknik maju maupun cara tanam petani mencapai 2,45 dan 2,19
t/ha.
Tinggi batang, polong/batang dan populasi panen umumnya
menunjukkan respon positif terhadap cara tanam teknik maju, tetapi ukuran
biji tidak terpengaruh oleh cara tanam. Kenaikan hasil biji oleh perlakuan
cara tanam teknik maju dari masing-masing genotipe rata-rata 30%,
berkisar antara 22 hingga 40%. Interaksi antara cara tanam X genotipe,
lingkungan X genotipe, dan cara tanam X lingkungan X genotipe untuk data
hasil biji tidak nyata, menunjukkan bahwa genotipe yang diuji tidak
memberikan respon terhadap lingkungan spesifik yang ada. Varietas yang
diuji tidak memiliki adaptasi terhadap lingkungan spesifik walaupun kisaran
hasil antar lingkungan cukup besar. Varietas Putri Mulyo dan Manchuria
memiliki daya hasil sepadan dengan varietas Wilis dan kualitas bijinya
bagus, sehingga dapat diusulkan untuk varietas anjuran bagi sentra produksi
kedelai, sebagai alternatif varietas Wilis.
Kata kunci: Kedelai, adaptasi spesifik lingkungan, teknik maju, galur harapan,
interaksi genotipe X lingkungan.

_____________________________________________
1) Berturut-turut AJPMA, APU,AJTL,AJPMA dan PPMD BPTP Karangploso.
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ABSTRACT
Soybean productivity is expected to reach optimum level, if a variety
possesing environmental specific adaptation is planted. Three lines and
three varieties including Wilis as check were evaluated in five locations,
representing soybean production centres, in Bojonegoro, Ponorogo,
Jombang, and Malang during dry season 1996 and in Pasuruan during rainy
season 1996/1997. In each location, planting was carried out in two
methods, namely (1) following local farmers’ methods and (2) using
improved technique. The improved technique consisted of double rows 50
cm x (20 cm x 10 cm) two plants per hilll, fertilizer rate of 100 kg Urea +75
kg TSP + 75 kg KCl/ha, weeding followed by hilling up, and pest control
applying IPM techniques. Treatments were arranged in split plots,
replicated three times. Plot size of the sub plots was 5 m x 10 m. Improved
technique increased soybean yields in all locations except in Malang.
Manchuria and Putri Mulyo varieties produced grain yield as much as Wilis,
both on farmer’s practices and on improved techniques. Plant height, pods
per plant, and number of harvested plants showed positive responses to
improved technique, but not for seed sizes. Among lines or varieties, grain
yields’ increases due to improved techniques averaged of 30%, ranging from
22% to 40%. Interaction between method of planting X genotypes or
environment X genotypes, or method of planting X environments X
genotypes, were not significant, suggesting that there was no preferential for
environmental specific adaptation among the tested genotypes. Variety for a
spesific environment adaptation was not obtained from the tested lines and
varieties. Putri Mulyo and Manchuria varieties indicated high grain
productivity, comparable to that of Wilis, with large seed size and yellow
seed coat. These two varieties are feasible to be considered for varietal
releases and recommended for planting in soybean production centres of
East Java.
Key word:

Soybean, environmental specific adaptation, improved techniques,
promising lines, genotype X environment interaction
PENDAHULUAN

Belum optimalnya produktivitas kedelai di Jawa Timur diperkirakan disebabkan
oleh penggunaan varietas yang tidak beradaptasi terhadap lingkungan spesifik.
Walaupun telah dilepas lebih dari 15 varietas unggul kedelai sejak tahun 1980, namun
hanya varietas Wilis yang saat ini banyak ditanam petani kedelai di Jawa Timur
(BULOG, 1986). Pelepasan varietas unggul memang tidak ditujukan terhadap
lingkungan spesifik, bahkan dilepas secara Nasional untuk seluruh areal tanaman
kedelai di Indonesia, baik lahan sawah maupun lahan tegal (Sumarno et al. 1990).
Areal produksi kedelai di Indonesia, dan Jawa Timur khususnya, terletak pada garis
lintang yang tidak banyak berbeda, sehingga tidak terdapat perbedaan panjang hari. Di
Amerika Serikat, yang areal kedelainya tersebar dari 15o hingga 45o Lintang Utara,
mengharuskan untuk penyediaan varietas unggul beradaptasi lingkungan spesifik atas dasar
perbedaan garis lintang area produksi. Mereka membagi varietas menjadi 12 golongan
adaptasi dan masing-masing golongan varietas hanya sesuai bagi area produksi tertentu
(Hartwig, 1973).
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Perbedaan lingkungan produksi kedelai di Jawa Timur hanya disebabkan oleh
tipe lahan (sawah atau tegal), jenis tanah dan pola tanam (tumpangsari atau
monokultur). Secara keseluruhan, perbedaan karakteristik lingkungan tersebut
membentuk “kualitas lingkungan”, yang akan menentukan tinggi rendahnya
produktivitas kedelai. Perbedaan lingkungan yang disebabkan oleh tinggi tempat atau
elevasi tidak terlalu berperan, karena 90% tanaman kedelai di Jawa Timur ditanam di
dataran rendah antara 1 hingga 400 m di atas permukaan laut.
Hampir 85% areal kedelai di Jawa Timur yang setiap tahun mencapai 415.000 ha
adalah di lahan sawah yang hampir seluruhnya ditanam secara monokultur, dan
sebagian kecil tumpangsari dengan jagung. Dengan demikian “lingkungan spesifik”
kedelai di lahan sawah di Jawa Timur lebih terbatas pada perbedaan jenis tanah dan
cara pengelolaan tanaman. Pengkajian adaptasi galur calon varietas unggul kedelai di
Propinsi Jawa Timur, dengan demikian perlu ditekankan kepada lingkungan atau
lokasi yang memiliki karakteristik tanah berbeda, dengan teknik penanaman yang
berbeda. Cara pengelolaan tanaman petani di masing-masing lokasi, dapat dianggap
mewakili “kualitas lingkungan spesifik kedelai” bagi lokasi yang bersangkutan.
Rakitan teknologi budidaya kedelai untuk lahan sawah telah banyak
didokumentasikan, diantaranya oleh Manwan et al. (1990), dan Sumarno (1991;
1996). Bertanam kedelai setelah padi sawah harus dilakukan secepatnya setelah padi
dipanen, dan seluruh pekerjaan penanaman dilakukan secara manual. Oleh karena itu
penanaman kedelai dengan tanpa olah tanah merupakan cara yang dianjurkan untuk
hampir semua tanah sawah di Jawa Timur. Hasil penelitian Adisarwanto (1993) juga
menunjukkan bahwa tanah sawah yang diolah sebelum tanam kedelai justru mengakibatkan hasil kedelai turun dibandingkan tanah tanpa diolah. Cara tanam tanpa olah
tanah ini dipraktekkan oleh petani kedelai Jawa Timur, kecuali pada tanam kedelai
musim kemarau II (MK-II) pada bulan Juli, sebagian petani ada yang mengolah tanah
sebelum tanam kedelai. Pembuatan bedengan yang dibatasi oleh parit kecil berjarak 1
m hingga 3 m membuktikan dapat memperbaiki drainase tanah dan meningkatkan
produksi kedelai, dibandingkan penanaman kedelai tanpa bedengan atau saluran
drainase (Sumarno et al. 1989). Adisarwanto (1983) menunjukkan bahwa pemberian
mulsa jerami 5 t/ha di atas permukaan tanah, sebagai penutup benih kedelai yang baru
ditanam dapat meningkatkan hasil hingga 30% dibandingkan tanpa mulsa jerami.
Pemupukan pada kedelai tidak memberikan pengaruh yang konsisten. Suwono
(1989) melaporkan bahwa pada tanah Vertisol (Grumosol) pemupukan kalium dengan
dosis 135 kg K2O/ha dapat mencegah gejala khlorosis dan dapat meningkatkan hasil.
Namun hasil penelitian Sumarno dan Suyamto (1991) di tanah vertisol Ngale tidak menunjukkan pengaruh pemberian pupuk K, baik berasal dari residu (diberikan pada padi sebelum bertanam kedelai) maupun pemberian K secara langsung terhadap tanaman kedelai.
Galur harapan kedelai seri MSC (Malang Soybean Cross) seri 86, 89 dan 90
(masing-masing seri menunjukkan tahun persilangan dibuat, yakni tahun 1986, 1989
dan 1990) berasal dari BALITKABI Malang, telah mengalami berbagai uji adaptasi,
dengan daya hasil sepadan dengan hasil varietas Wilis, tetapi umurnya lebih genjah
(Sugito dan Arifin, 1994). Varietas Putri Mulyo saat ini sedang dalam proses
pengusulan untuk pelepasan varietas, dan sudah banyak ditanam di daerah Bojonegoro
dan Pasuruan (Sukarno et al. 1996; BPTP Karangploso, 1996). Varietas Manchuria
berasal dari introduksi dari Philipina oleh PT Nestle, yang dalam waktu singkat (19951996) telah ditanam petani Pasuruan, karena daya hasilnya tinggi dan mutu bijinya
bagus. Galur harapan seri MSC dan varietas Putri Mulyo serta Manchuria perlu dikaji
adaptasikan di berbagai lingkungan untuk mendukung usulan pelepasannya.
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Adaptasi galur/varietas kedelai pada lingkungan spesifik sebelumnya telah diteliti
oleh Sumarno et al. (1994), yang menunjukkan bahwa adaptasi galur-galur yang diuji
pada lingkungan spesifik tidak nyata. Sepuluh galur/ varietas kedelai yang ditanam di
duabelas lingkungan di Jawa Timur, Bali dan Lombok menunjukkan bahwa interaksi
antara genotipe kedelai dengan lingkungan tidak nyata, dan hasil biji kedelai
ditentukan oleh kualitas lingkungan, terutama faktor kelembaban tanah, drainase tanah
dan kesuburan tanah.
Konsep tentang adaptasi varietas terhadap lingkungan spesifik ini dinilai penting,
sehubungan dengan tugas Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yang salah satu tugasnya
adalah menyediakan teknologi yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengidentifikasi ada
tidaknya genotipe kedelai yang memiliki adaptasi pada lingkungan spesifik, telah diuji
enam genotipe kedelai pada sepuluh lingkungan produksi. Hipotesa dari pengkajian ini
adalah terdapat galur harapan/varietas kedelai yang menunjukkan adaptasi terbaik pada
lingkungan spesifik. Sebagai hipotesa negatif (HO) adalah bahwa semua galur harapan/
varietas kedelai adaptasinya tidak terpengaruh oleh lingkungan.
Tujuan pengkajian adalah menyediakan informasi untuk mendukung pelepasan
galur harapan sebagai varietas unggul kedelai, yang bersifat spesifik lingkungan bila
diperoleh varietas yang beradaptasi spesifik, atau sebagai varietas unggul yang dapat
beradaptasi baik untuk semua sentra produksi.
Tujuan kedua adalah diperolehnya varietas unggul kedelai yang berdaya hasil
tinggi dan mutu bijinya bagus, untuk dapat diusulkan dilepas secara resmi oleh
Pemerintah sebagai varietas unggul yang dianjurkan.
BAHAN DAN METODE
Sebanyak tiga galur harapan kedelai dan tiga varietas, termasuk varietas pembanding Wilis, diuji adaptasi di lima lokasi, yakni Bojonegoro, Jombang, Ponorogo, dan
Malang, pada musim kemarau (MK 1996) dan Pasuruan musim hujan (MH
1996/1997). Masing-masing lokasi merupakan sentra produksi kedelai lahan sawah
Jawa Timur, kecuali Malang. Untuk menambah keragaman lingkungan, penanaman
galur/varietas kedelai di masing-masing lokasi dilakukan dengan dua cara, yakni cara
petani dan dengan teknik budidaya maju (Tabel 1a). Penanaman dengan dua cara ini
juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah calon varietas kedelai sesuai bila ditanam
dengan cara tanam petani, ataukah lebih sesuai ditanam dengan teknik maju.
Percobaan di masing-masing lokasi menggunakan rancangan petak terpisah,
diulang tiga kali. Petak utama adalah dua cara tanam, dan anak petak adalah enam
galur harapan/varietas kedelai. Luas anak petak 5 m x 10 m. Cara pengelolaan dan
pemeliharaan tanaman yang merupakan perlakuan petak utama seperti tertera pada
Tabel 1a. Percobaan musim kemarau diari menurut keperluan, baik pada cara tanam
petani maupun pada cara teknik maju.
Data yang diamati meliputi tinggi batang saat panen, jumlah tanaman
dipanen/petak, banyak polong perbatang, ukuran biji yang dinyatakan dengan bobot
100 biji, dan hasil biji kering/petak. Tinggi batang dan polong/batang diamati dari 10
tanaman contoh yang diambil menjelang panen. Populasi tanaman yang dipanen
dikonversikan menjadi populasi tanam/ha.
Analisa data menggunakan sidik ragam model rancangan petak terpisah untuk
masing-masing lokasi, dan analisa sidik ragam gabungan untuk data hasil biji. Respon
galur/varietas terhadap teknik maju diukur dari perbandingan hasil biji perlakuan
teknik maju dengan hasil cara petani, dikalikan 100%.
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Tabel 1a. Pengelolaan tanaman kedelai cara petani dan teknik maju, sebagai perlakuan
petak utama untuk percobaan adaptasi galur/varietas kedelai di lima lokasi,
th 1996/1997.
Komponen

Cara petani

Teknik maju

1. Jarak tanam

20 cm x 10 cm, 3
biji/lubang

50 cm x (20 cm x 10 cm), 2
biji/lubang1)

2. Pemupukan

0

100 kg Urea + 75 kg TSP + 75
kg KCl/ha diberikan saat tanam

3. Pengendalian hama Diserahkan petani

Berdasarkan monitoring
mengacu PHT

4. Penyiangan

Satu kali, umur + 30 hari

Dua kali, umur 15 hari dan 30
hari

5. Pembumbunan

Tanpa pembumbunan

Dibumbun setelah penyiangan
ke II

A.

jarak tanam baris dobel, dua barisan berjarak 20 cm, dan jarak antara pasangan barisan berikutnya
50 cm. Jarak tanaman dalam barisan 10 cm.

Tabel 1b. Galur harapan calon varietas dan varietas pembanding yang diuji pada uji
adaptasi di lima lokasi, th 1996/1997.
Galur harapan/Varietas

Asal

Keterangan

1. MSC 8606-5-1M
2. MSC 8906-5-6
3. MSC 9019-C-3-1
4. Manchuria A)
5. Putri MulyoB)
6. Wilis

BALITKABI
BALITKABI
BALITKABI
Philipina/PT. Nestle
Thailand/PT. Nestle
Varietas unggul, 1983

Asal persilangan
Asal perssilangan
Asal persilangan
Asal introduksi
Asal introduksi
Pembanding

Keterangan:
A.

Nama diberikan oleh kelompok tani di Pasuruan, nama asli Nakhon Sawan I.

B.

Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengkajian di Bojonegoro
Percobaan di Bojonegoro menunjukkan bahwa varietas Wilis yang ditanam
dengan teknik maju hasilnya lebih tinggi, mencapai 2,7 t/ha, sedangkan dua galur
harapan asal BALITKABI hasil bijinya nyata lebih rendah (Tabel 2). Varietas
Manchuria dan Putri Mulyo hasil bijinya termasuk tinggi, sama dengan hasil varietas
Wilis. Namun bila ke enam genotipe kedelai tersebut ditanam dengan cara petani,
hasil semua genotipe sama, sekitar 1,40 t/ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa galur
harapan maupun varietas pembanding Wilis sangat responsif terhadap masukan
teknologi maju. Interaksi antara genotipe x cara tanam tidak nyata, memberikan
indikasi bahwa tidak terdapat perbedaan preferensi dari masing-masing galur/varietas
yang diuji terhadap kualitas lingkungan. Hal ini juga berarti bahwa ke enam
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galur/varietas kedelai yang diuji tidak memiliki adaptasi spesifik terhadap kualitas
lingkungan tertentu. Responsi semua genotipe terhadap lingkungan yang kualitasnya
baik (teknologi maju) terlihat hampir sama, yaitu rata-rata sebesar 175%, dengan
kisaran 164 hingga 187%. Peningkatan hasil biji pada lingkungan teknologi maju
terutama diakibatkan oleh penambahan polong/ pohon., tinggi batang dan banyaknya
tanaman yang dapat dipanen (Tabel 2.a. dan 2.b.). Bobot 100 biji tidak menunjukkan
perubahan oleh perbaikan cara budidaya.
Tabel 2a. Hasil biji dan sifat agronomik lain dari enam galur/varietas kedelai, dengan
dua cara tanam. Bojonegoro MK 1996.

Galur/Varietas

Hasil biji kering
(t/ha)1)
Teknik
maju

Cara
petani

Responsi
teknologi
(%)

Tanaman dipanen
(batang/ha)
Teknik
maju

Cara
petani

1. MSC 8606-5-1M
2. MSC 8906-5-6

2,23
2,31

1,36
1,33

164
174

426.180
424.802

356.286
366.282

3. MSC 9019-C-3-1
4. Manchuria
5. Putri Mulyo

2,44
2,57
2,64

1,38
1,39
1,42

177
185
186

419.812
420.166
416.162

236.334
379.848
386.274

6. Wilis

2,71

1,45

187

405.243

376.278

Rata-rata

2,43

1,39

175

418.727

349.860

Cara tanam (T)
Galur (G)
Interaksi (T x G)
BNT 5% antar galur

**
*
TN
0,31
14

Koefisien keragaman (%)

**
**
TN
53
10

1) Cara tanam petani dan teknik maju seperti tertera pada Tabel 1a.
*, **:Nyata dan sangat nyata masing-masing pada peluang < 5% dan < 1%, berdasarkan sidik
ragam/Uji F
TN: Tidak nyata; BNT: Beda nyata terkecil
Hasil teknik maju

2). Responsi Teknologi =

_________________________

X 100%

Hasil cara petani

Penambahan polong/batang masing-masing galur/varietas pada petak teknologi
maju sejalan dengan penambahan tinggi batang kedelai. Populasi tanaman yang lebih
tinggi pada petak teknologi maju tampaknya berkaitan dengan pengelolaan tanaman
yang lebih baik. Perbedaan antar genotipe (galur dan varietas) untuk tinggi batang,
polong/batang, bobot 100 biji dan banyaknya tanaman dipanen tampak konsisten pada
dua cara tanam, terbukti tidak terdapatnya interaksi antara cara tanam dan genotipe
untuk sifat-sifat tersebut. Di antara galur/varietas yang diuji, varietas Manchuria, Putri
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Mulyo dan Wilis menunjukkan respon hasil terhadap teknologi maju yang terbesar,
yakni sebesar 186%, atau peningkatan hasil 86% dibanding hasil pada cara tanam
petani. Namun tiga galur harapan lainnya juga memberikan respon yang cukup besar
terhadap teknologi maju, yaitu kenaikan hasil biji antara 64% hingga 77%.
Tabel 2b.

Sifat agronomik galur/varietas kedelai, ditanam cara petani dan teknik
maju. Bojonegoro, MK 1996.
Tinggi batang 1)
(cm)
Teknik
Cara
maju
petani

Teknik
maju

Cara
petani

Bobot 100 biji
(g)
Teknik
Cara
maju
petani

1. MSC 8606-5-1M
2. MSC 8906-5-6

57
53

52
46

32
38

27
26

7,5
8,3

7,3
8,2

3.
4.
5.
6.

45
67
50
56

42
57
45
48

40
30
32
39

28
25
26
30

9,7
16,2
18,2
9,8

9,7
16,0
18,0
9,4

Rata-rata

55

48

35

27

11,3

11,4

Cara tanam (T)
Galur (G)

*
*

*
*

TN
**

Interaksi (T x G)
BNT 5% antar galur
Koefisien keragaman
(%)

TN
8
12

TN
11
12

TN
0,9
8

Galur/Varietas

MSC 9019-C-3-1
Manchuria
Putri Mulyo
Wilis

A.

Polong/batang

Cara tanam petani dan teknik maju seperti tertera pada Tabel 1a.

*, **: Nyata dan sangat nyata masing-masing pada peluang <5% dan <1% berdasarkan seidik ragam/Uji F.
TN: tidak nyata; BNT: Beda nyata terkecil.

Varietas Putri mulyo dan Manchuria memiliki sifat khusus, yakni ukuran bijinya
termasuk besar, dua kali lipat dibanding ukuran biji galur harapan atau varietas Wilis.
Pada kondisi tidak terdapat serangan hama, ukuran biji yang besar memberikan citra
kualitas biji yang bagus, seperti halnya kualitas kedelai import. Sifat biji kedelai
Manchuria dan Putri Mulyo ini cocok untuk pembuatan susu kedelai, sesuai dengan
persyaratan perusahaan susu PT. Nestle.
2. Pengkajian di Jombang
Penampilan galur harapan dan varietas kedelai di Jombang hampir serupa dengan
di Bojonegoro, yakni hasil biji lebih tinggi pada perlakuan teknologi maju bila
dibandingkan cara petani (Tabel 3a). Rata-rata responsi galur/varietas terhadap
teknologi maju adalah 169% dengan kisaran 143% hingga 196%. Pada lingkungan
teknologi maju hanya terdapat satu galur yang hasil bijinya nyata lebih rendah
dibanding Wilis, sedangkan galur dan varietas lain dapat dianggap sama tinggi
hasilnya dengan Wilis. Penanaman dengan cara petani menunjukkan dua galur
hasilnya lebih rendah dari Wilis, dimana satu galur diantaranya adalah galur yang
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sama dengan galur pada teknologi maju. Varietas Putri Mulyo dengan perlakuan cara
tanam petani hasilnya lebih tinggi dibanding Wilis, namun varietas ini menunjukkan
hasil yang tinggi pula pada perlakuan teknologi maju.
Tabel 3a.

Hasil biji dan sifat agronomik lain dari enam galur/varietas kedelai, dengan
dua cara tanam. Jombang MK 1996.

Galur/Varrietas

Hasil biji kering
(t/ha)1)
Teknik
maju

Cara
petani

1. MSC 8606-5-1M

2,23

1,56

2. MSC 8906-5-6
3. MSC 9019-C-3-1

1,92
2,24

4. Manchuria
5. Putri Mulyo
6. Wilis
Rata-rata

Responsi
teknologi
(%)

Tanaman dipanen
(batang/ha)
Teknik
maju

Cara
petani

143

441.250

247.758

1,12
1,13

171
198

386.274
339.150

209.916
211.344

2,64
2,63
2,48

1,35
1,76
1,40

196
149
171

387.702
403.410
403.399

127.052
242.760
248.472

2,35

1,38

169

393.414

231.336

Cara tanam (T)
Galur (G)

**
*

**
**

Interaksi (T x G)
BNT 5% antar galur
Koefisien keragaman
(%)

TN
0,31
14

TN
53
10

1) Cara tanam petani dan teknik maju seperti tertera pada Tabel 1a.
*, **:Nyata dan sangat nyata masing-masing pada peluang < 5% dan < 1%, berdasarkan sidik ragam/Uji F
TN: Tidak nyata; BNT: Beda nyata terkecil

Hasil teknik maju

2). Responsi Teknologi =

_________________________

x 100%

Hasil cara petani

Interaksi antara galur dengan cara tanam tidak nyata, menunjukkan bahwa semua
galur/varietas yang diuji memberikan respon yang sepadan terhadap dua cara
budidaya. Hal ini juga berarti tidak terdapatnya adaptasi spesifik dari galur/varietas
yang diuji terhadap lingkungan.
Populasi tanaman yang dapat dipanen pada perlakuan teknik maju nyata lebih
banyak dibandingkan populasi cara petani. Walaupun terdapat perbedaan antar
genotipe pada masing-masing cara tanam, namun populasi pada teknik maju dapat
mencapai populasi optimum guna mencapai hasil biji yang tinggi, sedang pada
perlakuan cara petani populasi tanaman kurang dari populasi optimum.
Teknik maju tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi batang, polong/batang dan
bobot 100 biji, namun individu galur/varietas menunjukkan peningkatan tinggi batang
atau polong/pohon yang cukup besar (Tabel 3b). Penanaman dengan teknik maju
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menghasilkan tanaman dengan tinggi batang sedang hingga optimal, dan polong/
pohon cukup lebat, sekitar 40 polong. Adanya populasi panen yang optimal (sekitar
400.000 batang/ha) disertai polong/batang yang cukup lebat, mengakibatkan hasil biji
yang dicapai cukup tinggi, mencapai 2 t/ha atau lebih.
Ukuran biji tidak terpengaruh oleh cara tanam, masing-masing galur/varietas
mencapai besar biji normal sesuai dengan diskripsi. Varietas Manchuria dan Putri
Mulyo mempunyai ukuran biji terbesar, dua kali lipat ukuran biji galur BALITKABI.
Perbedaan tinggi batang, polong per batang dan bobot 100 biji diperlihatkan oleh
galur/varietas yang diuji. Varietas Wilis sebagai pembanding menunjukkan sifat
agronomik sepadan dengan galur/varietas yang diuji, kecuali ukuran bijinya yang
nyata lebih kecil dibandingkan biji varietas Manchuria dan Putri Mulyo. Interaksi
antara cara tanam dengan genotipe juga tidak nyata untuk data tinggi batang, polong
per batang, dan ukuran biji, yang menunjukkan responsi masing-masing galur/varietas
terhadap cara tanam atau lingkungan adalah sejajar.
Tabel 3b.

Sifat agronomik galur/varietas kedelai, ditanam dengan cara petani dan
teknik maju. Jombang, MK 1996.
Tinggi batang 1)
(cm)

Galur/Varietas

Teknik
maju

Cara
petani

Polong/batang
Teknik
maju

Cara
petani

Bobot 100 biji (g)
Teknik
maju

Cara
petani

1. MSC 8606-5-1M

48

41

38

29

8,1

8,0

2.
3.
4.
5.
6.

41
42
50
49
54

40
39
46
44
50

36
37
48
40
41

30
31
36
38
33

9,2
9,4
16,2
16,1
10,3

9,2
9,3
16,1
16,1
10,0

47

43

40

33

11,6

11,5

MSC 8906-5-6
MSC 9019-C-3-1
Manchuria
Putri Mulyo
Wilis

Rata-rata
Cara tanam (T)

TN

TN

TN

Galur (G)

**

**

**

Interaksi (T x G)
BNT 5% antar galur

TN
5

TN
6

TN
1,3

Koefisien keragaman
(%)

9

12

8

1) Cara tanam petani dan teknik maju seperti tertera pada Tabel 1a.
*, **: Nyata dan sangat nyata masing-masing pada peluang < 5% dan < 1% berdasarkan sidik ragam/Uji F.
TN: Tidak nyata; BNT: Beda nyata terkecil

3. Pengkajian di Ponorogo
Responsi galur/varietas kedelai terhadap cara tanam teknik maju di Ponorogo
tidak nyata, dengan perbedaan hasil rata-rata hanya 4% (Tabel 4a). Pada perlakuan
teknik maju galur/varietas yang diuji hasilnya sepadan dengan hasil varietas Wilis,
kecuali galur MSC 9019-C-3-1 hasilnya nyata lebih rendah. Varietas Manchuria daya
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hasilnya lebih tinggi dibanding Putri Mulyo, namun hasil varietas Manchuria tidak
lebih tinggi secara nyata dibanding varietas Wilis. Dengan penanaman cara petani,
varietas Manchuria, Putri Mulyo dan Wilis ternyata hasilnya cukup tinggi. Responsi
teknologi yang agak tinggi diperlihatkan oleh dua galur harapan dari BALITKABI,
masing-masing hasilnya bertambah 24% dan 15%, sedang galur dan varietas lain
responnya negatif atau kecil. Interaksi antara cara tanam dengan galur untuk data hasil
tidak nyata, yang menunjukkan bahwa terdapatnya perbedaan responsi hasil terhadap
teknologi tersebut merupakan responsi yang sepadan.
Tabel 4a. Hasil biji dan sifat agronomik lain dari enam galur/varietas kedelai, dengan
dua cara tanam. Ponorogo MK 1996.
Galur/Varietas

Hasil biji kering
(t/ha)1)
Teknik
maju

Cara
petani

1. MSC 8606-5-1M
2. MSC 8906-5-6
3. MSC 9019-C-3-1

1,82
1,64
1,16

1,47
1,43
1,15

4. Manchuria
5. Putri Mulyo
6. Wilis

2,04
1,63
1,82

Rata-rata

1,69

Cara tanam (T)
Galur (G)
Interaksi (T x G)
BNT 5% antar galur
Koefisien keragaman (%)

Responsi
teknologi

Teknik
maju

Cara
petani

124
115
101

359.125
292.346
247.578

215.864
303.258
216.185

2,17
1,72
1,76

94
95
103

373.443
280.725
457.246

329.190
264.440
448.320

1,62

104

351.744

296.210

TN
*
TN
0,41
14

(%)

Tanaman dipanen
(batang/ha)

*
*
TN
97
10

1) Cara tanam petani dan teknik maju seperti tertera pada Tabel 1a.
*, **:Nyata dan sangat nyata masing-masing pada peluang < 5% dan < 1%, berdasarkan sidik ragam/Uji F
TN: Tidak nyata; BNT Beda nyata terkecil

Hasil teknik maju

2). Responsi Teknologi =

________________________

x 100%

Hasil cara petani

Nampaknya hasil biji yang tinggi dari varietas Manchuria, Putri Mulyo dan Wilis
pada cara tanam petani lebih disebabkan oleh populasi tanaman panen yang optimal
sama tinggi dibandingkan dengan populasi tanam cara teknik maju. Dua galur lain
yang hasil bijinya lebih rendah pada perlakuan cara tanam petani disebabkan oleh
populasi panennya yang lebih rendah. Komponen hasil lainnya, termasuk tinggi
batang, polong per batang dan besar biji (bobot 100 biji) tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata antara perlakuan teknik maju dengan cara petani (Tabel 4b). Perbedaan
tinggi batang, polong per batang dan ukuran biji terlihat nyata antar galur/varietas,
namun masing-masing komponen hasil tersebut tidak dipengaruhi oleh cara tanam.
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Tidak terdapatnya interaksi antara cara tanam dengan galur juga menunjukkan bahwa
tidak terdapat preferensi khusus dari galur/varietas yang diuji terhadap cara tanam atau
lingkungan.
Tabel 4b.

Sifat agronomik galur/varietas kedelai, ditanam dengan cara petani dan
teknik maju. Ponorogo, MK 1996.

Galur/Varietas

Tinggi batang 1)
(cm)

Polong/batang

Bobot 100 biji (g)

Teknik
maju

Cara
petani

Teknik
maju

Cara
petani

Teknik
maju

Cara
petani

1. MSC 8606-5-1M
2. MSC 8906-5-6
3. MSC 9019-C-3-1

54
41
36

40
37
35

32
35
32

30
32
30

7,7
8,7
10,7

7,3
8,6
10,8

4. Manchuria

53

50

38

40

15,2

15,3

5. Putri Mulyo
6. Wilis

45
55

44
49

36
38

34
39

14,7
8,7

14,6
8,6

Rata-rata

47

43

35

35

10,9

10,8

Cara tanam (T)
Galur (G)
Interaksi (T x G)

TN
*
TN

TN
*
TN

TN
*
TN

BNT 5% antar galur
Koefisien keragaman
(%)

5
13

5
13

1,3
11

1) Cara tanam petani dan teknik maju seperti tertera pada Tabel 1a.
*, **: Nyata dan sangat nyata masing-masing pada peluang <5% dan <1% berdasarkan sidik ragam/Uji F.
TN: Tidak nyata; BNT: Beda nyata terkecil

4. Pengkajian di Malang
Malang bukan merupakan sentra produksi kedelai, namun wilayah ini memiliki
potensi untuk pengembangan kedelai di masa mendatang, terutama di lahan sawah
yang pola tanamnya padi terus menerus. Hasil biji semua galur/varietas yang diuji
cukup tinggi, lebih dari 2 t/ha, baik pada perlakuan teknik maju maupun pada
perlakuan cara petani (Tabel 5a). Respon galur/varietas terhadap teknik maju pada
umumnya negatif, kecuali varietas Manchuria yang hasilnya naik 25% oleh perlakuan
teknik maju. Daya hasil galur/varietas yang diuji tidak ada yang lebih tinggi
dibanding daya hasil varietas Wilis, bahkan beberapa galur lebih rendah. Dengan cara
tanam teknik maju, galur MSC 806-5-6 dan varietas Putri Mulyo daya hasilnya nyata
lebih rendah dibanding Wilis, namun dengan cara tanam petani daya hasil varietas
Putri Mulyo sepadan/tidak berbeda dengan Wilis. Daya hasil varietas Putri Mulyo
tertinggi diperoleh dari perlakuan cara petani, dan justru rendah pada perlakuan teknik
maju. Data komponen hasil yang berupa populasi tanaman panen, tinggi batang dan
ukuran biji tidak mendukung respon negatif terhadap teknik maju ini, namun polong
per batang nampak lebih lebat pada perlakuan cara petani.
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Perbedaan daya hasil antara galur/varietas dibandingkan varietas standar Wilis
lebih terlihat pada perlakuan teknik maju, dimana empat galur/ varietas daya hasilnya
masing-masing lebih rendah dibandingkan Wilis. Pada perlakuan cara petani, hanya
dua genotipe (satu galur dan satu varietas) daya hasilnya lebih rendah dari Wilis.
Adanya perbedaan responsi terhadap tingkat teknologi dari galur/varietas yang diuji,
tidak sampai menghasilkan interaksi adaptasi genotipe X cara tanam yang nyata, yang
berarti bahwa terdapatnya indikasi adaptasi genotipe tertentu pada linglungan spesifik
tidak cukup meyakinkan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa daya hasil
varietas Putri Mulyo yang lebih tinggi pada cara tanam petani sebenarnya tidak lebih
tinggi dibandingkan daya hasil varietas Wilis atau daya hasil galur dan varietas lain
dengan cara tanam petani.
Tabel 5.a.

Hasil biji dan sifat agronomik lain dari enam galur/varietas kedelai, dengan
dua cara tanam. Malang, MK 1996.

Galur/Varietas

1. MSC 8606-5-1M
2. MSC 8906-5-6
3. MSC 9019-C-3-1

Hasil biji kering
(t/ha)1)
Teknik
Cara
maju
petani
2,05
2,24
1,63
2,06
2,04
2,33

Responsi
teknologi
(%)

4. Manchuria

2,56

2,05

125

243.374

268.488

5. Putri Mulyo
6. Wilis

1,84
2,70

2,28
2,64

81
102

272.034
254.184

252.756
229.908

Rata-rata

2,14

2,27

94

271.310

249.435

Cara tanam (T)
Galur (G)
Interaksi (T x G)
BNT 5% antar galur

TN
*
TN
0,46

TN
**
TN
61

Koefisien keragaman (%)

18

15

92
79
88

Tanaman dipanen
(batang/ha)
Teknik
Cara
maju
petani
329.154
306.306
289.926
245.656
239.190
193.494

1) Cara tanam petani dan teknik maju seperti tertera pada Tabel 1a.
*, **:Nyata dan sangat nyata masing-masing pada peluang <5% dan <1%, berdasarkan sidik ragam/Uji F
TN: Tidak nyata; BNT Beda nyata terkecil

Hasil teknik maju

2). Responsi Teknologi =

_________________________

x 100%

Hasil cara petani

Populasi tanaman saat panen tidak berbeda nyata antara perlakuan teknik maju
dengan cara tanam petani, dan semuannya sedikit di bawah populasi optimal. Namun
populasi yang kurang optimal tersebut dikompensasi oleh pembentukan polong yang
cukup lebat dan ukuran biji yang normal, kecuali ukuran biji Manchuria dan Putri
Mulyo yang lebih kecil dari ukuran normal (Tabel 5b). Adanya perbedaan populasi
panen terjadi oleh perbedaan galur/varietas yang diuji, dan tidak terdapat interaksi
yang nyata antara genotipe dengan cara tanam.
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Tinggi tanaman saat panen semua genotipe mencapai optimal (Tabel 5b).
Perlakuan cara tanam tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi batang. Adanya
perbedaan tinggi batang ditimbulkan oleh sifat genetik galur/varietas yang diuji,
dimana varietas Putri mulyo secara konsisten tumbuh lebih rendah dibandingkan
galur/varietas lain. Interkasi antara genotipe X cara tanam tidak nyata, yang berarti
masing-masing genotipe memberikan responsi yang sepadan terhadap lingkungan.
Tabel 5.b. Sifat agronomik galur/varietas kedelai, ditanam dengan cara petani dan
teknik maju. Malang, MK 1996.
Galur/Varietas

Tinggi batang 1) (cm)

Teknik
maju
1. MSC 8606-5-1M
61
2. MSC 8906-5-6
55
3. MSC 9019-C-3-1
56
4. Manchuria
67
5. Putri Mulyo
47
6. Wilis
66
Rata-rata
58
Cara tanam (T)
TN
Galur (G)
**
Interaksi (T x G)
TN
BNT 5% antar galur
7
Koefisien keragaman (%) 11

Cara
petani
53
61
51
66
46
75
59

Polong/batang2)
Teknik
maju
72
81
60
69
52
64
66
TN
**
TN
16
19

Cara
petani
53
96
79
76
64
85
75

Bobot 100 biji (g)
Teknik
maju
8,9
10,0
12,4
12,9
14,8
10,0
11,6
TN
**
TN
1,6
12

Cara
petani
7,9
10,5
12,4
12,8
14,7
10,0
11,5

1) Cara tanam petani dan teknik maju seperti tertera pada Tabel 1a.
*, **: Nyata dan sangat nyata masing-masing pada peluang <5% dan <1% berdasarkan seidik ragam/Uji F.
TN: Tidak nyata; BNT Beda nyata terkecil

Polong per batang cukup lebat, bahkan paling lebat bila dibandingkan dengan
banyaknya polong per batang empat lokasi lainnya. Nampaknya polong yang lebat
pada percobaan di Malang ini akibat dari populasi tanamannya yang relatif kurang.
Perlakuan cara tanam tidak berpengaruh nyata terhadap polong per batang, adanya
perbedaan banyaknya polong disebabkan oleh perbedaan potensi genetik galur/varietas
yang diuji. Interaksi antara genotipe X cara tanam tidak nyata untuk data polong per
batang, menyarankan terdapatnya respon yang sejajar di antara genotipe yang diuji
terhadap lingkungan.
Bobot 100 biji varietas Wilis dan tiga galur harapan termasuk normal, tetapi
bobot 100 biji varietas Manchuria dan Putri Mulyo di bawah normal. Pada keadaan
optimal bobot 100 biji varietas Manchuria antara 14-16 gram/100 biji dan Putri Mulyo
16-18 gram/100 biji (BPTP Karangploso, 1996). Pengurangan ukuran biji kedua
varietas tersebut kemungkinan disebabkan oleh polong per batang yang cukup lebat.
Perlakuan cara tanam tidak berpengaruh terhadap ukuran biji, adanya perbedaan
ukuran biji lebih disebabkan oleh perbedaan genotipe yang diuji. Interaksi antara
genotipe dengan cara tanam juga tidak nyata, menunjukkan bahwa ukuran biji bukan
sebagai komponen hasil penentu adaptasi terhadap lingkungan spesifik.
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5. Pengkajian di Pasuruan
Hasil percobaan di Pasuruan yang ditanam pada musim hujan (MH) 1996/1997
agak rendah, sekitar 1 t/ha atau kurang. Rendahnya hasil ini disebabkan oleh banyak
faktor, yakni curah hujan yang lebat saat pembentukan dan pengisian polong, serta
penyakit karat, sehingga polong yang terbentuk berkurang dan ukuran biji kecil.
Walaupun respon terhadap teknologi maju cukup tinggi dengan rata-rata 31%, namun
hasil biji perlakuan teknik maju maupun cara petani hanya sekitar 1 t/ha (Tabel 6a).
Hampir semua galur dan varietas hasilnya rendah kecuali galur MSC 8608-5-1M yang
ditanam dengan teknik maju yang dapat mencapai 1,66 t/ha.
Tabel 6.a. Hasil biji dan sifat agronomik lain dari enam galur/varietas kedelai, dengan
dua cara tanam. Pasuruan, MH 1996/97.
Galur/Varrietas

Hasil biji kering
(t/ha)1)
Teknik
maju

Cara
petani

1. MSC 8606-5-1M

1,66

1,24

2. MSC 8906-5-6
3. MSC 9019-C-3-1
4. Manchuria

0,95
0,98
1,07

0,71
0,85
0,85

5. Putri Mulyo

1,12

6. Wilis

0,83

Rata-rata

1,10

Responsi
teknologi

Teknik
maju

Cara petani

134

385.600

308.448

163
112
126

343.434
299.880
310.590

370.566
334.866
370.566

0,80

140

344.862

349.246

0,61

136

307.020

401.982

0,84

131

331.898

355.929

Cara tanam (T)
Galur (G)
Interaksi (T x G)
BNT 5% antar galur

TN
*
TN
0,23
Koefisien keragaman (%) 20

(%)

Tanaman dipanen
(batang/ha)

TN
**
TN
52
16

1) Cara tanam petani dan teknik maju seperti tertera pada Tabel 1a.
*, **: Nyata dan sangat nyata masing-masing pada peluang <5% dan <1%, berdasarkan sidik ragam/Uji F
TN: Tidak nyata; BNT Beda nyata terkecil

Hasil teknik maju

2). Responsi Teknologi =

________________________

x 100%

Hasil cara petani

Populasi tanaman dipanen sebetulnya cukup optimal, rata-rata lebih dari 300.000
tanaman/ha. Apabila pembentukan polong normal, jumlah tanaman tersebut mampu
menghasilkan biji kedelai cukup tinggi. Korelasi banyaknya tanaman dipanen dengan
hasil biji tidak nyata baik pada perlakuan teknik maju mapun pada perlakuan cara
petani, menandakan bahwa populasi tanaman tidak berperan dalam menentukan hasil
biji. Perbedaan hasil biji dan perbedaan banyaknya tanaman dipanen hanya berasal
dari perbedaan galur, sedang cara tanam tidak memberikan pengaruh terhadap kedua
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variabel agronomik tersebut. Demikian juga interkasi antara galur dengan cara tanam
tidak nyata yang berarti masing-masing galur tidak mempunyai respon spesifik
terhadap lingkungan tersebut.
Pertumbuhan vegetatif tanaman percobaan sebenarnya normal, mencapai tinggi
optimal untuk memperoleh hasil biji yang tinggi, bila polong terbentuk lebat.
Pengaruh cara tanam terhadap tinggi batang tidak nyata, walaupun terdapat perbedaan
antar galur yang dicoba (Tabel 6b). Interaksi antara galur X cara tanam juga tidak
nyata, menunjukkan bahwa masing-masing galur memberikan respon tinggi batang
sejajar terhadap kualitas lingkungan.
Tabel 6.b. Sifat agronomik galur/varietas kedelai, ditanam cara petani dan teknik
maju. Pasuruan, MH, 1996.
Tinggi batang 1)
(cm)

Polong/batang2)

Teknik
maju

Cara
petani

Teknik
maju

Cara
petani

Teknik
maju

Cara
petani

1. MSC 8606-5-1M
2. MSC 8906-5-6

62
58

55
54

29
25

19
20

7,7
8,8

7,9
8,9

3. MSC 9019-C-3-1
4. Manchuria
5. Putri Mulyo

58
60
44

40
53
46

29
32
24

26
21
19

10,2
11,2
12,9

10,2
11,7
11,7

6. Wilis

71

62

23

20

10,2

12,8

59

52

27

21

10,2

10,5

Galur/Varietas

Rata-rata
Cara tanam (T)
Galur (G)
Interaksi (T x G)
BNT 5% antar galur
Koefisien keragaman (%)

TN
*
TN
11
16

TN
**
TN
12
28

Bobot 100 biji
(g)

TN
*
TN
2,3
18

1) Cara tanam petani dan teknik maju seperti tertera pada Tabel 1a.
*, **:

Nyata dan sangat nyata masing-masing pada peluang <5% dan <1% berdasarkan sidik ragam/Uji F.

TN: Tidak nyata; BNT Beda nyata terkecil.

Polong per batang termasuk sedikit, yang nampaknya berperan langsung terhadap
rendahnya hasil biji yang diperoleh. Perlakuan teknik maju tidak meningkatkan
banyaknya polong dengan nyata, demikian pula perbedaan galur/varietas tidak
mengahasilkan polong per batang yang berbeda, walaupun tinggi batang menunjukkan
keragaman yang besar. Ukuran biji secara umum lebih kecil dari normal, disebabkan
oleh serangan penyakit karat dan curah hujan yang tinggi pada saat pengisian biji.
Varietas yang berbiji besar (Manchuria dan Putri Mulyo) mengalami pengurangan
besar biji terbesar; pada lingkungan tumbuh optimal ukuran biji Putri Mulyo 18-20
gram/100 biji (BPTP Karangploso, 1996). Nampaknya varietas yang bijinya kecil
(Wilis dan tiga galur BALITKABI) tidak terlalu terpangaruh oleh curah hujan yang
tinggi pada saat pengisian biji, sehingga ukuran bijinya normal.
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Interaksi antara cara tanam dengan galur juga tidak memberikan pengaruh nyata
terhadap tinggi tanaman, polong per batang dan ukuran biji. Dua cara tanam yang
dicoba memberikan kualitas lingkungan yang berbeda, namun semua galur/varietas
yang diuji memberikan respon yang sejajar terhadap cara tanam, yang berarti tidak
terdapat preferensi adaptasi galur terhadap lingkungan spesifik.
6. Gabungan Antar Lokasi
Hasil biji rata-rata dari empat lokasi pada musim kemarau (Bojonegoro,
Jombang, Ponorogo dan Malang) menunjukkan adanya respon galur yang positif dan
sangat nyata, terhadap cara tanam teknik maju (Tabel 7). Kenaikan hasil biji oleh
perlakuan teknik maju pada varietas Manchuria dan Wilis tertinggi, sedangkan Putri
Mulyo dan tiga galur lainnya lebih rendah, respon seluruh galur berkisar antara 22%
hingga 40%. Respon yang besar menunjukkan bahwa galur atau varietas yang diuji
relatif lebih sesuai untuk ditanam dengan teknik maju. Untuk mendapatkan hasil
tinggi varietas Manchuria memerlukan lingkungan cara tanam teknik maju, sedangkan
pada lingkungan cara tanam petani hasil bijinya termasuk rendah. Varietas Putri
Mulyo daya hasilnya lebih rendah dibandingkan Manchuria dan Wilis, namun pada
perlakuan cara tanam petani ketiga varietas ini hasilnya sepadan. Di antara tiga galur
harapan asal BALITKABI, hasilnya lebih rendah dibanding Wilis, Manchuria atau
Putri Mulyo, baik dilingkungan teknik maju maupun cara petani.
Di samping perlakuan cara tanam, perlakuan genotipe dan lingkungan
memberikan pengaruh sangat nyata terhadap hasil biji. Hal ini telah terlihat dari
besarnya keragaman hasil pada masing-masing lingkungan dan masing-masing
genotipe (Tabel 2a, 3a, 4a, dan 5a). Pengaruh interaktif antara cara tanam X genotipe,
lingkungan X genotipe, dan cara tanam X lingkungan X genotipe tidak nyata,
menunjukkan bahwa adaptasi genotipe pada berbagai lingkungan tersebut bersifat
konsisten, tidak terdapat preferenssi di antara masing-masing galur terhadap
lingkungan spesifik. Hal ini juga berarti bahwa di antara keenam genotipe kedelai
yang diuji tidak menunjukkan adanya adaptasi terhadap lingkungan spesifik. Secara
umum perbedaan hasil biji galur/varietas lebih kuat ditentukan oleh “produktivitas
lingkungan” yang bersangkutan, dan bukan oleh kesesuaian secara spesifik genotipe
yang bersangkutan terhadap lingkungan.
Apabila analisa gabungan menyertakan data MK 1996 + MH 1996/97, hasilnya
memberikan gambaran yang sama dengan analisa data MK 1996 (Tabel 7). Pengaruh
cara tanam teknik maju terhadap hasil biji nyata positif, dengan peningkatan hasil biji
rata-rata 30%. Dengan perlakuan teknik maju, tiga varietas Wilis, Putri Mulyo,
Manchuria dan satu galur MSC 8606-5-1M memberikan daya hasil tertinggi, masingmasing sekitar 2 t/ha. Pada perlakuan cara tanam petani keempat genotipe tersebut
juga menghasilkan biji relatif tinggi, sedang dua genotipe sisanya menghasilkan biji
rendah.
Pengaruh perlakuan cara tanam, genotipe, dan lingkungan sangat nayata,
sedangkan pengaruh interaksi cara tanam, lingkungan dengan genotipe tidak nyata.
Pengaruh interaktif yang nyata hanya diperoleh dari cara tanam X lingkungan,
disebabkan pada lingkungan tertentu (Malang dan Ponorogo), teknik maju tidak lebih
baik dibandingkan cara petani.
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Tabel 7.

Hasil biji dan sifat agronomik lain dari enam galur/varietas kedelai, dengan dua cara
tanam. Gabungan lima lokasi, MK 1996 dan MK 1996 + MH 1996/97.

Galur/Varietas

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

Hasil biji kering
(t/ha)1)
Teknik
maju

Cara
petani

2,08
1,88
1,97
2,45
2,19
2,43

1,66
1,49
1,50
1,74
1,80
1,81

2,17

1,67

MSC 8606-5-1M
MSC 8906-5-6
MSC 9019-C-3-1
Manchuria
Putri Mulyo
Wilis

Rata-rata

Responsi
teknologi
(%)

Hasil biji MK 96+
MH 96/97 (t/ha)

Responsi
teknologi

Teknik
maju

Cara
petani

125
126
131
140
122
134

1,99
1,69
1,77
2,17
1,98
2,11

1,58
1,33
1,37
1,56
1,60
1,57

126
127
129
139
124
134

130

1,95

1,50

130

Cara tanam (T)
Galur (G)

**
**

**
**

Lingkungan (L)
Interaksi (T x G)
Interaksi (L x GI)

**
TN
TN

**
TN
TN

Interaksi (T x L)

*

*

Interaksi (T x L x G)
BNT 5% antar galur
Koefisien
keragaman(%)

TN
0,14
16

TN
0,17
19

(%)

1) Cara tanam petani dan teknik maju seperti tertera pada Tabel 1a.
Lingkungan MK 1996 adalah Bojonegoro, Ponorogo, Jombang dan Malang
Lingkungan MK 1996+ MH 1996/1997 adalah Bojonegoro, Ponorogo, Jombang dan Malang dan Pasuruan
*, **: Nyata dan sangat nyata masing-masing pada peluang <5% dan <1%, berdasarkan sidik ragam/Uji F
TN:

Tidak nyata; BNT Beda nyata terkecil

KESIMPULAN
1. Varietas Manchuria dan Putri Mulyo menunjukkan daya hasil sepadan dengan
varietas Wilis. Kedua varietas ini dapat menggantikan varietas Wilis terutama bila
dikehendaki biji kedelai yang berukuran besar dengan warna kuning seragam.
2. Di antara genotipe yang diuji tidak menunjukkan adanya adaptasi spesifik terhadap
lingkungan tertentu, yang berarti varietas yang daya hasilnya tinggi dapat dianjurkan
untuk ditanam di semua sentra produksi kedelai Jawa Timur.
3. Penanaman kedelai dengan teknik maju seperti yang diuji pada pengkajian ini dapat
meningkatkan hasil biji, dibandingkan cara petani.
4. Dengan materi galur harapan/varietas kedelai yang tersedia saat ini, penyediaan
varietas untuk adaptasi spesifik lingkungan belum memungkinkan.
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UJI ADAPTASI GALUR HARAPAN CALON VARIETAS UNGGUL
KACANG TANAH DI BERBAGAI AGROEKOSISTEM DI JAWA TIMUR
(Study of Adaption Promising Line of Peanut on Several Egroecosystem on East Java)
Gunawan Effendi, Moh. Cholil Mahfud dan Edi Purnomo1)
ABSTRAK
Produksi kacang tanah dapat ditingkatkan melalui perluasan areal tanam
dan peningkatan produksi persatuan luas. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil persatuan luas ialah menanam varietas unggul spesifik lokasi/
agroekosistem. Uji adaptasi galur harapan calon varietas unggul kacang
tanah dilakukan di tiga agroekosistem yaitu Blitar (MK II 1996), Tuban dan
Lamongan (MP 1996/1997), ditanam enam galur/varietas: 467/C-87-E-3,
LM/ICHV 86021-88-B-16, LM/ICGV 87165-88-B-22, ICGV 87358, 7594 dan
Gajah menggunakan rancangan acak kelompok dengan dua teknik tanam,
teknologi paket dan teknologi petani. Percobaan diulang tiga kali, petani
pemilik lahan sebagai ulangan. Kacang tanah ditanam dalam petakan
berukuran 5 m x 10 m; untuk teknologi paket dengan jarak tanam 40 cm x 10
cm, sedangkan jarak tanam teknologi petani tergantung kebiasaan cara
petani. Dosis pemupukan pada teknologi paket adalah 45 kg Urea + 90 kg
SP-36 + 100 kg KCl, diberikan pada saat tanam secara larikan di samping
tanaman. Tinggi tanaman saat panen, berat polong kering per petak, jumlah
polong per tanaman, berat 100 biji, dan umur panen digunakan sebagai
kriteria penilaian adaptasi kacang tanah pada ketiga agroekosistem tersebut.
Dari hasil pengujian pada tiga agroekosistem menunjukkan bahwa galur
7594 dinilai beradaptasi paling baik, teknologi paket memberikan kenaikan
hasil polong kering 61% dibanding paket petani (1,14 t/ha); jumlah polong
per tanaman meningkat 39% dibanding paket petani (10 polong/tanaman).
Kata kunci: Kacang tanah, adaptasi, teknologi, spesifik lokasi.
ABTRACT
Peanut production can be improved by extensification and intensification. One of
the method for intensification is the use of superior varieties, especially in specific
location. Test on the adaptation on several promising varieties of peanut was
conducted in Blitar (dry season II 1996), Tuban and Lamongan (rainy season
1996/1997), using six varieties, namely: 467/C-87-E-3, LM/ICHV 86021-88-B-16,
LM/ICGV 87165-88-B-22, ICGV 87358, 7594 dan Gajah, using a randomized
block design with two planting technique, namely recommended technology
package and farmer’s technology. Experiment was replicated three times. Peanut
were planted in plot 5 m x 5 m, 40 cm x 10 planting space, while farmers’ technology following the usual method. Fertilization dosage for recommended technology
was 45 kg of Urea + 90 kg of SP-36 + 100 kg KCl, was given at planting time in
line, besides the plants. Parameters used at observation were plant height at
harvesting, pods dried – weight per plot, number of pods per plant, weight of 100
grain, and harvesting time. It proved that 7594 line showed the best adapted
varieties, resulting dried – pods – increased by 61% (1.14 t/ha) numbers of pods
per plant increased by 39% (10 pods/plant) compared to farmers’ method.
Key word: Peanut, adaptation, technology, specific location
__________________________________________
1) Berturut-turut AJPMA, APM, dan PPMD BPTP Karangploso
92

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

PENDAHULUAN
Kacang tanah merupakan komoditas palawija yang mempunyai nilai ekonomi
relatif tinggi dibanding dengan tanaman palawija lainnya. Namun demikian tingkat
produksi kacang tanah di Indonesia dalam dua dekade terakhir belum memperlihatkan
peningkatan hasil yang berarti. Produksi kacang tanah pada tahun 1975 sebesar
379.683 ton, naik menjadi 528.000 ton pada tahun 1985 (meningkat 28%) dan pada
tahun 1995 produksi kacang tanah mencapai 695.394 ton atau meningkat sekitar 32%
dibanding tingkat produksi pada tahun 1985 (BPS, 1995). Dilihat semakin banyaknya
kebutuhan komoditas kacang tanah, maka upaya peningkatan produksi melalui
pendekatan genetik masih diperlukan.
Budidaya kacang tanah di Indonesia sebagian besar berada di lahan kering dan
sawah tadah hujan (70%) dan hanya sekitar 30% dibudidayakan di lahan sawah
berpengairan setelah tanaman padi. Kacang tanah di lahan sawah umumnya ditanam
mengikuti pola tanam padi-padi-kacang tanah untuk lahan beririgasi teknis dan
padi-kacang tanah untuk lahan beririgasi terbatas atau sawah tadah hujan, sedangkan
di lahan kering kacang tanah ditanam dengan pola tanam: jagung-kacang tanah-bera
atau (padi gogo + ubikayu) - (kacang tanah + ubikayu) atau (jagung + kedelai)-kacang
tanah (Sumarno, 1996)
Cara budidaya kacang tanah yang diterapkan petani masih tradisional,
menggunakan modal terbatas dan dilakukan pada musim "marengan" atau musim
hujan. Belum optimalnya hasil yang dicapai petani, karena paket teknik budidaya
yang mampu menghasilkan produksi tinggi belum sepenuhnya diadopsi petani.
Program intensifikasi kacang tanah juga belum pernah dilakukan, sehingga alih
teknologi budidaya kacang tanah termasuk ketinggalan dibandingkan tanaman lain.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan pada lahan tegal di Desa Santreyan, Kanigoro (Blitar)
pada MK II (September-Desember 1996) sedang di Desa Sekanor, Solokuro
(Lamongan) dan Desa Tegalbang, Palang (Tuban) pada bulan November 1996 sampai
Februari 1997.
Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok yang diulang tiga kali dan
petani pemilik lahan sebagai ulangan, luas petak 5 m x 10 m. Perlakuan terdiri dari 6
galur harapan/varietas dengan dua teknik tanam, yaitu teknologi anjuran dan teknologi
petani (Tabel 1).
Untuk mencegah karat dan bercak coklat menggunakan fungisida Topsin M pada
umur 50, 60, 70 dan 80 hari 2 gr/liter air setiap aplikasi.
Galur/varietas yang diuji adalah: (1) 467/C-87-E-3. (2) LM/ICHV 86021-88-B16. (3) LM/ICGV 87165-88-B-22. (4) ICHV 87358. (5) 7594. (6) Gajah (sebagai
pembanding).
Data berat polong kering (t/ha), tinggi tanaman saat panen, jumlah polong per
tanaman dan berat 100 biji, dicatat dan dianalisis untuk menilai tanggapan varietas
terhadap lingkungan.
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Tabel 1.
No.
1
2
3
4

5

6
7
8

Perlakuan Uji Adaptasi Galur Harapan Calon Varietas Unggul Kacang
Tanah di Berbagai Agroekosistem di Jawa Timur.
Komponen
Pengolahan tanah
Saluran drainese
Varietas
Cara tanam tugal, 40 cm
x 10 cm, satu
tanaman/lubang
Pemupukan 2)
Urea (45 kg/ha),
SP-36 (90 kg/ha),
Kcl (100 kg/ha)
Penyiangan
Pengedalian hama 3)
Pengendalian penyakit 4)

Teknologi Petani

Teknologi Paket

+
+
6 galur/varietas
- (sesuai cara tanam
petani setempat)

+
+
6 galur/varietas

-

+

1x
-

2x
4x
4x

+

Keterangan:
1.

2.
4.

Di Blitar, cara tanam di tugal dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm satu biji/lubang. Di Lamongan dan
Tuban, jarak tanam tidak teratur. Jarak tanam antar baris mengikuti alur bajak, di dalam baris ? 10-15
cm.
Pupuk diberikan secara larikan di sisi tanaman, bersamaan tanam.
Untuk mencegah hama trips, tungau merah, empoaska dan ulat daun menggunakan insektisida Decis
pada umur 10, 20, 30 dan 40 hari, 0,5-1 cc/liter air setiap aplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rata-rata hasil dari tiga lokasi menunjukkan bahwa galur nomor 7594 lebih
unggul dibandingkan varietas Gajah ataupun galur-galur lainnya (Tabel 2). Pada
teknologi paket dan teknologi petani rata-rata hasil galur nomor 7594 masing-masing
sebesar 2,31 t/ha dan 1,37 t/ha, sedangkan Gajah 1,6 t/ha dan 1,12 t/ha. Hasil tertinggi
galur nomor 7594 diperoleh dari Blitar, untuk teknologi paket dan teknologi petani
masing-masing sebesar 2,71 t/ha dan 1,56 t/ha, pada lokasi yang sama varietas Gajah
menghasilkan 1,50 t/ha dan 1,40 t/ha yang ditanam pada musim kemarau. Galur
nomor 7594 juga menunjukkan adaptasi yang baik pada musim penghujan (Lamongan
dan Tuban), untuk teknologi paket dan teknologi petani masing-masing lokasi
menghasilkan 2,30 t/ha dan 1,30 t/ha (Lamongan) serta 1,92 t/ha dan 1,27 t/ha
(Tuban), pada lokasi yang sama Gajah menghasilkan 1,80 t/ha dan 0,88 t/ha
(Lamongan) serta 1,50 t/ha dan 1,08 t/ha (Tuban). Rata-rata dari tiga lokasi pada
teknologi paket dan teknologi petani galur nomor 7594 masing-masing menghasilkan
44% dan 22% di atas hasil varietas Gajah.
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Tabel 2.

Sidik ragam tergabung untuk hasil biji dan sifat agronomis dari enam
galur/varietas kacang tanah, 1996.

SK

KT. Sifat
Hasil

Lokasi (L)
Teknologi (T)
Galur (G)
LxT
LxG
TxG
LxTxG
KK (%)

Tinggi tanaman

1.888**
1.296**
0,375**
0,155**
0,094**
0,143**
0,073**
6,27

127,00tn
3.259,31**
2.487,32**
190,14tn
76,18tn
222,44**
62,24tn
9,41

Jumlah polong/
tanaman
136,46**
414,97**
150,74**
26,10tn
11,18tn
5,42**
0,963**
22,56

Bobot 100 biji
313,46**
5,29**
38,22tn
28,32tn
27,60tn
33,00tn
23,15tn
15,83

** dan tn: nyata pada p: 0,01 dan tidak nyata.

Diperoleh interaksi yang nyata antara lokasi, teknologi budidaya dan galur
kacang tanah yang digambarkan pada hasil dan jumlah polong/tanaman, mengindikasikan terdapat galur kacang tanah yang beradaptasi khusus pada semua lingkungan.
Kacang tanah di Indonesia pada umumnya di tanam petani di lahan kering dan
tadah hujan (70%) dan sisanya (30%) di sawah berpengairan yang ditanam setelah
padi sebagai salah satu sumber pendapatan tunai. Luas tanaman terbesar di lahan
kering terjadi pada bulan Maret/April-Juni/Juli dan pada musim hujan biasanya
ditujukan untuk sumber benih (Adie dkk, 1995).
Produksi kacang tanah tahun 1993 di Blitar 9.303 ton, di Lamongan 7.641 ton dan
di Tuban 35.557 ton (BPS 1994) atau masing-masing menyumbang sekitar 1,32%, 1,09%
dan 5,06% dari produksi nasional 703.000 ton (Bappenas, 1994) sedangkan produksi
rata-rata di Blitar 1,105 t/ha, di Lamongan 0,911 t/ha dan di Tuban 1,150 t/ha (diolah dari
data BPS 1994). Hasil ini masih tinggi dibanding produksi nasional 0,8-0,9 t/ha (Sutarto,
1988). Harsono (1993) menyebutkan bahwa dengan masukan teknologi dalam budidaya
kacang tanah pada lahan kering dapat meningkatkan dari 1,0 menjadi 1,6 t/ha.
Dari hasil penelitian ini perbaikan cara budidaya kacang tanah yang berupa
penambahan penyiangan menjadi dua kali serta pemakaian sarana produksi berupa
penggunaan pupuk dan pengendalian hama/penyakit mampu meningkatkan hasil
polong kering kacang tanah sebesar 38% dibanding dengan hasil budidaya kacang
tanah dengan teknologi petani (1,14 t/ha) yang dilakukan penyiangan secara minimum
dan tanpa dilakukan pemupukan serta pengendalian hama penyakit (Tabel 3).
Pada rata-rata lokasi, galur 7594 mempunyai daya adaptasi terbaik dibanding
galur lainnya dan konsisten hasilnya tertinggi pada kedua cara budidaya. Varietas
Gajah yang telah dilepas pada tahun 1950 potensi hasil hanya sekitar 1,6 t/ha jauh
lebih rendah dibanding dengan potensi hasil galur 7594 (2,31 t/ha) pada cara budidaya
yang diperbaiki. Diperoleh interaksi yang nyata antara lokasi, cara budidaya dan
galur, mengindikasikan adanya galur yang beradaptasi khusus pada semua lingkungan,
galur terunggul tersebut 7594 yang beradaptasi secara konsisten pada tiga lingkungan
dan dua cara budidaya.
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Tabel 3.

Hasil polong kering 6 galur/varietas kacang tanah pada berbagai cara tanam,
1996.
Hasil polong kering (t/ha)

Galur/Varietas

Blitar

Lamongan

Tuban

Rataan

Tek.
Paket

Tek.
Petani

Tek.
Paket

Tek.
Petani

Tek.
Paket

Tek.
Petani

Tek.
Paket

Tek.
Petani

1. 467/C-87-E-3

2,17

1,46

1,68

0,94

1,30

0,90

1,72

1,10

2. LM/ICHV
86021-88-B-16

1,51

1,22

1,56

0,86

1,54

0,92

1,54

1,00

3. LH/ICHV
87165-88-B-22

2,16

1,40

1,69

0,85

1,56

0,98

1,80

1,08

2,43

1,46

1,14

1,78

1,01

2,04

1,20

2,71

1,56

1,91
2,30

1,30

1,92

1,27

2,31

1,37

1,50

1,40

1,80

0,88

1,50

1,08

1,60

1,12

2,08

1,41

1,82

1,00

1,60

1,02

1,83

1,14

4. ICGV 87358
5. 7594
6. Gajah
Rataan
Pengaruh
Lokasi (L):

1,888**

Teknologi (T):

2,965**

Galur (G):

0,775**

L x T:

0,155**

LxG:

0,094**

TxG:

0,143**

L x T x G:

0,073**

KK (%):

6,27

** dan tn: nyata pada p: 0,01 dan tidak nyata.

Batang galur nomor 7594 lebih tinggi daripada varietas Gajah (Tabel 4), baik
untuk teknologi paket maupun teknologi petani. Hal ini menunjukkan meskipun tanpa
pemupukan (teknologi petani) galur nomor 7594 dapat tumbuh cukup subur hingga
mencapai tinggi rata-rata 65 cm.
Keuntungan dari galur nomor 7594 adalah
cabang-cabangnya tumbuh tegak, tidak menyebar seperti halnya varietas Gajah. Hal ini
memungkinkan galur nomor 7594 untuk ditanam dengan jarak tanam yang lebih rapat,
sehingga hasilnya kemungkinan dapat ditingkatkan.
Hasil tinggi dari galur nomor 7594 juga tercermin dari banyaknya polong/pohon
(Tabel 5). Rata-rata dari 3 lokasi galur nomor 7594 pada teknologi paket dan
teknologi petani masing-masing memberikan 18 dan 15 polong/pohon, sedang Gajah
masing-masing 12 dan 10 polong/pohon. Pada populasi 250.000 tanaman/ha (jarak
tanam 40 cm x 10 cm), varietas kacang tanah dapat membentuk 15 polong/pohon
dapat dianggap cukup bagus.
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Tabel 4.

Tinggi tanaman dengan dua cara tanam pada tiga lokasi dari enam galur
kacang tanah, 1996.
Tinggi tanaman (cm)

Galur/Varietas

1. 467/C-87-E-3
2. LM/ICHV
86021-88-B-16
3. LH/ICHV
87165-88-B-22
4. ICGV 87358
5. 7594
6. Gajah
Rataan

Blitar
Tek.
Tek.
Paket
Petani
78,40
64,53
59,00
54,20

Rataan
Tek.
Tek
Paket
Petani
80,02
70,82
64,67
61,51

70,20

49,67

78,87

60,33

70,20

61,93

73,09

57,31

89,40
75,73
56,87

75,53
56,13
54,47

18,40
92,53
61,27

84,20
72,47
62,20

94,07
74,40
59,47

84,00
67,13
52,67

100,62
80,88
59,20

81,24
65,24
56,44

59,088 84,461

69,833

73,19

82,71

76,42

65,43

71,6

Pengaruh
Lokasi (L)
Teknologi (T)
Galur (G)
LxT
LxG
TxG
LxTxG
KK (%)

Lamongan
Tuban
Tek.
Tek.
Tek.
Tek.
Paket
Petani Paket Petani
89,27
76,40 72,40 71,53
66,43
63,40 68,60 66,93

127,00**
3259,31**
2487,32**
190,14tn
76,18tn
222,44**
62,24tn
9,41

** dan tn: nyata pada p: 0,01 dan tidak nyata.

Tabel 5.

Jumlah polong per tanaman 6 galur/varietas kacang tanah pada berbagai cara
tanam, 1996.
Tinggi tanaman (cm)

Galur/Varietas

1. 467/C-87-E-3
2. LM/ICHV
86021-88-B-16
3. LH/ICHV
87165-88-B-22
4. ICGV 87358
5. 7594
6. Gajah
Rataan

Blitar

Lamongan

Tuban

Rataan

Tek.
Paket

Tek.
Petani

Tek.
Paket

Tek.
Petani

Tek.
Paket

Tek.
Petani

Tek.
Paket

Tek
Petani

13,63
16,83

9,27
11,70

14,93
20,07

8,67
13,73

12,33
13,00

9,67
9,00

12,10

8,63

14,93

8,53

8,67

7,67

10,97
17,27
12,40

7,60
14,53
10,27

12,60
23,26
14,53

5,13
18,20
11,37

9,00
14,33
9,67

5,67
11,67
8,285

10,856 6,132
18,285
14,8
12,2 10,103

13,867

10,33

16,72 10,938 11,167

8,725

13,919

13,63 9,203
16,633 11,475
11,9

8,276

65,43

** dan tn: nyata pada p: 0,01 dan tidak nyata.
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Bobot 100 biji dari galur nomor 7594 adalah 35 gr (teknologi petani) dan 37 gr
(teknologi paket), termasuk biji kecil bila dibandingkan dengan biji varietas Gajah.
Namun biji kecil cukup mempunyai pemasaran baik, terutama untuk kacang goreng kulit
dan kacang atom. Biji yang kecil dari galur nomor 7594 diimbangi oleh jumlah biji per
polong yang rata-rata satu setengah kali lipat dari Gajah. Galur nomor 7594 polongnya
berbiji tiga (Lamongan: silu = isi telu) sedang Gajah 2 biji/polong (Tabel 6).
Tabel 6.

Berat 100 Biji masing-masing galur/varietas kacang tanah pada berbagai
cara tanam, 1996.
Hasil polong kering (t/ha)

Galur/Varietas

1. 467/C-87-E-3
2. LM/ICHV
86021-88-B-16
3. LH/ICHV
87165-88-B-22
4. ICGV 87358
5. 7594
6. Gajah
Rataan
Pengaruh
Lokasi (L):
Teknologi (T):
Galur (G):
L x T:
LxG:
TxG:
L x T x G:
KK (%):

Blitar
Tek.
Tek
Paket
Petani
32,33
31,83
33,33
31,67

Lamongan
Tek
Tek
Paket Petani
43,00 41,83
40,50 39,33

Tuban
Tek
Tek
Paket
Petani
30,0
34,17
32,33
39,83

Rataan
Tek
Tek
Paket Petani
35,11 35,94
35,38 36,94

32,17

31,17

36,33

34,67

35,17

31,67

34,55

32,50

33,50
31,33
36,33

34,47
31,33
38,67

44,00
35,00
37,17

34,67
42,33
37,17

35,17
39,33
39,00

36,17
36,83
36,67

37,55
35,22
37,66

35,10
36,10
37,50

33,165

33,19

39,416

38,33

35,167

35,89

35,91

35,80

127,00**
3259,31**
2487,32**
190,14tn
76,18tn
222,44**
62,24tn
9,41

** dan tn: nyata pada p: 0,01 dan tidak nyata.

Pada lokasi percobaan penyakit layu tidak terjadi, serangan layu pada galur
nomor 7594 kurang dari 2%. Pada umumnya kematian tanaman di bawah 10% tidak
akan menurunkan hasil asalkan tanaman tumbuh normal. Pada teknologi paket,
pengendalian penyakit daun memakai fungisida Topsin M sebanyak 4 kali yaitu pada
umur 50, 60, 70 dan 80 hari, ternyata cukup efektif menekan serangan penyakit daun,
sebagaimana ditunjukkan oleh tetap hijaunya daun tanaman kacang tanah sampai
menjelang panen dan petani memperoleh bahan hijauan pakan dalam keadaan daun
hijau segar. Sebagai pembanding dari pengamatan lapang terhadap teknologi petani
yang tidak disemprot fungisida, menjelang panen daun mengering dan rontok akibat
penyakit daun. Ada beberapa keuntungan yang dapat dinikmati petani dengan
dilakukannya pengendalian penyakit daun, yaitu tercapainya hasil yang lebih tinggi,
tingkat rendemen biji yang lebih baik dibanding dengan teknologi petani. Galur 7594
memiliki umur masak 8 hari lebih dalam (103 hari) dibanding varietas gajah (95 hari).
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Dari tiga lokasi yang diuji hanya lokasi Blitar yang memilki nilai indeks
lingkungan lebih dari satu (bernilai positif) yang berarti bahwa lokasi tersebut dinilai
paling produktif dibanding lokasi Lamongan dan Tuban. Lokasi Blitar dikarenakan
sekitar lokasi lapisan olah dalam dan ringan serta selama pertumbuhan cukup air
pengairan. Pada keadaan demikian rata-rata keadaan galur kacang tanah mampu
berproduksi diatas 2 t/ha jika dibudidayakan secara optimal, atau rataan potensi hasil
akan menurun 32% jika digunakan teknologi budidaya secara petani.
Perbedaan budidaya kacang tanah pada lokasi Lamongan yang berkarakteristik
tegal lapisan olah dalam memberikan peningkatan hasil polong tertinggi (45%)
dibandingkan dengan produksi hasil dengan cara petani (1,00 t/ha). Sebaliknya di
sentra produksi kacang tanah di Tuban rataan produksi hasil terendah yaitu hanya 1,60
t/ha pada penggunaan teknologi yang diperbaiki dan pada penggunaan teknologi petani
hasil yang dicapai hanya sekitar 1,00 t/ha sebanding dengan yang dicapai di
Lamongan. Rendahnya potensi hasil di Tuban disebabkan sampai tanaman berumur
15 hari tidak ada hujan sehingga mengganggu pertumbuhan kacang tanah.
KESIMPULAN
1. Teknologi paket budidaya kacang tanah yang berupa tanaman secara optimal dan
diikuti cara tanam teratur, pemupukan Urea 45 kg, SP-36 90kg, dan KCl 100 kg
serta pengendalian hama menggunakan insektisida Decis dan pengendalian
penyakit daun dengan fungisida Topsin M, mampu memberikan peningkatan hasil
sebesar 61% dibanding dengan cara budidaya tradisional petani.
2. Galur nomor 7594 menghasilkan 44% dan 22% lebih tinggi dari varietas Gajah,
masing-masing untuk teknologi paket dan teknologi petani.
3. Hasil polong kering rata-rata dari 3 lokasi untuk galur nomor 7594 adalah 2,31 t/ha
(teknologi paket) dan 1,37 t/ha (teknologi petani), sedangkan untuk varietas Gajah
adalah 1,60 t/ha (teknologi paket) dan 1,12 t/ha (teknologi petani).
4. Tipe galur nomor 7594 yang lebih tegak daripada Gajah, memungkinkan untuk
ditingkatkan hasilnya dengan menambah populasi tanaman.
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Tanah di Indonesia. p.9-20. Edisi Khusus Balitkabi No.7-1996.
Haerah, A. 1992. Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Dalam PJPT II. Makalah
Rapat Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan 1992.
Banjarbaru, 21-25 Oktober 1992.
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Harsono, A. 1996. Rakitan Teknologi Usahatani Kacang Tanah di Lahan Sawah
Dalam Lokakarya Pemantapan Teknologi Usahatani Palawija Untuk
Mendukung SUTPA. Balitkabi, 8-9 Mei 1996.
Kasno, A, R. Shorter dan E. Sjamsudin. 1989. Telaah Adaptasi dan Interaksi Genotipe
dan Lingkungan Pada Tanaman Kacang Tanah Dalam Penelitian Palawija
Vol.4 No.1-1989. Balittan Malang.
Kasno, A, A, Bari, A. A. Mattjik, S Solahuddin, S. Somaatmadja dan Subandi. 1987.
Telaah Interaksi Genotipe x Lingkungan Pada Kacang Tanah.1. Pendugaan
parameter genotipe hasil dan komponen hasil kacang tanah. Penelitian
Palwaija. 2: 81-88.
Munawir, 1996. Kebijaksaan Pengembangan Kacang Tanah di Indonesia Dalam
Risalah Seminar Nasional Prospek Pengembangan Agribisnis Kacang Tanah
di Indonesia. p.1-8. Edisi Khusus Balitkabi No.7-1996.
Oka A. M, M. Syam dan I. Manwan, 1993. Upaya mempercepat adopsi teknologi.
Makalah simposium Tanaman Pangan III di Bogor tanggal 23-25 Agutus
1993. 19 hal.
Sumarno, Nasir Saleh dan T. Adisarwanto. 1996. Perakitan Teknik Budidaya Kacang
Tanah Dengan Metode Penelitian Adaptif di Lahan Petani. Buletin Teknologi
dan Informasi Pertanian 1: 1-16.
DISKUSI
Suyamto, Dr.:
Benih berasal dari mana ?
Gunawan Effendi, Ir.:
Dari BALITKABI Malang dalam jumlah sedikit dan untuk tercukupinya guna
pengujian, benih tersebut terlebih dahulu diperbanyak di IPPTP Mojosari.
Susilo, Ir., MS.:
Mengapa dalam pengujian ini digunakan pestisida, padahal menurut INPRES 386
tahun 1995 pestisida tidak dipakai atau dibatasi penggunaannya.
Gunawan Effendi, Ir.:
Disamping merupakan perlakuan, pengujian dilakukan akhir musim kemarau/awal
musim penghujan. Agar pengujian tidak mengalami kegagalan akibat serangan
empoaska, tungau merah, trips, ulat daun, karat, dan bercak coklat, maka tanaman
dikendalikan dengan pestisida.
Sunarto, Ir.
Apakah hasil produksi kacang tanah ada kaitannya dengan industri?
Gunawan Effendi, Ir.
Ada.
Selain untuk minyak goreng juga untuk perusahaan kacang goreng misalnya
kacang cap Garuda, cap Dua Kelinci, dan sebagainya.
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ISBN: 979-95548-1-0

UJI ADAPTASI GALUR HARAPAN CALON VARIETAS UNGGUL
KACANG HIJAU DI BERBAGAI AGROEKOLOGI DI JAWA TIMUR
(The Promising Lines Adaptation Trial for the Candidate of the Mungbean Superior
Variety at the Various Agro Ecology in the East Java)
Gatot Kustiono, Al. Budiono, Suwono, Gede N. Wirawan, dan Sahuri1)
ABSTRAK
Produktivitas kacang hijau di Jawa Timur baru mencapai 0,75 t/ha. Hal ini
disebabkan oleh cara tanam yang masih tradisional, mutu benih rendah,
penyiapan lahan kurang baik, pemupukan minimal dan pengendalian hama
dan penyakit kurang efektif. Diperkirakan peningkatan produktivitas kacang
hijau dapat dicapai dengan penggunaan varietas unggul yang adaptif
lingkungan spesifik serta memperbaiki teknologi budidayanya. Penelitian
dilaksanakan di Mojokerto dan Banyuwangi pada MK. II 1996 serta
Lamongan pada MP 1996/1997. Rancangan percobaan yang digunakan
adalah acak terpisah, diulang empat kali, yang ditanam oleh petani
koperator. Pada petak utama ada dua macam perlakuan budidaya yakni
cara petani dan teknologi yang diperbaiki. Anak petak terdiri atas lima
galur kacang hijau yaitu EVO 947, VC 3476, VC 3012 B, VC 2750 dan
varietas Walet (sebagai pembanding). Dua galur VC 3476 dan VC 2750
menunjukkan produktivitas tinggi dan memiliki adaptasi yang luas.
Perbaikan teknologi budidaya dapat meningkatkan hasil 9% dibanding cara
petani pada semua lokasi, mencapai 1,35 t/ha. Tanaman kacang hijau
sangat menguntungkan untuk dikembangkan pada daerah-daerah yang
beriklim kering dan kurang produktif, karena sifatnya berumur pendek dan
tidak banyak memerlukan air selama pertumbuhannya.
Kata kunci: Adaptasi, kacang hijau, spesifik lokasi, teknologi.
ABTRACT
The mungbean productivity in East Java has reached approximately 0,75
t/ha, because of the traditional cultivation, low seed quality, in sufficient land
preparation, minimum fertilization application, and the effectivity is less,
pests and diseases control. The increment of the productivity of mungbean
hopefully could be realisied by using superior variety adaptif for the tipical
environment and by improving the crop management practices. The research
was conducted at Mojokerto and Banyuwangi on the 2nd dry season 1996,
while at Lamongan was conducted on the 1996/1997 wet season. The
experiment design was used split-plot with with three replication. Each
replication was managed by one farmer cooperator. The main plot had is
two model crop management technology. Those were the farmer technology
the improved technology, and as the sub plot were five mungbean lines.
Those are EVO 947, VC 3476, VC 3012 B, VC 3476 and Walet variety. Two
lines, of VC 3476 and VC 2750 had showed a high productivity and wide
______________________________ _______________
1) Berturut-turut Staf peneliti, AsPMD, AjPMD, Penyuluh dan staf peneliti BPTP Karangploso.
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range adaptation. The improved technology performed higher yield than the
farmer practice for all locations, reached yield up to 1,35 t/ha. The
mungbean showed very provitable to developed in the dry climate, because
the characeric of by had short maturity and need less in water supply during
its growing season.
Key word:

Adaptation, mungbean, spesifik location, technology.
PENDAHULUAN

Produktivitas kacang hijau di Jawa Timur masih rendah sekitar 0,75 t/ha, luas
panen setiap tahun 88.405 ha. Keragaan hasil yang diperoleh di setiap daerah sangat
beragam berkisar 0,4 t/ha sampai 0,90 t/ha. Hal ini disebabkan oleh keragaman
agroekologi dan keragaman pengelolaan tanaman yang dilakukan petani di setiap
daerah (Radjit, 1996). Keragaman pengelolaan tanaman tersebut antara lain adalah
keragaman pengelolaan air, waktu tanam, penyiapan lahan, pengendalian gulma, hama
dan penyakit. Secara umum yang menjadi masalah peningkatan produktivitas kacang
hijau adalah pengelolaan dan usahatani kacang hijau hanya sebagai usaha sampingan.
Kendala umum yang dihadapi petani dalam usahatani kacang hijau adalah mutu benih
yang rendah (benih asalan), karena masih sulit memperoleh benih bermutu, umumnya
penyiapan lahan untuk kacang hijau di bekas tanaman padi kurang baik, cara tanam
yang masih sederhana (disebar) pemeliharaan tanaman kurang optimal, sehingga
sering terganggu gulma atau genangan air, dan pengendalian hama sering terlambat.
Optimasi produktivitas kacang hijau memerlukan varietas unggul spesifik
lingkungan serta terdapat interaksi antara genotipe dan lingkungan yang diartikan
bahwa varietas unggul tertentu hanya sesuai secara optimal pada lingkungan tertentu
dan tidak terdapat varietas unggul yang sesuai secara optimal di seluruh lingkugan
(Sumarno at al. 1990).
Jawa Timur memiliki beberapa macam agroekologi yang tentunya mempunyai
tanggapan yang berbeda terhadap varietas untuk berproduksi secara optimal (Legowo
et al. 1996), untuk itu diperlukan banyak varietas unggul kacang hijau yang sesuai
dengan kondisi lingkungan masing-masing. Penanaman varietas unggul yang bersifat
spesifik lingkungan akan meniadakan pengaruh interaksi dan sekaligus memanfaatkan
sifat interaksi genotipe dan lingkungan tersebut (Subandi et al. 1978, dan Sumarno, 1982).
Galur-galur harapan hasil penelitian Balai Penelitian Kacang-kacangan dan
Umbi-umbian perlu diuji adaptasinya pada lingkungan spesifik. Hasilnya diharapkan
dapat dilepas sebagai varietas unggul kacang hijau sesuai kebutuhan wilayah besrta
cara budidaya yang spesifik lokasi di beberapa daerah Jawa Timur.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yaitu Mojokerto dan Banyuwangi pada
MK. II (Juli 1996-September 1997) serta di Lamongan pada musim penghujan
(Oktober 1996-Januari 1997). Pola tanam yang biasa dilakukan petani di Mojokerto
adalah padi-padi-kacang hijau, di Banyuwangi: padi-padi-kacang hijau/kedelai,
sedangkan di Lamongan: padi-tembakau-kacang hijau. Jenis tanah di Mojokerto
adalah Entisol (Ent.2122), Banyuwangi Vertisol (Ert.3112) dengan pengairan teknis
dan di Lamongan Vertisol (Ert.3112) dengan pengairan tadah hujan. Rancangan
percobaan acak terpisah (split-plot) dengan 4 (empat) ulangan, masing-masing petani
kooperator sebagai ulangan. Perlakuan utama adalah cara budidaya yakni cara petani
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dan teknologi yang diperbaiki dan sebagai anak petak adalah 5 (lima) galur harapan
yakni (1) EVO 947, (2) VC 3476, (3) VC 3012 B, (4) VC 2750 dan (5) varietas Walet.
Setiap galur harapan ditanam pada petak berukuran 5 m x 10 m dengan jarak tanam
sesuai dengan perlakuan yang diuji dan kebiasaan cara tanam petani di setiap lokasi
(Tabel 1). Pengamatan data meliputi: umur masak, tinggi tanaman, jumlah polong,
bobot 100 butir dan hasil biji. Data dianalisis menggunakan analisis keragaman,
perbedaan diantara perlakuan diuji dengan uji BNT-5%.
Tabel 1. Perlakuan teknologi budidaya kacang hijau.
No.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
+
+/-

Komponen Teknologi

Pengolahan tanah
Penyiangan
Cara bertanam
- Tugal
- Sebar
Penggunaan mulsa
Pengendalian hama
- PHT
- berkala
- intensif
- tidak teratur
Pemupukan
- Urea
- Sp-36
- KCl
Pengairan

Teknologi
diperbaiki
(Td)
+/2x

Lamongan

Cara petani (Cp)
Mojokerto Banyuwangi

+
1x

-

1x

+
+/-

+
-

+
+

+
+

+
-

+

+
-

+
-

50
50
50
menurut
keadaan

-

1x

25
25
2x

= dilakukan
= tidak dilakukan
= dilakukan atau tidak, tergantung lahan dan musim tanam

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Tanaman
Pertumbuhan tanaman kacang hijau pada masing-masing perlakuan budidaya
pada lokasi yang berbeda ternyata bervariasi. Dari dua macam cara budidaya yang
diuji terlihat bahwa teknologi yang diperbaiki berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan tanaman. Komponen teknologi dengan penggunaan jarak tanam teratur
40 cm x 10 cm menunjukkan pengaruhnya terhadap tinggi tanaman, perkembangan
cabang dan daun serta kesuburan tanaman yang seragam serta jumlah polong lebih
banyak (Tabel 2). Pemberian pupuk N, P dan K tidak terlihat bedanya dibanding
dengan tanpa dipupuk, hal ini diduga bahwa ketersediaan unsur hara P dan K dalam
tanah telah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman kacang hijau (Radjit, 1989).
Ketersediaan unsur hara tersebut dipengaruhi oleh residu pemberian pupuk pada
tanaman sebelumnya.
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Petani di Mojokerto maupun Banyuwangi umumnya telah melakukan
pemupukan berimbang pada tanaman padi sawah dengan dosis 200 kg urea tablet atau
350 kg urea prill + 100 kg SP-36 + 100 kg KCl/ha. Petani di Lamongan memberikan
pupuk pada tanaman tembakau sebanyak 100 kg NPK + 100 kg KNO3 + 50 kg
SP-36/ha yang telah dilakukan sebelum penanaman kacang hijau. Terdapatnya bintil
akar pada tanaman kacang hijau dapat menyerap langsung dari udara dan atau
menambat N dengan bantuan bakteri Rhizobium sehingga pemupukan N pada
umumnya tidak memberikan pengaruh yang jelas terhadap kenaikan hasil biji,
terutama pada lahan sawah bekas padi (Radjit dan Sutrisno, 1989).
Tabel 2.

Umur dipanen dari 5 galur harapan kacang hijau di beberapa lokasi di Jawa
Timur.
Umur (hari)

Galur/varietas

Mojokerto
Td

Cp

Banyuwangi
Td

Cp

Lamongan
Td

Cp

EVO 947

62 a

62 a

61 a

61 a

59 b

60 b

VC 3476
VC 3012 B
VC 2750

60 b
60 b
58 c

60 b
60 b
58 c

59 b
59 b
57 c

59 b
59 b
59 bc

59 bc
57 c
58 bc

59 bc
57 c
59 bc

Walet

62 a

62 a

61 a

61 a

64 a

65 a

Rataan

60 A

60 A

59 A

60 A

59 A

60 A

Nilai sekolom yang didampingi huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut uji BNT 0,05.
Td = Teknologi diperbaiki, Cp = Cara petani

Penggunaan mulsa jerami padi di Mojokerto maupun Banyuwangi mampu
menekan pertumbuhan gulma, hal ini sesuai laporan Adisarwanto (1989) bahwa
penggunaan mulsa 5 t/ha dapat mengurangi pertumbuhan gulma 50-60%. Dan
pemberian mulsa 5 t/ha dapat meningkatkan hasil yang sama dengan perlakuan disiang
satu kali (Purnomo, 1986).
Cara tanam yang disebar seperti di Banyuwangi ternyata menunjukkan pertumbuhan
vegetatifnya lebih subur akan tetapi tidak rata dan tidak seragam. Teknologi yang
diperbaiki tidak berpengaruh nyata terhadap umur tanaman, jumlah polong/tanaman dan
bobot 100 butir, sedangkan pada masing-masing galur harapan menunjukkan perbedaan
yang nyata (Tabel 2, 4 dan 5), hal ini dipengaruhi oleh sifat genetik pada masing-masing
galur tersebut dan kurang dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Pada saat tanam musim penghujan seperti di Lamongan menunjukkan
pertumbuhan vegetatif tanaman lebih subur, lebih tinggi (Tabel 3) dan varietas Walet
umurnya lebih dalam (Tabel 2), sedangkan galur harapan VC 3012 B mudah terserang
penyakit karat daun, hal ini dikarenakan kurangnya sinar matahari yang diterima
tanaman pada musim hujan dan kelembabannya tinggi. Pengendalian hama sesuai
konsep PHT ternyata dapat menekan populasi hama ulat Helicoverpa Armigera dan
Maruca sp. yang menyerang polong.
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Tabel 3.

Tinggi tanaman dari 5 galur harapan kacang hijau di beberapa lokasi di Jawa
Timur.
Tinggi tanaman (cm)

Galur/varietas

Mojokerto
Td

Cp

Banyuwangi
Td

Cp

Lamongan
Td

Cp

EVO 947
VC 3476
VC 3012 B
VC 2750
Walet

72,3 a
67,1 ab
70,7 a
63,9 ab
74,1 a

67,0 a
61,6 ab
70,5 a
59,1 b
72,1 a

62,7 b
63,3 b
63,1 b
63,4 b
68,1 a

60,1 ab
59,6 ab
66,9 a
57,7 b
64,2 a

68,8 ab
76,9 a
75,2 a
77,5 a
76,8 a

73,9 a
66,5 ab
78,4 a
73,8 a
79,1 a

Rataan

69,6 A

66,1 A

64,1 A

61,7 A

75,1 A

74,3 A

Nilai sekolom yang didampingi huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut uji BNT 0,05
Td = Teknologi diperbaiki, Cp = Cara petani

Tabel 4.

Jumlah polong dari 5 galur harapan kacang hijau di beberapa lokasi di Jawa
Timur.
Jumlah polong

Galur/varietas

Mojokerto
Td

Cp

Banyuwangi
Td

Cp

Lamongan
Td

Cp

EVO 947
VC 3476
VC 3012 B
VC 2750
Walet

10,6 c
12,6 a
11,5 b
12,3 a
10,8 c

10,7 b
12,3 a
11,3 ab
11,7 ab
11,0 b

10,3 b
11,8 a
10,4 b
11,6 a
10,9 ab

10,5 b
11,7 a
10,7 ab
11,3 a
10,9 ab

11,4 b
12,6 a
11,8 ab
11,9 ab
11,5 b

10,5 b
12,0 a
10,9 ab
11,7 a
11,4 a

Rataan

11,5 A

11,4 A

11,0 A

11,0 A

11,8 A

11,3 A

Nilai sekolom yang didampingi huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut uji BNT 0,05
Td = Teknologi diperbaiki, Cp = Cara petani.

Percobaan di Mojokerto maupun Banyuwangi dilakukan monitoring satu minggu
dua kali sejak tanaman mulai berbunga hingga pembentukan dan pengisian polong
karena populasi hama Helicoverpa Armigera cukup tinggi sehingga tindakan
pengendaliannya tidak terlamabat, sedangkan di Lamongan pengamatan dilakukan
hanya sekali dalam satu minggu.
Hasil rata-rata galur harapan diantara lokasi beragam dari 0,87 hingga 1,91 t/ha
menunjukkan rentang yang lebar, hal ini disebabkan oleh perbedaan cekaman
lingkungan fisik dan biotik pada lokasi tersebut. Galur harapan VC 3476 yang
ditanam dengan menerapkan teknologi yang diperbaiki menampilkan hasil tertinggi.
Rata-rata hasil tertinggi di Mojokerto sebesar 1,91 t/ha, Banyuwangi 1,19 t/ha dan
Lamongan 1,47 t/ha, sedangkan teknologi yang diperbaiki dapat meningkatkan hasil
sebesar 9% yakni dari 1,24 t/ha menjadi 1,35 t/ha (Tabel 6).
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Tabel 5. Bobot 100 butir biji dari 5 galur harapan kacang hijau di beberapa lokasi di
Jawa Timur.
Bobot 100 butir biji (gram)
Galur/varietas

Mojokerto

Banyuwangi

Lamongan

Td

Cp

Td

Cp

Td

Cp

EVO 947
VC 3476
VC 3012 B
VC 2750
Walet

6,7 b
6,9 b
7,9 a
6,9 b
6,5 b

6,7 b
6,9 b
7,9 a
6,8 b
6,9 b

6,2 c
6,7 b
7,4 a
6,5 b
6,4 bc

6,2 c
6,7 b
7,5 a
6,8 b
6,4 bc

6,7 bc
6,9 b
7,9 a
6,9 b
6,5 c

6,7 b
6,9 b
7,8 a
6,8 b
6,9 b

Rataan

7,0 A

7,1 A

6,6 A

6,7 A

7,0 A

7,0 A

Nilai sekolom yang didampingi huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut uji BNT 0,05
Td = Teknologi diperbaiki, Cp = Cara petani

Tabel 6. Hasil biji dari 5 galur harapan kacang hijau di beberapa lokasi di Jawa Timur.
Hasil (t/ha)
Galur/varietas

Mojokerto
Td

Banyuwangi

Cp

Td

Cp

Lamongan
Td

Cp

EVO 947
VC 3476
VC 3012 B
VC 2750
Walet

1,62 b
1,91 a
1,73 ab
1,78 a
1,66 b

1,54 b
1,72 a
1,69 a
1,80 a
1,56 b

0,99 b
1,18 a
1,05 b
1,19 a
0,96 c

0,94 b
1,09 a
0,93 ab
1.06 a
0,87 c

1,17 b
1,47 a
1,19 b
1,42 a
0,97 c

0,99 b
1,29 a
1,08 b
1,19 a
0,94 b

Rataan

1,74 A

1,66 B

1,07 A

0,98 B

1,24 A

1,09 B

Nilai sekolom yang didampingi huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut uji BNT 0,05
Td = Teknologi diperbaiki, Cp = Cara petani

Dari lima galur yang diuji hanya dua galur harapan menunjukkan produktivitas
rata-rata lebih tinggi dari pada dua galur lainnya dan varietas Walet. Galur-galur
tersebut adalah VC 3476 dan VC 2750, namun apabila dibanding dengan galur VC
3012 B tidak menunjukkan adanya perbedaan secara nyata untuk di Mojokerto,
sedangkan di Lamongan maupun Banyuwangi terlihat bedanya, hal ini menunjukkan
bahwa galur tersebut dapat beradaptasi dengan baik di tiga lokasi pengujian.

KESIMPULAN
1. Galur VC 3476 menampilkan hasil biji tertinggi dan konsisten di semua lokasi
pengujian, galur ini memiliki adaptasi yang luas dan memberikan hasil yang lebih
tinggi dibandingkan varietas Walet maupun lokal.
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2. Perbaikan teknik budidaya melalui penyiapan lahan yang baik, menggunakan jarak
tanam teratur, pemupukan berimbang serta waktu tanam yang tepat, dapat
meningkatkan hasil kacang hijau menjadi 1,35 t/ha atau meningkat 9% dibandingkan
cara petani dengan menggunakan varietas yang sama.
PUSTAKA
Adisarwanto, Suyamto, Rudy, Masyitah dan R. Sinaga,1991.Cara tanam dan
pengendalian gulma untuk kedelai sesudah padi gora. Workshop FSR, tgl.
22-26 Oktober 1991. Mataram, NTB.
Amir, B. dan Suharsono, 1989. Pengaruh masa tanam terhadap populasi hama,
pertumbuhan dan hasil kacang hijau. Risalah Hasil Penelitian Tanaman
Pangan. Balittan Malang:61-64.
Legowo, Kusnadi Y., Abu, 1996. Karakteristik Agroekolgi Wilayah-wilayah
Kecamatan di Jawa Timur.
Purnomo, J., 1996. Pengaruh pengolahan tanah, penyiangan dan populasi tanaman
terhadap produksi kacang hhijau. Penelitian Palawija, (1): 78-79.
Radjit, B. dan T. Adisarwanto, 1987. Effect of tillage, plant population and weed
control in mungbean following lowland rice.p.385-388. In Mungbean. Proc.
of the Second Int. Symp. Thailand.
Radjit, B. dan Sutrisno, 1989. Kajian penggunaan rhizogen, pupuk N dan PPC
terhadap pertumbuhan dan hasil kacang hijau. Laporan kemajuan Baliittan
Malang: 6 pp.
Radjit, B., 1996. Rakitan Teknologi usahatani kacang hijau setelah padi sawah.
Sumarno, T. Sutarman dan Sugito, 1990. Pemuliaan Tanaman Kacang-kacangan
untuk adaptasi lahan sawah dan lahan masam. Diterjemahkan oleh Winarno
dkk, Balittan Malang
DISKUSI
Suyamto, Dr. :
Bagaimana tanggapan petani terhadap perbedaan warna biji kacang hijau yang
kusam dan mengkilat ?
G. Kustiono, Ir.:
Pada umumnya petani tidak mempermasalahkan warna biji, karena harganya sama
saja sehingga yang diperlukan adalah hasilnya cukup tinggi dan biayanya relatif
lebih rendah dibanding tanaman pangan lainnya.
Sumarto:
Apa keistimewaan tanaman kacang hijau ?
G. Kustiono, Ir.:
Keistimewaan kacang hijau adalah nilai ekonominya cukup tinggi, umurnya
genjah dan tahan terhadap kekeringan.
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TEKNOLOGI PEMBIBITAN GALUR HARAPAN JAGUNG,
KEDELAI, DAN KACANG TANAH
(Seed production technique for promising lines of maize, soybean and groundnut)
Suwono, Endang P.K. dan Bambang Pikukuh1)
ABSTRAK
Benih bermutu merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan
produksi tanaman. Untuk mendapatkan teknologi produksi benih jagung,
kedelai dan kacang tanah yang dapat dilaksanakan oleh petani, telah
dilaksanakan percobaan teknik perbanyakan benih di IPPTP Pasirian pada
MK-1996. Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok 4 ulangan.
Teknik produksi benih komoditas jagung, kedelai dan kacang tanah ditanam
dengan tiga tingkat populasi tanaman, yakni 62.500; 125.000 dan 102.500
tanaman/ha untuk jagung, 250.000; 440.000 dan 571.000 tanaman/ha untuk
kedelai dan kacang tanah. Tanaman jagung dengan populasi tertinggi
125.000 tanaman/ha batangnya tumbuh tinggi tetapi kurang kokoh, sehingga
mengalami kerebahan 15%. Populasi 102.500 tanaman/ha yang ditanam
dengan double row menghasilkan calon benih jagung tertinggi, yakni 5,14
t/ha. Peningkatan populasi tanaman kacang tanah dari 250.000 menjadi
57.000 tanaman/ha tidak berpengaruh terhadap produksi calon benih, hasil
yang dicapai 2,1 t/ha polong kering. Populasi tanaman kedelai 440.000/ha
dengan jarak 30 cm x 15 cm menghasilkan biji calon benih kedelai tertinggi
yakni 2,61 t/ha. Populasi tanaman yang sesuai untuk keperluan produksi
benih adalah 62.500/ha untuk jagung dan 250.000/ha untuk kacang tanah.
Peningkatan populasi tanaman tidak berpengaruh terhadap umur berbunga
dan umur panen serta daya tumbuh benih selama penyimpanan.
Kata kunci: Teknik produksi benih; populasi tanaman; jagung; kacang tanah;
kedelai.
ABSTRACT
Seed quality has a significant role on the success of crop production. Seed
production techniques for maize, soybean and groundnut which can be
adopted by farmers were assessed at Pasirian Assessment Farm on early dry
season 1996. The Experiments were arranged in a randomized block design,
with four replications. Seed production techniques for maize, soybean and
groundnut, each was planted with three levels of plant population, namely
sparse medium and dense population. Maize planted at dense population of
125,000 plants/ha resulted in tall plant stalks, less strong stems, lodged of
around 15% and yielded not significantly different from the sparse
population (62,000 plants/ha). Medium plant population (102,500 plants/ha)
on double row spacing yielded the highest, of 5.14 t/ha. Increasing plant
population of groundnut from 250,000 to 570,000 plants/ha did not affect
_____________________________________________
1) Berturut-turut AjPMA, AjPMA, dan Staf Peneliti BPTP Karangploso
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pod yields, both treatments produced around 2.1 t/ha dry pod. Soybean
planted at 30 cm x 15 cm plant spacing produced the highest seed yield of
2.61 t/ha. The optimum plant population for producing seeds is as follow:
maize 62,500 plants/ha; groundnut 250,000 plants/ha; and soybean 250,000
plants/ha. Various plant population treatments did not affect on days to
flowering, days to maturity and seed germination.
Key word:

Seed production technique; plant population; maize; groundnut;
soybean.
PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan peningkatan produktivitas
tanaman adalah ketersediaan benih yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat harga.
Pengadaan benih kacang-kacangan lebih sulit pelaksanaannya dibanding padi dan
jagung, hal ini disebabkan benih kacang-kacangan tidak tahan simpan, dan banyak
mengalami ganguan hama penyakit dalam proses produksinya. Oleh sebab itu
sebagian benih kacang-kacangan yang diusahakan petani adalah benih asalan yang
tidak diketahui mutu dan sumber benihnya, benih biasanya diperoleh dari toko yang
sebenarnya kedelai konsumsi. Menurut Sadjad (1981) jalur benih antar lapang melalui
usaha pengadaan benih di lahan tegal dan sawah merupakan sistem pengadaan benih
yang paling sesuai untuk tanaman palawija utamanya kacang-kacangan.
Upaya peningkatan mutu benih tanaman palawija pada hakekatnya adalah
menyediakan lingkungan pra dan pasca panen yang sesuai dengan kebutuhan tanam
dan benih tanaman. Kegiatan pra panen meliputi penyiapan lahan, cara tanam,
pemeliharaan (penyimpanan, pemupukan, pengerjaan, pengendalian hama penyakit)
dan cara panen. Pengendalian jasad pengganggu (gulma, hama, dan penyakit)
merupakan komponen terpenting yang menjamin mutu dan kesehatan benih yang
dihasilkan. Kegiatan pasca panen yaitu pengeringan, sortasi, penyimpanan dan
penyaluran (Astanto Kasno, 1990). Mutu benih dapat dibedakan dalam mutu genetik,
fisiologik dan mutu fisik. Mutu genetik mencerminkan kemurnian varietas, mutu
fisiologik adalah mutu benih yang berkaitan dengan susunan kimia benih, dan mutu
fisik menyatakan tingkat kebersihan benih dari kotoran (Saenong, 1986). Menurut
Harnowo et al. (1993) mutu fisiologik ditentukan oleh berbagai faktor, yakni
lingkungan prapanen, faktor genetik dan faktor lingkungan pasca panen juga
penyimpanan. Di samping itu mutu benih juga dipengaruhi oleh ukuran benih. Adie
et al. (1993) mengemukakan bahwa benih kedelai yang berukuran kecil mempunyai
daya tumbuh yang lebih tinggi setelah disimpan selama 6 bulan.
Mutu fisiologi benih ditentukan oleh berbagai faktor yaitu, faktor lingkungan pra
panen, faktor genetik tanaman induk dan faktor lingkungan pasca panen hingga
penyimpanan (Harnowo et al. 1993). Ukuran benih merupakan salah satu aspek
penting dalam menentukan benih, benih kedelai yang berukuran kecil setelah disimpan
6 bulan vigor benih relatif lebih tinggi dibanding benih yang berukuran lebih besar
(Adie et al. 1993). Di samping itu jumlah kebutuhan benih yang berukuran kecil
persatuan luas lebih sedikit dibanding benih yang berukuran besar.
Perbanyakan benih palawija lebih baik ditanam satu musim sebelum musim
tanam berikutnya, pertanaman palawija pada musim kemarau sumber benihnya berasal
dari pertanaman musim penghujan, namun demikian pengadaan benih pada musim
penghujan menghadapi banyak masalah. Menurut Saenong dan Bahar (1987) mutu
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benih tanaman pangan yang dihasilkan pada musim penghujan akan lebih rendah
dibanding mutu benih yang dihasilkan pada musim kemarau. Oleh sebab itu
diperlukan pengaturan pengadaan benih pada lokasi yang berbeda namun musim
tanamnya paling sesuai. Menurut Sadjad (1981) jalur benih antar lapang (JABAL)
merupakan salah satu pilihan terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.
Untuk mendapatkan benih yang berkualitas diperlukan penanganan tanaman dan
benih secara baik mulai pra panen, panen dan pasca panen. Teknologi pra panen
mencakup musim tanam yang tepat, penyiapan lahan, tanam teratur dengan kepadatan
optimal, pemupukan, pengairan, pengendalian jasad pengganggu. Panen perlu
dilaksanakan secara baik sesuai dengan karakteristik tanaman, sehingga dapat
diperoleh lingkungan yang optimal. Teknologi pasca panen meliputi pengeringan,
perontokan, sortasi, pengemasan dan penyimpanan. Populasi tanaman yang tidak
seragam akibat penyulaman atau kompetisi yang tidak seimbang akan menghasilkan
benih yang kurang bermutu. Menurut Astanto (1990) kepadatan tanam yang optimal
untuk jagung adalah 60.000 tan/ha, kedelai dan kacang hijau 500.000 tan/ha, kacang
tanah 250.000 tan/ha.
Percobaan bertujuan agar diperoleh teknologi pengadaan benih jagung, kedelai,
dan kacang tanah yang efisien dan dapat diterapkan petani. Sasaran percobaan adalah:
Cara perbanyakan benih jagung, kedelai, dan kacang tanah.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilakukan pada lahan tegal di IPPTP Pasirian-Lumajang, pola tanam
jagung-jagung/kacang-kacangan-bero, jenis tanah Regosol, pada MKI (Maret-Agustus
1996). Percobaan dirancang secara acak kelompok 4 ulangan. Komoditas yang
digunakan dalam percobaan teknik pembibitan galur harapan tanaman pangan ini
adalah jagung varietas Wisanggeni, kacang tanah varietas Gajah dan kedelai verietas
unggul lokal Putri Mulyo. Perlakuan yang dicobakan adalah pengaturan populasi dan
jarak tanam terdiri dari 3 perlakuan. Perlakuan selengkapnya disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Perlakuan percobaan pembibitan galur harapan jagung, kedelai dan kacang tanah.
Komoditas

Perlakuan
Jarak tanam I
80 cm x 20 cm
1 tan./lubang

Jarak tanam II
80 cm x 20 cm
2 tan./lubang

Jarak tanam III
100cm x (30x15) cm
1 tan./lubang

Kedelai

40 cm x 20 cm
2 tan./lubang

30 cm x 15 cm
2 tan./lubang

50 cm x (20x10) cm
2 tan./lubang

Kacang tanah

40 cm x 10 cm
1 tan./lubang

30 cm x 15 cm
2 tan./lubang

50 cm x (20x10) cm
2 tan./lubang

Jagung

Tanah diolah dengan baik, luas petak perlakuan 6 m x 8 m, cara tanam ditugal
dengan jarak tanam sesuai perlakuan. Dosis pupuk untuk kedelai dan kacang tanah
adalah 50 kg Urea + 75 kg SP-36 + 75 kg KCl/ha, seluruh dosis pupuk diberikan
bersamaan saat tanam dengan cara dilarik ? 7 cm disamping benih. Dosis pupuk
jagung adalah 200 kg Urea + 100 kg ZA + 75 kg SP-36 + 75 kg KCl/ha, 100 kg ZA +
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75 kg SP-36 + 75 kg KCl/ha diberikan bersamaan tanam dengan cara ditugal + 5 cm
disamping benih, 200 kg urea/ha sisanya diberikan pada umur 28 hari bersamaan
pembumbunan. Penyiangan jagung dilaksanakan umur 15 hari dan dibumbun pada
umur 28 hari. Penyiangan tanaman kedelai dan kacang tanah disiang 2 kali pada umur
20 hari dan 42 hari.
Benih kedelai dan kacang tanah diperlakukan dengan Marshall dan benih jagung
diperlakukan dengan Ridomil.
Pertanaman diusahakan bebas dari gangguan
hama-penyakit dengan penerapan pengendalian hama-penyakit secara terpadu, baik
secara mekanik maupun dengan menggunakan pestisida.
Pengamatan meliputi: tinggi tanaman, umur mulai berbunga dan panen, biji
kering, bobot 100 butir, daya tumbuh selama 6 bulan. Analisis data dilakukan dengan
analisis keragaman, untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dilakukan dengan
uji beda nyata terkecil (BNT-5%).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil percobaan menunjukkan bahwa populasi tanaman yang tinggi baik untuk
tanaman jagung, kedelai dan kacang tanah menghasilkan batang yang lebih tinggi.
Populasi pertanaman jagung sebesar 125.000 tanaman/ha dengan jarak tanam 80 cm x
20 cm menghasilkan tanaman dengan batang paling tinggi, yakni 246 cm, sedang
tinggi batang tanaman jagung dengan populasi 62.500 tanaman/ha menghasilkan
batang tanaman terendah, yakni 233 cm (Tabel 2). Pertanaman dengan populasi tinggi
(125.000 tanaman/ha) mengalami kerebahan sekitar 15%, sedang pertanaman double
row dengan populasi 102.500 tanaman/ha dan 62.500 tanaman/ha tidak mengalami
kerebahan. Batang tanaman jagung varietas Wisanggeni kurang kokoh dibanding
varietas Arjuna.
Pengaturan jarak tanam dan populasi tanaman tidak berpengaruh terhadap umur
berbunga dan saat panen, rata-rata tanaman jagung berbunga mulai umur 45 hari dan
dapat dipanen mulai umur 90 hari.
Tabel 2.
No

Tinggi tanaman, umur berbunga dan umur panen tanaman jagung pada
percobaan teknik pembibitan galur harapan. Lumajang, MK I.1996.
Perlakuan
Jarak tanam (cm)

1.

80 x 20, 1 tnm

2.
3.

80 x 20, 2 tnm
100 x (30x15), 1 tnm

Populasi
(tanaman)

Tinggi)
tanaman saat
panen (cm)

Umur (HST)1)
Berbung
Panen
a

62.500

233 b

45 a

91 a

125.000
102.500

246 a
244 a

45 a
45 a

91 a
91 a

Keterangan: 1) HST = Hari Setelah Tanam

Peningkatan populasi tanaman dari 250.000/ha menjadi 571.000/ha diikuti oleh
peningkatan tinggi batang tanaman kacang tanah dan kedelai, artinya semakin tinggi
populasi tanaman, maka tanaman cenderung tumbuh lebih tinggi. Namun demikian
tampak bahwa tanaman yang tumbuh lebih tinggi batangnya kurang kekar atau kokoh,
sehingga cenderung mengalami kerebahan. Tinggi tanaman kacang tanah dengan
populasi 440.000 dan 571.000 tanaman/ha tidak berbeda, keragaan tanaman dengan
populasi 250.000 tampak lebih kokoh meskipun tidak terlalu tinggi (42 cm).
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Peningkatan populasi dari 250.000 menjadi 571.000 tanaman/ha dapat meningkatkan
tinggi tanaman 25% atau 11 cm untuk kacang tanah, dan sebesar 20% atau 8 cm untuk
tanaman kedelai (Tabel 3 dan 4).
Peningkatan populasi jagung dari 62.500 menjadi 125.000 tanaman/ha dapat
meningkatkan hasil secara nyata sebesar 16%, yakni dari 4,15 t/ha menjadi 4,82 t/ha.
Dengan tanam baris ganda 100 cm x (30 x 15 cm) atau dengan populasi 102.500
tanam/ha ternyata menghasilkan jagung lebih tinggi sebesar 6,6% atau setara dengan
kenaikan 0,32 t/ha (Tabel 5). Populasi tanaman yang tinggi cenderung menghasilkan
ukuran biji lebih kecil dan kurang seragam dibandingkan dengan populasi 250.000
tanaman/ha. Rata-rata berat 100 butir jagung adalah 25,3 g (Tabel 5). Daya tumbuh
benih dalam penyimpanan selama 6 bulan tidak dipengaruhi oleh populasi tanaman,
daya tumbuh benih jagung setelah disimpan selama 6 bulan masih cukup baik, yaitu
87%.
Tabel 3.

Tinggi tanaman, umur berbunga dan umur panen tanaman kacang tanah pada
percobaan teknik pembibitan galur harapan. Lumajang MK. I, 1996.

No.

Perlakuan

Tinggi

Jarak tanam (cm)

Populasi

Umur (HST)

tanaman (cm)

Berbunga

Panen

1.
2.

40 x 10, 1 tanaman
30 x 15, 2 tanaman

250.000
440.000

42 b
48 a

29
29

89
91

3.

50x(20x10), 2 tnm

571.000

50 a

29

89

Keterangan: 1) hst = Hari Setelah Tanam

Tabel 4.
No.

Tinggi tanaman, umur berbunga dan umur panen tanaman kedelai pada
percobaan teknik pembibitan galur harapan (Lumajang, MK I.1996)
Perlakuan

Tinggi

Umur (HST)

Jarak tanam (cm)

Populasi

tanaman (cm)

Berbunga

Panen

1.

40 x 20, 2 tanaman

250.000

44 b

31

81

2.
3.

30 x 15, 2 tanaman
50 x (20x10), 2 tnm

440.000
571.000

53 a
55 a

31
31

81
81

Keterangan: 1) hst = Hari Setelah Tanam

Tabel 5.
No.

Hasil dan komponen hasil jagung varietas Wisanggeni pada percobaan
pembibitan galur harapan tanaman pangan di Lumajang (MK. I, 1996)
Perlakuan
Jarak tanam (cm)

Populasi

Berat
100 butir (g)

Hasil
(t/ha)

Daya tumbuh (%)
2 bulan 4 bulan 6 bulan

1.

80 x 20, 1 tnm

62.500

26,6

4,15

98,0

92

89

2.

80 x 20, 2 tnm

125.000

25,1

4,82

97,0

92

88

3.

100 x (30x15), 1 tnm

102.500

25,3

5,14

98,0

93

90
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Pengaturan populasi dan jarak tanam tidak berpengaruh terhadap umur berbunga
dan saat panen tanaman kacang tanah maupun kedelai, umur tanaman dipengaruhi oleh
genetik tanaman. Kacang tanah varietas Gajah berbunga pada umur 29 hari dan dapat
dipanen umur 90 hari, sedang umur berbunga kedelai Putri Mulyo adalah 28 hari dan
sudah dapat dipanen pada umur 80 hari.
Pengaturan populasi dan jarak tanam kacang tanah tidak berpengaruh terhadap
hasil, populasi tanaman 250.000/ha hasilnya sama dengan populasi 440.000
tanaman/ha, yakni 2,11 t/ha gelondong kering. Demikian pula dengan peningkatan
populasi tanaman menjadi 571.000/ha dengan cara tanam baris ganda ternyata hasilnya
tidak berbeda, yakni 2,19 t/ha (Tabel 6).
Peningkatan populasi tanaman dari 250.000 menjadi 571.000 tanaman/ha diikuti
oleh menurunnya ukuran biji. Rata-rata berat 100 butir kacang tanah varietas Gajah
adalah 37 g. Daya tumbuh benih kacang tanah setelah disimpan selama 6 bulan tidak
dipengaruhi oleh populasi tanaman, rata-rata persentase daya tumbuh setelah 6 bulan
adalah 80%.
Pengaturan populasi dan jarak tanam kedelai berpengaruh terhadap hasil. Hasil
kedelai tertinggi dicapai pada populasi 440.000 tanaman/ha atau dengan jarak tanam
30cm x 15 cm, yakni 2,61 t/ha. Sedang populasi tanaman 250.000/ha dan 571.000
tanaman/ha menghasilkan biji kedelai tidak berbeda nyata (Tabel 7). Berbeda dengan
kacang tanah, ternyata berat dan ukuran biji dari populasi tanaman yang berbeda tidak
memberikan perbedaan. Secara umum tampak ada kecenderungan populasi 250.000
tanaman/ha menghasilkan ukuran biji yang lebih besar dan seragam. Daya tumbuh
benih tidak dipengaruhi oleh populasi tanaman, setelah disimpan selama 6 bulan daya
tumbuh benih kedelai masih relatif baik (Tabel 7).
Tabel 6.
No.

Hasil dan komponen hasil kacang tanah varietas Gajah pada percobaan
pembibitan galur harapan tanaman pangan di Lumajang (MK.I, 1996).

Perlakuan
Jarak tanam (cm)

Populasi

Berat
100 butir (g)

Hasil
(t/ha)

Daya tumbuh (%)
2 bulan 4 bulan 6 bulan

1.

40 x 20, 2 tanaman

250.000

39,1

2,11

96

89

82

2.

30 x 15, 2 tanaman

440.000

37,1

2,11

97

90

80

3.

50 x (20x10), 2 tnm

571.000

36,3

2,19

97

90

81

Tabel 7.
No

Hasil dan komponen hasil kedelai Putri Mulyo pada percobaan pembibitan
galur harapan tanaman pangan di Lumajang (MK. I, 1996).
Perlakuan
Jarak tanam (cm)

Populasi

Berat
100 butir (g)

Hasil
(t/ha)

Daya tumbuh (%)
2 bulan 4 bulan 6 bulan

1.

40 x 20, 2 tanaman

250.000

16,8

2,14

96,0

90

84

2.

30 x 15, 2 tanaman

440.000

15,6

2,61 a

97,0

91

86

3.

50 x (20x10), 2 tnm

571.000

15,8

2,54 a

95,0

91

84

Peningkatan populasi tanaman jagung, kacang tanah dan kedelai cenderung
meningkatkan tinggi tanaman. Untuk tanaman jagung, peningkatan populasi tanaman
juga diikuti oleh kurang kokohnya batang sehingga lebih mudah rebah. Hal ini terjadi
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karena pada populasi yang tinggi (125.000 tanaman/ha) terjadi persaingan antar
tanaman dalam penyerapan air, unsur hara dan radiasi matahari. Jagung adalah
tanaman yang respon terhadap radiasi matahari, oleh karena itu tingkat
produktivitasnya tidak hanya ditentukan oleh tersedianya air dan unsur hara, tetapi
juga ditentukan oleh radiasi matahari yang diterima.
Populasi optimal tanaman jagung tergantung dari varietas, karena masing-masing
varietas mempunyai perbedaan tinggi tanaman, jumlah dan ruas daun serta umur
tanaman. Tampaknya populasi optimal varietas wisanggeni untuk keperluan produksi
benih adalah 250.000 tanaman/ha, dengan produksi 4,15 t/ha. Bila dikaitkan dengan
produksi total tampaknya populasi 102.500 tanaman/ha dengan cara baris ganda
menghasilkan biji tertinggi, yakni 5,14 t/ha akan tetapi ukuran benih kurang seragam.
Benih yang dihasilkan pada populasi 250.000/ha ukurannya lebih seragam sehingga
vigor benih bila ditanam akan lebih baik (Saenong, 1986).
Populasi optimal untuk kacang tanah adalah 250.000 tanaman/ha, hal ini terbukti
dari hasil yang dicapai tidak berbeda nyata antara berbagai populasi tanaman, yakni
2,11 t/ha dengan ukuran dan berat butir lebih seragam. Tinggi tanaman akibat
pengaruh populasi ternyata tidak mempengaruhi hasil kacang tanah.
Penyimpanan yang baik dan kadar air awal rendah dapat mempertahankan daya
tumbuh benih jagung, kacang tanah, kedelai cukup baik hingga penyimpanan selama 6
bulan. Daya tumbuh benih tidak dipengaruhi oleh populasi tanaman, tetapi lebih
banyak dipengaruhi oleh kadar air awal dan cara penyimpanannya.
KESIMPULAN
1. Populasi tanaman yang tinggi menyebabkan tanaman tumbuh lebih tinggi tetapi
batangnya kurang kokoh dan mudah rebah.
2. Penanaman jagung secara baris ganda dengan populasi 102.000 tanaman/ha
menghasilkan produksi paling tinggi, yakni 5,14 t/ha pipilan kering.
3. Populasi tanaman yang baik untuk keperluan produksi benih adalah populasi
62.500/ha untuk tanaman jagung, dan 250.000/ha untuk tanaman kacang tanah dan
440.000 tanaman/ha untuk kedelai.
4. Daya tumbuh benih setelah disimpan selama 6 bulan tidak dipengaruhi oleh populasi
tanaman.
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DISKUSI
1. Gatot Kustiono, Ir:
Bagaimana keragaan tanaman jagung varietas Wisanggeni yang ditanam dengan
baris ganda, karena dilaporkan dapat menghasilkan biji tertinggi?
Galur kedelai Putri Mulyo mempunyai ukuran biji relatif besar, apakah untuk
keperluan pengadaan benih perlu ditanam dengan jarak yang berbeda?
Suwono, Ir.:
Keragaan tanaman jagung yang ditanam dengan baris ganda cukup baik, tingkat
kerebahan 15%, tongkol terbentuk sempurna dengan ukuran relatif sama dengan
tanaman jagung yang ditanam dengan populasi 62.500 tanaman/ha.
Untuk pengadaan benih, galur Putri Mulyo dapat ditanam dengan jarak 30 cm x 15
cm, 2 tanaman/lubang karena dapat menghasilkan biji paling tinggi dengan ukuran
butir tidak terlalu besar.
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PENGKAJIAN TEKNIK PENGENDALIAN TERPADU HAMA DAN
PENYAKIT PENTING BAWANG MERAH TANAM DI LUAR MUSIM
(The Assessment of Integrated Control Technique of Important Pests and Diseases for
Off Season Shallots planting)
L. Rosmahani, E. Korlina, Baswarsiati dan F. Kasijadi1)
ABSTRAK
Pengusahaan bawang merah tanam di luar musim diharapkan dapat
menyediakan kebutuhan bawang merah segar setiap saat. Kendala umum
pada pengusahaan bawang merah tanam di luar musim adalah adanya
serangan hama dan penyakit yang sangat tinggi. Untuk itu diperlukan
informasi teknik pengendalian hama dan penyakit terpadu tanaman bawang
merah tanam di luar musim. Pengkajian teknik pengendalian hama dan
penyakit penting bawang merah tanam di luar musim, telah dilakukan di
Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, pada bulan Agustus 1996
(tahap I) dan bulan Januari 1997 (tahap II). Varietas yang di tanam pada
bulan Agustus adalah Phillipine dan yang di tanam pada bulan Januari
adalah Bauji. Percobaan disusun secara berpasangan, dengan empat
ulangan dan tiga perlakuan, yaitu: (1) pengendalian mengikuti paket PHT,
(2) paket PHT yang dimodifikasi dan (3) pengendalian cara petani.
Pengamatan meliputi serangan hama dan penyakit, produksi dan beaya
usahatani. Pada musim kemarau (tanam Agusutus 1996), penerapan PHT
dan PHT modifikasi menyebabkan penurunan serangan ulat perusak daun
(75%), produksi umbi kering (22%) lebih tinggi dan beaya produksi bawang
merah per kilogram lebih rendah dibandingkan dengan pengendalian cara
petani. Pada musim penghujan ( tanam Januari 1997), penerapan PHT dan
PHT modifikasi menyebabkan penurunan serangan penyakit antraknose
(68%) dan fusarium (89%), produksi umbi kering (960%) lebih tinggi dan
beaya produksi bawang merah per kilogram lebih rendah dibandingkan
dengan pengendalian cara petani. Penerapan PHT maupun PHT modifikasi
dapat diusulkan untuk dapat digunakan sebagai cara pengendalian hama
dan penyakit penting pada tanaman bawang merah tanam di luar musim.
Kata kunci: PHT, bawang merah, tanam di luar musim.
ABSTRACT
Planting shallot during the off season is expected to hoped to provide
continuous supply of fresh shallots to the market year round. Constrains for
producing shallot during the off season mainly are high encidences of pests
and diseases. Technology for controlling pests and diseases in a farm of an
integrated pest management is required. Assesment of the available
techniques of Integrated Pest Management was carried out at Sub District

__________________________________________
1) Berturut-turut PMA, AjPMD, PMD danPMD
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Banyuanyar, District of Probolinggo, in August 1996 for the first planting
and in January 1997 for the second planting. The variety planted in August
was “Philippines” while in January was “Bauji”. The experiment was
arranged in pair treatment, with four replications and three treatments,
namely : (1) recommended IPM techniques, (2) modified IPM and (3) pest
and diseases control using farmer’s practices. The result of this experiment
was application of IPM or modified IPM during the off season dry season
planting reduced the catterpillar damaged by 75%, and increased dry
shallots yield by 22% and reduced the cost of production of shallot per
kilogram by, as compared to farmer’s practices. In the rainy season, IPM or
modified IPM reduced the incidence of antracnose by 68% and fusarium by
89%, and produced 960% higher yield of shallot at lower cost of production
as compared to farmer’s practices. Recommended IPM and modified IPM on
shallot can be applied during the off season planting, both for dry season and
rainy season to ensure obtaining high yield.
Key word: IPM, shallots, off season
PENDAHULUAN
Bawang merah adalah salah satu komoditas sayuran dataran rendah yang
mempunyai kontribusi cukup tinggi terhadap peningkatan laju inflasi yang diakibatkan
oleh fluktuasi harga yang tajam dalam satu tahun (Wahyunindyawati, 1983; Koster,
1990). Hal ini dikarenakan sebagian besar areal tanamnya pada musim tertentu,
hasilnya tidak tahan simpan. Oleh karena itu komoditas tersebut harus dikembangkan
di luar musim, di spesifik lokasi daerah sentra produksi Jawa Timur, karena bawang
merah segar dibutuhkan setiap saat.
Masalah utama usahatani di luar musim adalah tingginya resiko kegagalan panen
karena lingkungan yang kurang menguntungkan, terutama serangan hama dan
penyakit. Menurut laporan Diperta Propinsi Jawa Timur (1993), hama penting yang
menyerang tanaman bawang merah antara lain : ulat bawang (Spodoptera exigua) dan
Thrips (Thrips tabaci), sedangkan penyakitnya meliputi penyakit: Antraknose
(Colletrotichum sp), penyakit layu (Fusarium spp), penyakit trotol (Alternaria porii)
dan virus.
Keberadaan hama dan penyakit tersebut mendorong petani untuk menggunakan
pestisida pada setiap tindakan pengendaliannya, karena petani beranggapan bahwa
keberhasilan usahatani ditentukan oleh keberhasilan pengendalian hama dan penyakit,
yaitu dengan cara meningkatkan takaran, frekuensi dan komposisi jenis campuran
pestisida yang digunakan, akibatnya biaya usahatani bawang merah menjadi lebih
mahal, pencemaran lingkungan dan adanya residu yang tinggi pada produksi yang
dihasilkan. Dampak lain penggunaan pestisida yang berlebih terhadap hama dan
penyakit yang tahan terhadap pestisida yang berlebihan terhadap hama dan penyakit
yaitu ledakan hama sekunder.
Mempertimbangkan bahwa penggunaan pestisida yang berlebihan tidak akan
memecahkan masalah, bahkan masalah yang timbul bertambah kompleks, maka
Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3/1986 yang kemudian dikukuhkan
menjadi RUU RI No. 12 Th 1992, pasal 20, tentang cara Budidaya Tanaman yang
menyatakan bahwa Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan cara pengendalian
terpadu (Anonim, 1995; dalam Hadisoeganda dkk, 1995)
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Waktu tanam di luar musim tanam bawang merah di Kabupaten Probolinggo
adalah bulan Agustus dan bulan Januari, karena pada bulan September serangan hama
S. exigua tinggi, sebab temperatur udara tinggi dan pada bulan Pebruari adanya
serangan penyakit karena kelembaban dan curah hujan tinggi.
Untuk menanggulangi masalah tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan,
dapat dilakukan jika diperoleh paket teknologi tanam di luar musim spesifik lokasi.
Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh paket tersebut adalah dengan
melakukan pengkajian pengendalian hama terpadu berdasar anjuran Balitsa (Balai
Penelitian Sayuran Lembang) (Duriat dkk,1994) dan pengendalian hama dan penyakit
terpadu yang dimodifikasi, dibandingkan dengan cara-cara pengendalian yang
dilakukan oleh petani setempat .
Hasil pengkajian tehnologi pengendalian hama terpadu bawang merah tanam
diluar musim diperlukan untuk menunjang terlaksananya penanaman tanama bawang
merah diluar musim.
Diperkirakan, untuk menunjang terlaksananya penanaman tanaman bawang
merah di luar musim diperlukan tehnologi pengendalian hama terpadu bawang merah
di luar musim.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan melalui percobaan lapangan mulai bulan April 1996 s/d
Maret 1997 dilahan petani, Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Penelitian
dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada musim kemarau, saat tanam adalah bulan Agustus
dan pada musim penghujan, saat tanam adalah bulan Januari. Percobaan disusun
secara berpasangan terdiri dari 3 perlakuan, setiap perlakuan diulang 4 kali. Kondisi
agroekologi adalah tanah sawah dengan tipe tanah alluvial berpasir (3.1), dataran
rendah suhu : 20C - 30C. Cara pengendalian hama dan penyakit bawang merah
tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1.

Komponen cara pengendalian hama dan penyakit bawang merah tanam
diluar musim.

Komponen

PHT

PHT modifikasi

Umum

Waktu pemantauan dimulai
sejak tanaman bawang merah
berumur 7 hari dan diulang 2
kali/minggu. Jumlah tanaman
contoh 10 rumpun/0,2 ha.
yang ditentukan secara
sistematis

Waktu pemantauan dimulai
sejak tanaman bawang merah
berumur 7 hari dan diulang 2
kali/minggu. Jumlah tanaman
contoh 10% dari seluruh
rumpun/petak pada petak yang
paling parah kerusakannya.

Pengendalian

Memasang seks feromon
sebanyak 40 perangkap/ha,
sebagai perangkap ngengat
jantan ulat bawang (pada
perlakuan ini sebagai
perangkap S. litura

Memasang seks feromon
sebanyak 40 perangkap/ha,
sebagai perangkap ngengat
jantan ulat bawang (pada
perlakuan ini sebagai perangkap
S. litura

Gejala serangan ulat bawang
ditandai dengan bercak putih
transparan pada daun, karena
daging daunnya dimakan
ulat. Pengendalian secara

Gejala serangan ulat bawang
ditandai dengan bercak putih
transparan pada daun, karena
daging daunnya dimakan ulat.
Pengendalian secara mekanis

hama
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Gejala serangan ulat bawang
ditandai denga bercak putih
transparan pada daun, karena
daging daunnya dimakan
ulat. Pencegahan dan
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Komponen

PHT
mekanis dilakukan dengan
mengumpulkan dan
memusnahkan telur dan
larvanya. Bila ambang
kerusakan tananam lebih dari
5%, tananam dikendalikan
dengan insektisida efektif

PHT modifikasi
dilakukan dengan
mengumpulkan dan
memusnahkan telur dan
larvanya. Bila ambang
kerusakan tananam lebih dari
3%, tananam dikendalikan
dengan insektisida efektif

Petani
pengendalian dengan
insektisida, dilakukan sekali
sehari sejak tanaman berumur
5 - 7 hari setelah tanam
sampai dengan 12 hari
setelah tanam dan dua kali
sehari (pagi dan sore) atau
sehari sekali sejak tanaman
berumur 12 hst. sampai
tanaman tanaman di panen.
Pengendalian secara mekanis
dilakukan dengan
mengumpul kan dan
memusnahkan telur dan
larvanya.

Pengendalian
penyakit

Gejala serangan thrips
ditandai dengan adanya
bercak putih pada daun.
Pengendalian dengan
insektisida efektif.

Gejala serangan thrips ditandai
dengan adanya bercak putih
pada daun. Pengendalian
dengan insektisida efektif.

Gejala serangan layu
Fusarium ditandai dengan
tanaman kurus kekuningan
dan busuk pangkal. Tanaman
yang terserang dicabut dan
dimusnahkan.

Gejala serangan layu Fusarium
ditandai dengan tanaman kurus
kekuningan dan busuk pangkal.
Tanaman yang terserang
dicabut dan dimusnahkan.

Gejala serangan bercak ungu
atau trotol, gejala awal
ditandai dengan adanya
bercak kecil pada daun,
bercak melekuk kedalam
berwarna putih dengan pusat
yang berwarna ungu.
Pengendalian dengan : a)
penyiraman setelah turun
hujan untuk mengurangi
spora yang menempel pada
daun, b) bila ambang
kerusakan lebih dari 10%,
tanaman dikendalikan dengan
fungisida efektif.

Gejala serangan bercak ungu
atau trotol, gejala awal ditandai
dengan adanya bercak kecil
pada daun, bercak melekuk
kedalam berwarna putih dengan
pusat yang berwarna ungu.
Pengendalian dengan : a)
penyiraman setelah turun hujan
untuk mengurangi spora yang
menempel pada daun, b) bila
ambang kerusakan lebih dari
10%, tanaman dikendalikan
dengan fungisida efektif.

Gejala serangan antraknosa
ditandai dengan terlihatnya
bercak berwarna putih pada
daun, terbentuk lekukan
kedalam, berlubang dan patah
karena terkulai tepat pada
bercak tersebut. Bila gejala

Gejala serangan antraknosa
ditandai dengan terlihatnya
bercak berwarna putih pada
daun, terbentuk lekukan
kedalam, berlubang dan patah
karena terkulai tepat pada
bercak tersebut. Bila gejala

Gejala serangan layu
Fusarium ditandai dengan
tanaman kurus kekuningan
dan busuk pangkal. Pengendalian dilakukan dengan
penyiraman tanaman setelah
turun hujan dan pengendalian
dengan fungisida yang
dilakukan bersamaan dengan
insektisida.
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Komponen

PHT

PHT modifikasi

serangan ditemukan, segera
dikendalikan dengan
fungisida efektif.

serangan ditemukan, segera
dikendalikan dengan fungisida
efektif.

Gejala serangan virus
ditandai dengan gejala
mozaik menguning atau
khlorosis, bila ditemukan
segera dicabut.

Gejala serangan virus ditandai
dengan gejala mozaik
menguning atau khlorosis, bila
ditemukan segera dicabut.

Petani

Macam perlakuan pada Tahap I (saat tanam Agustus 1996):
a) Pengendalian hama dan penyakit penerapan PHT dengan menggunakan varietas
Phillipine.
b) Pengendalian hama dan penyakit penerapan PHT modifikasi dengan
menggunakan varietas Phillipine.
c) Pengendalian hama dan penyakit cara petani dengan menggunakan varietas
pilihan petani yaitu Phillipine.
Macam perlakuan pada Tahap II (saat tanam Januari 1997) :
a) Pengendalian hama dan penyakit penerapan PHT dengan menggunakan varietas
anjuran Bauji.
b) Pengendalian hama dan penyakit penerapan PHT modifikasi dengan
menggunakan varietas Bauji.
c) Pengendalian hama dan penyakit cara petani dengan menggunakan varietas
pilihan petani yaitu Phillipine.
Untuk mengetahui pengaruh masing-masing perlakuan dilakukan pengamatan
terhadap serangan hama dan penyakit, bobot umbi basah, bobot umbi kering, analisa
data menggunakan analisa sidik ragam dan untuk membedakan antar perlakuan
digunakan uji T.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hama dan penyakit bawang merah berada dalam habitat yang ekosistemnya
sangat dinamis. Oleh karena itu hama dan penyakit pada bawang merah tersebut
secara ekologis sebagian besar termasuk dalam organisme yang termasuk hama dan
penyakit dengan ciri-ciri biologis antara lain: a) daya perkembangbiakannya tinggi; b)
mortalitas alamiah rendah; c) siklus hidup singkat; d) cenderung bermigrasi; e) daya
suai pada habitat baru kuat; f) daya kompetisi antar spesies rendah; g) ukuran tubuh
relatif kecil. Oleh karena itu sering terjadi eksplosi hama dan penyakit pada kondisi
ekosistem yang mendukung (Hadisoeganda dkk,1995).
Pada musim kemarau, yaitu pada saat tanam bulan Agustus 1996, hama yang
menyerang bawang merah adalah ulat perusak daun dan penyakit Fusarium. Serangan
ulat perusak daun sangat berat, ulat perusak daun yang menyerang tanaman bawang
merah adalah S. litura dan S. exigua. Pada kondisi ini serangan penyakit Fusarium spp
ringan (di bawah 5%). Hasil berbagai perlakuan pengendalian terhadap serangan ulat
perusak daun, serangan penyakit fusarium dan hasil panen disajikan pada Tabel 2, 3,
dan 4.

120

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

Tabel 2.

Pengaruh cara pengendalian terhadap serangan perusak ulat daun bawang
merah, tanam Agustus 1996.
Perlakuan

1. PHT
2. PHT modifikasi
3. Pengendalian cara petani

Rata-rata % serangan perusak daun per rumpun *)
14 hst
28 hst
42 hst
56 hst
19,39 b
24,85 b
10,45 a
13,95 a
19,92 b
16,47 a
12,07 a
12,47 a
9,85 a
12,79 a
11,07 a
54,69 b

Keterangan:
*)

Angka-angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut
uji BNT pada taraf kepercayaan 95%.

**) hst = hari setelah tanam

Tabel 3.

Pengaruh cara pengendalian terhadap serangan penyakit Fusarium pada
tanam bawang merah, tanam Agustus 1996.
Perlakuan

1. PHT
2. PHT modifikasi
3. Pengendalian cara petani

Rata-rata % serangan Fusarium per petak
14 hst
28 hst
42 hst
56 hst
0,45 a
0,18 ab
0,21 ab
4,21 ab
0,10 a
0,05 a
0,06 a
3,33 a
0,55 a
0,20 a
0,27 b
5,87 b

Keterangan:
*)

Angka-angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut
uji BNT pada taraf kepercayaan 95%.

**) hst = hari setelah tanam

Tabel 4.

Pengaruh cara pengendalian terhadap hasil panen bawang merah, tanam
Agustus 1996.
Perlakuan

1. PHT
2. PHT modifikasi
3. Pengendalian cara petani

Rata-rata bobot umbi (kg/ha)
Umbi basah
Umbi Kering
18.671 a
13.060 b
19.404 a
13.583 b
16.804 a
10.923 a

Keterangan:
*) Angka-angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji
BNT pada taraf kepercayaan 95%.

Pada percobaan di musim kemarau, rata-rata persentase serangan ulat perusak
daun selalu di atas ambang ekonomi baik untuk PHT Balitsa maupun PHT modifikasi
(Tabel 2). Perlakuan PHT dan PHT modifikasi pada pengamatan 14 hari setelah tanam
dan 28 hari setelah tanam lebih tinggi dari perlakuan pengendalian cara petani. Hal
tersebut karena pada perlakuan PHT dan PHT modifikasi baru dikendalikan dengan
insektisida setelah tercapai ambang ekonomi yaitu 12 hari setelah tanam, sedangkan
pada perlakukan pengendalian cara petani sudah dilakukan pengendalian dengan
insektisida 5 hari setelah tanam, sehingga penurunan kerusakan dalam waktu singkat
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lebih cepat tercapai pada perlakuan pengendalian cara petani. Hal yang sama juga
terjadi pada penelitian Suhardi dkk, (1994).
Pada pengamatan 42 hari setelah tanam, rata-rata serangan ulat perusak daun
pada perlakuan PHT dan PHT modifikasi tidak berbeda dengan perlakuan
pengendalian cara petani. Pada 56 hari setelah tanam, rata-rata serangan ulat perusak
daun perlakukan PHT dan PHT modifikasi nyata lebih rendah dibandingkan dengan
perlakuan petani. Hal ini karena pengendalian ulat perusak daun pada perlakuan PHT
dan PHT modifikasi selain dengan insektisida (setelah melalui monitoring),
pengambilan ulat secara mekanis, juga dilakukan pengurangan serangga dewasa S.
litura melalui pemasangan feromon trap sehingga jumlah ulat perusak daun yang
merusak tanaman dapat lebih ditekan. Rata-rata jumlah serangga dewasa (kupu-kupu)
yang tertangkap pada perangkap perhari adalah 1,1 ekor.
Serangan ulat perusak daun pada perlakuan PHT dan PHT modifikasi pada
beberapa pengamatan tidak berbeda nyata. Pada perlakuan PHT, jika pada saat
monitoring terjadi kerusakan oleh ulat perusak daun minimal 5% maka tanaman
dikendalikan dengan insektisida. Pada perlakuan PHT modifikasi, dilakukan
pengendalian dengan insektisida jika pada saat monitoring terjadi kerusakan ulat
perusak daun minimal 3%. Kenyataan dilapang, pada saat tanam bulan Agustus,
temperatur udara panas dan keberadaan hama bawang merah laten, yaitu sudah pada
periode tanam sebelumnya sehingga pada selang waktu monitoring 2 hari sekali, pada
perlakuan PHT maupun PHT modifikasi lebih sering dijumpai rata-rata kerusakan oleh
ulat perusak daun sudah mencapai 5% atau lebih sehingga pengendalian insektisida
pada petak perlakuan PHT dan PHT modifikasi hampir sama.
Rata-rata serangan penyakit Fusarium, pada saat tanam bulan Agustus kecil yaitu
rata-rata di bawah 5% (Tabel 3). Pengamatan sampai dengan tanaman berumur 42 hari
setelah tanam, rata-rata dibawah 1%, serangan ini kemudian meningkat pada saat
tanaman berumur 56 hari setelah tanam. Kenaikan serangan ini karena pada saat
tanaman berumur 53 hari setelah tanam, turun hujan. Keadaan ini dapat menyebabkan
bertambahnya tanaman yang terserang penyakit Fusarium, sebab sumber infeksi sudah
ada dan juga karena penyakit fusarium merupakan penyakit tular tanah yang mudah
terkontaminasi oleh aliran air, sehingga mudah menyebar ke suatu areal yang luas
(Hermanto, 1993). Turunnya hujan diatas, adalah di luar perkiraan cuaca rata-rata, ketiga perlakuan pengendalian memberikan hasil panen umbi basah yang tidak berbeda
(Tabel 4). Setelah pengeringan, berat umbi kering pada perlakuan PHT dan PHT
modifikasi tidak berbeda, tetapi nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan
pengendalian cara petani. Pada perlakuan pengendalian cara petani serangan hama ulat
perusak daun menjelang panen (56 hari setelah tanam) sangat tinggi, sehingga keadaan
ini menyebabkan susut bobot umbi tinggi dan menyebabkan berat kering nyata lebih
rendah dibanding dengan perlakuan lainnya. Menurut Hadisoeganda dkk (1995), bahwa
bagian tanaman bawang merah yang diserang ulat perusak daun, utamanya adalah
daunnya. Akan tetapi apabila populasi ulat sangat banyak akan menyerang umbi. Hal
ini mengakibatkan susut bobot yang tinggi setelah umbi bawang dikeringkan.
Pada musim penghujan yaitu pada saat tanam bulan Januari 1997, serangan ulat
perusak daun rendah sedangkan serangan penyakit Antraknose dan Fusarium sangat
tinggi (Tabel 5, 6, 7). Pengaruh perlakukan terhadap hasil panen disajikan pada Tabel 8.
Pada musim penghujan (tanam bulan Januari), rata-rata serangan ulat perusak
daun, pada perlakuan PHT dan PHT modifikasi serta perlakuan pengendalian cara
petani tidak berbeda (Tabel 5), hal tersebut karena pada musim penghujan serangan
hama tetap ada namun tidak tinggi.
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Rata-rata serangan penyakit antraknose (Tabel 6) pada perlakuan PHT dan PHT
modifikasi nyata lebih rendah dibandingkan dengan serangan penyakit antraknose
pada perlakuan pengendalian cara petani. Hal ini karena pengenalan petani terhadap
gejala serangan penyakit antraknose sangat kurang sehingga saat pengendalian
terlambat serta jenis fungisida yang digunakan kurang tepat untuk pengendalian
penyakit antraknose. Dalam hal ini petani menggunakan fungisida Antracol,
sedangkan fungisida yang efektif jika serangan antraknose tinggi antara lain adalah
Score yang merupakan fungisida sistemik, menurut Suryaningsih (1994) pemakaian
fungisida sistemik dapat memperpanjang interval penyemprotan, karena bahan aktif
fungisida sistemik mempunyai daya kerja lebih lama di dalam tanaman.
Ketidaktepatan pengendalian dapat menyebabkan perkembangan antraknose semakin
cepat dengan bertambahnya umur tanaman dan adanya kelembaban udara yang tinggi
karena pada bulan Januari hujan turun setiap hari.
Tabel 5.

Pengaruh cara pengendalian terhadap serangan ulat perusak daun bawang
merah, tanam Januari 1997.
Perlakuan

Rata-rata % serangan perusak daun per rumpun
14 hst

28 hst

42 hst

1. PHT
2. PHT modifikasi

3,23 a
3,56 a

7,40 a
8,43 a

1,49
1,66

3. Pengendalian cara petani

4,08 a

6,07 a

0,52 a

56 hst
b
b

10,12 a
8,66 a
6,31 a

Keterangan:
*) Angka-angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut
uji BNT pada taraf kepercayaan 95%.
**) hst = hari setelah tanam

Tabel 6.

Pengaruh cara pengendalian terhadap serangan penyakit Antraknose pada
bawang merah, tanam Januari 1997.
Perlakuan

Rata-rata % serangan Antraknose per rumpun
14 hst

1. PHT
2. PHT modifikasi

0,21 a
0,05 a

3. Pengendalian cara petani

0,21 a

28 hst
12,55 a
14,38 ab
19,45 b

42 hst

56 hst

11,49 a
7,50 b

22,81 a
34,61 a

66,83 c

88,32 b

Keterangan:
*) Angka-angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut
uji BNT pada taraf kepercayaan 95%.
**) hst = hari setelah tanam

Pengamatan terhadap penyakit Fusarium (Tabel 7), menunjukkan bahwa pada
perlakuan PHT dan PHT modifikasi serangan nyata lebih rendah dibandingkan
dengan serangan pada perlakuan pengendalian para cara petani. Dalam hal ini
pemahaman petani terhadap gejala serangan penyakit Fusarium sudah baik, tetapi
pemahamannya terhadap cara penularannya sangat kurang. Penyakit Fusarium
berkembang sangat cepat pada kelembaban yang tinggi yaitu pada musim penghujan,
kemudian dapat menular pada tanaman bawang merah lain melalui air pengairan. Pada
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perlakuan PHT dan PHT modifikasi, untuk mengendalikan serangan fusarium selain
dengan fungisida efektif, apabila terdapat tanaman yang terserang, tanaman segera
dicabut dan dibakar/ dibenam jauh dari pertanaman bawang merah. Pada perlakuan
pengendalian cara petani hal tersebut diatas tidak dilakukan, petani merasa sayang
membuang tanamannya dan mengira bahwa jika tanamannya yang terserang fusarium
dapat dikendalikan dengan menggunakan fungisida saja. Dengan demikian
meningkatnya umur tanaman, kelembaban udara yang tinggi serta sumber inokulum
fusarium yang semakin banyak menyebabkan serangan fusarium pada perlakuan
pengendalian cara petani semakin tinggi. Selain itu varietas Phillipine yang ditanam
petani adalah varietas yang tidak tahan terhadap serangan antraknose dan fusarium
terutama pada musim penghujan karena varietas Phillipine mempunyai daun yang tipis
dan mudah menjadi londot oleh tekanan curah hujan serta serangan penyakit yang
tinggi (Baswarsiati dkk, 1996).
Tabel 7.

Pengaruh cara pengendalian terhadap serangan penyakit Fusarium pada
bawang merah, tanam Januari 1997.
Perlakuan

Rata-rata % serangan Fusarium per petak
14 hst

28 hst

1. PHT
2. PHT modifikasi

0,33 a
0,29 a

1,55 a
0,98 a

3. Pengendalian cara petani

0,35 a

7,74

42 hst

b

56 hst

0,42 a
0,49 a

0,27 a
0,37 a

24,65 b

90,00 b

Keterangan:
*) Angka-angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut
uji BNT pada taraf kepercayaan 95%.
**) hst = hari setelah tanam

Tabel 8.

Pengaruh cara pengendalian terhadap hasil panen bawang merah, tanam
Januari 1996.
Perlakuan

Rata-rata bobot umbi (kg/ha)
Umbi basah

1. PHT
2. PHT modifikasi
3. Pengendalian cara petani

17.925 b
18.198 b
4.243 a

Umbi Kering
12.009

b

12.192 b
1.132 a

Keterangan:
*)

Angka-angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji
BNT pada taraf kepercayaan 95%.

Pada pengamatan bobot umbi, pada perlakuan PHT dan PHT modifikasi bobot
umbi basah maupun umbi kering tidak berbeda, tetapi nyata lebih tinggi dibandingkan
dengan perlakuan pengendalian cara petani. Petani menggunakan varietas Phillipine
yang lebih peka terhadap serangan fusarium dan antraknose sehingga hasil umbinya
lebih rendah dibandingkan dengan varietas Bauji yang lebih sesuai untuk musim
penghujan. Hal tersebut karena serangan penyakit antraknose dan fusarium yang tinggi
dapat menyebabkan penurunan bobot umbi basah sebab serangan penyakit antraknose
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menyebabkan bercak daun, kemudian konidia berkembang cepat membentuk miselia
yang tumbuh menjalar dari helaian daun masuk menembus sampai ke umbi dan
kemudian membusuk. Serangan penyakit fusarium menyerang bagian dasar umbi
lapis, sehingga pertumbuhan akar dan umbi terganggu, serangan parah mengakibatkan
mati (Hadisoeganda dkk, 1995).
Analisis usahatani bawang merah tanam di luar musim: yaitu tanam bulan
Agustus 1996 (musim kemarau) dan tanam bulan Januari 1997 (musim penghujan)
disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10.
Tabel 9.

Analisis usahatani bawang merah tanam di luar musim, musim kemarau
atau tanam Agustus 1996 (dalam rupiah/Ha).
Uraian

1.Tenaga kerja
- Olah tanah
- Membersihkan bibit
- Tanam
- Penyiangan
- Pemupukan
- Penyemprotan pestisida
- Pengambilan ulat/penyakit
- Pengairan
- Panen, pengeringan
- Monitoring hama, penyakit
Jumlah 1
2. Bahan dan Modal
- Sewa tanah
- Bibit
- Pupuk kandang
- Pupuk buatan :
Urea
SP 36
KCl
ZA
NPK
Pupuk daun
- Pestisida
- Seks feromon
- Air Pengairan
Jumlah 2
Total Biaya
Nilai jual (Rp/kg)
Hasil panen (kg/ha)
Biaya produksi (Rp/kg)

PHT

Pengendalian
PHT
modifikasi

Petani

471.029
120.000
96.000
44.000
56.000
460.000
184.000
130.000
343.800
102.500
2.007.329

471.029
120.000
96.000
44.000
56.000
500.000
184.000
130.000
343.800
102.500
2.047.329

471.029
100.000
96.000
44.000
74.000
900.000
184.000
130.000
300.000
2.322.029

1.000.000
3.300.000
416.000

1.000.000
3.300.000
416.000

1.000.000
2.650.000
-

76.000
82.500
86.500
152.000
779.254
160.000
100.000
6.152.004
8.159.333
550
18.671
437

76.000
82.500
86.500
152.000
812.854
160.000
100.000
6.185.554
8.232.933
550
19.404
424

96.000
171.875
143.750
380.000
331.000
280.000
1.724.054
100.000
6.876.679
9.198.708
300
16.804
547
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Tabel 10. Analisis usahatani bawang merah tanam di luar musim per hektar, tanam
Januari 1997/musim penghujan (dalam rupiah).
Uraian
PHT
1.Tenaga kerja:
- Olah tanah
- Membersihkan bibit
- Tanam
- Penyiangan
- Pemupukan
- Penyemprotan pestisida
- Pengambilan ulat/penyakit
- Penyiraman
- Panen dan pengeringan
- Monitoring hama, penyakit
Jumlah 1
2. Bahan dan Modal
- Sewa tanah
- Bibit
- Pupuk kandang
- Pupuk buatan:
Urea
SP 36
KCl
PK
Pupuk daun
- Pestisida
- Seks feromon
Jumlah 2
Total Biaya
Nilai jual per kg
Hasil panen (kg/ha)
Biaya produksi per kg
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Pengendalian
PHT
modifikasi

Petani

683.800
120.000
96.000
44.000
56.000
668.000
41.280
28.000
192.000
122.500
2.051.580

683.800
120.000
96.000
44.000
56.000
668.000
41.280
28.000
192.000
122.500
2.051.580

683.800
100.000
96.000
44.000
74.000
832.000
41.280
28.000
19.000
1.918.080

1.000.000
2.400.000
416.000

1.000.000
2.400.000
416.000

1.000.000
2.000.000
-

76.000
82.500
86.250
1.465.974
160.000
5.838.054
7.890.304
700
17.925
440

76.000
82.500
86.250
1.465.974
160.000
5.838.054
7.890.304
700
18.198
434

95.000
171.875
143.750
331.000
280.000
974.129
5.375.754
7.293.834
100
4.240
1.720
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Pada pengamatan analisis usahatani bawang merah tanam di luar musim
didapatkan perhitungan sebagai berikut :
a.

Tanam bulan Agustus 1996 (musim kemarau) didapatkan perhitungan seperti pada
Tabel 11.

Tabel 11. Perhitungan beaya produksi bawang merah , tanam bulan Agustus 1996.
Perlakuan

Biaya usahatani
(Rp/ha)

Produksi
(kg/ha)

Biaya produksi
(Rp/kg)

PHT

8.159.333

18.671

437

PHT modifikasi

8.232.933

19.404

424

Cara petani

7.495.412

16.804

547

Pada perlakuan PHT modifikasi, biaya usahatani dan produksi paling besar,
kemudian diikuti oleh perlakuan PHT dan perlakuan cara petani. Hal tersebut
menyebabkan biaya produksi per kilogram terendah yaitu adalah pada perlakuan PHT
modifikasi, kemudian diikuti perlakukan PHT dan perlakuan cara petani.
Perbedaan biaya usahatani pada perlakuan PHT modifikasi dengan PHT adalah
karena adanya tambahan biaya pestisida sebesar Rp 33.600 serta biaya tenaga
penyemprotan sebesar Rp 40.000. Pada perlakuan PHT modifikasi melalui monitoring
ditambah pemasangan sex feromon pada perlakuan PHT, penyemprotan pestisida
dilakukan 23 kali, pada PHT modifikasi 24 kali, sedangkan pada perlakuan cara petani
sebanyak 50 kali dalam satu musim tanam. Pada perlakuan PHT modifikasi produksi
bawang merah yang dihasilkan lebih tinggi, maka biaya produksi per kilogram
menjadi paling rendah yaitu Rp 424. Pada perlakuan cara petani, biaya produksi per
Ha paling rendah dibanding perlakuan lainnya, hal ini karena beaya bibit lebih rendah.
Bibit yang digunakan petani adalah bibit ukuran agak kecil (berat 4-5 gram/bibit).
Karena ukuran bibit agak kecil sehingga kebutuhan per Ha rendah (1.000 kg), atau 200
kg lebih rendah dari kebutuhan bibit pada perlakuan PHT dan PHT modifikasi, dan
harga bibit juga lebih rendah Rp 100 per kg. Selain itu seperti tercantum pada Tabel 9,
harga jual hasil panen bawang merah pada perlakuan cara petani adalah Rp 300/kg ,
sedangkan pada perlakuan PHT dan PHT modifikasi adalah Rp 550/kg.
Perlakuan PHT modifikasi, menyebabkan biaya produksi per kilogram sedikit
lebih rendah (Rp 424) dibandingkan dengan perlakuan PHT (Rp 437) dan keduanya
lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan cara petani (Rp 547). Penerapan PHT
dan PHT modifikasi menyebabkan biaya produksi bawang merah per kilogram lebih
rendah dibandingkan dengan pengendalian cara petani (saat tanam di luar musim
/musim kemarau).
b.

Tanam bulan Januari 1997 (musim penghujan), didapatkan perhitungan seperti
pada Tabel 12.
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Tabel 12. Perhitungan beaya produksi bawang merah, tanam bulan Januari 1997.
Perlakuan

Biaya usahatani
(Rp/ha)

Produksi
(kg/ha)

Biaya produksi
(Rp/kg)

PHT

7.890.304

17.925

440

PHT modifikasi

7.890.304

18.198

434

Cara petani

7.293.834

4.240

1.720

Pada perlakuan PHT modifikasi biaya usahatani sama, hasil produksi sedikit
lebih besar dibandingkan dengan perlakuan PHT, kemudian biaya dan produksi paling
rendah adalah pada perlakuan cara petani. Hal ini menyebabkan beaya produksi per
kilogram terendah adalah pada perlakuan PHT modifikasi, kemudian diikuti perlakuan
PHT dan perlakuan cara petani.
Perbedaan biaya usahatani pada perlakuan PHT modifikasi, PHT dengan
perlakuan cara petani adalah pada beaya pestisida, pada perlakuan PHT dan PHT
modifikasi
menggunakan fungisida Score untuk menekan serangan penyakit
antraknose. Harga fungisida tersebut cukup tinggi, yaitu Rp 125.000 per liter, tetapi
cukup efektif untuk mengendalikan penyakit antraknose. Melalui monitoring dan
pemasangan sex feromon pada perlakuan PHT penyemprotan pestisida dilakukan 32
kali, pada PHT modifikasi 32 kali, sedangkan pada perlakuan petani 48 kali. Pada
perlakuan petani bibit yang ditanam adalah jenis Phillipine, bibit berukuran agak kecil
(berat 4-5 gram/ bibit), sehingga kebutuhan bibit lebih rendah (1.000 kg/ha), atau 200
kg lebih rendah dari bibit yang digunakan pada perlakuan PHT dan PHT modifikasi.
Bibit tidak tahan serangan penyakit tinggi, sehingga produksi dan kualitas hasil panen
rendah. Selain itu seperti tercantum pada Tabel 10., harga jual hasil panen bawang
merah perlakuan cara petani adalah Rp 100/kg, pada perlakuan PHT dan PHT
modifikasi Rp 700/kg.
Perlakuan PHT modifikasi menyebabkan biaya produksi per kilogram sedikit
lebih rendah (Rp 434) dibandingkan dengan perlakuan PHT (Rp 440) dan jauh lebih
rendah dibandingkan dengan perlakuan cara petani (Rp 1.720). Penerapan PHT dan
PHT modifikasi menyebabkan biaya produksi bawang merah per kilogram lebih
rendah dibandingkan dengan pengendalian cara petani (saat tanam di luar
musim/musim penghujan).
KESIMPULAN
1. Pada musim kemarau (Tanam Agustus 1996). Pengendalian Hama Terpadu (Balitsa)
maupun pengendalian Hama Terpadu modifikasi, memberikan hasil yang lebih baik
dibanding dengan pengendalian cara petani.. Penyemprotan pestisida dapat ditekan,
dari 50 kali menjadi 24 kali, pada satu musim tanam.
2. Pada musim penghujan (Tanam Januari 1997). Pengendalian Hama Terpadu
(Balitsa) maupun pengendalian Hama Terpadu modifikasi, memberikan hasil yang
lebih baik dibanding dengan pengendalian cara petani. Penyemprotan pestisida dapat
ditekan, dari 48 kali menjadi 32 kali, pada satu musim tanam.
3. Pengendalian Hama Terpadu (Balitsa) maupun pengendalian Hama Terpadu
modifikasi dapat dianjurkan untuk diterapkan pada penanaman bawang merah di
luar musim.
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SARAN
Perlu segera diinformasikan kepada petani bawang merah di daerah sentra
produksi di Probolinggo tentang penerapan PHT hasil pengkajian, serta penjelasan/
pengenalan penyakit penting pada tanaman bawang merah.
Komponen PHT yang dianjurkan di Kabupaten Probolinggo adalah:
1. Menanam varietas tahan sesuai dengan kondisi musim tanam.
2. Memasang seks feromon 40 buah/ha/bulan.
3. Pemantauan serangan hama dan penyakit sejak 7 hari setelah tanam.
4. Pengendalian ulat dengan insektisida jika serangan 3-5%. Pengendalian ulat dengan
cara memotong daun terserang dan mengambil ulat secara mekanis.
5. Pengendalian antraknose dengan fungisida jika telah ditemukan serangan antraknose.
6. Pengendalian fusarium dengan fungisida jika telah ditemukan serangan fusarium
dan tanaman yang terserang fusarium segera dicabut.
7. Pengendalian bercak ungu dengan: a) penyiraman setelah hujan turun; b) fungisida
jika serangan 5-10 %.
8. Pengendalian virus dengan cara mencabut tanaman yang terserang virus.
PUSTAKA
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porii Ellis Clif) pada tanaman Bawang Putih (Allium Sativum L). Bull. Penel.
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Wahyunindyawati, 1983. Pengaruh faktor-faktor produksi terhadap peningkatan
produksi dalam usahatani Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk. Skripsi S 1
Fak . Ekonomi. Unair. Surabaya.
DISKUSI
Sumarno, Dr.
Istilah PHT Balitsa atau Teknologi Badan Litbang
-

Teknologi pertanian tidak dipatenkan.

-

Mungkin tidak semua komponen PHT berasal dari Balitsa.

-

petani pada dasarnya juga sudah menerapkan komponen PHT atas hasil
pengalaman mereka sendiri.

Luki Rosmahani, Ir, MS.
- Yang dimaksud PHT Balitsa adalah PHT umum bawang merah pertama kali
diterbitkan oleh Balitsa.
-

Untuk diterapkan pada pertanaman bawang merah di tanam di luar musim,
serta pada daerah lain perlu modifikasi selain cara pengamatan dan
penggunaan pestisida. Penggunaan varietas bawang merah yang tahan
terhadap hama dan penyakit yang ada pada daerah setempat sangat membantu
menurunkan serangan hama dan penyakit setempat, sehingga komponen PHT
mana yang akan digunakan, bisa disesuaikan dengan keadaan setempat.

-

Betul, petani pada dasarnya sudah menerapkan komponen PHT yaitu
pengendalian dengan pestisida, pengendalian cara mekanis dengan memotong
daun terserang/mengambil ulat dan menyiram tanaman jika turun hujan. Tetapi
cara yang dilakukan petani di Probolinggo perlu disempurnakan untuk
mengurangi jumlah penggunaan pestisida dan memperbaiki hasil panen.

Yuniarti,Ir.
- PHT dan PHT modifikasi : modifikasinya berdasarkan apa?
-

Kalau ada pedoman PHT dari Balitsa apa bisa diterapkan di Malang?

Luki Rosmahani, Ir, MS.
Modifikasi berdasarkan keadaan/serangan hama dan penyakit di lapang.Pada
dasarnya PHT disuatu tempat adalah spesifik di tempat tersebut, karena masingmasing daerah mempunyai keadaan serangan/hama atau fluktuasi serangan yang
berbeda. Karenanya untuk diterapkan di suatu tempat harus ada pengamatan/
informasi keadaan fluktuasi serangan hama dan penyakit, baru diputuskan
diperlukan modifikasi atau tidak.
Mudjio
Pengalaman menggunakan PHT di Kediri, berhasil. Pada musim kemarau,
menggunakan kelambu setinggi 2,5 m disekeliling tanaman, hasilnya menggembirakan, tetapi produksi tidak dicatat. Pengurangan penggunaan insektisida sangat
tinggi.
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Luki Rosmahani, Ir, MS.
Terima kasih informasi pengalamannya, dapat dipertimbangkan untuk diterapkan
pada daerah lain.
Djoko Widodo, Ir.
Hasil penelitian bisa dipakai dimana? Apakah bisa dipakai di seluruh Indonesia?
Keuntungan hasil pengkajian bagaimana?
Luki Rosmahani, Ir, MS.
- Hasil penelitian/pengkajian dapat digunakan di daerah sentra produksi bawang
merah di Probolinggo dan sekitarnya. Untuk digunakan di daerah lain perlu
disesuaikan dengan keadaan setempat.
-

Perhitungan hasil pengkajian saat tanam 1996/1997, perlakuan PHT dan PHT
modifikasi, mempunyai untung sedikit, karena harga jual sedikit lebih tinggi
dari beaya produksi per kg. Tetapi dengan pengendalian cara petani, rugi,
karena harga jual lebih rendah dari beaya produksi per kg

Agus Suryadi, Ir.
- Di Nganjuk untuk S. exigua, petani sudah menggunakan ugrasan biru, mereka
membeli sendiri ke Semarang.
-

Yang diusulkan mengapa bukan yang PHT modifikasi saja?

Luki Rosmahani, Ir, MS.
- Di Probolinggo, ugrasan biru masih belum umum/dikenal. Informasi
pembelian ugrasan biru di Semarang akan diteruskan ke petani di Probolinggo.
-

Secara statistik hasil yang diperoleh dari perlakuan PHT dan PHT modifikasi
tidak berbeda nyata, demikian juga jumlah penggunaan pestisidanya. Sehingga
bisa dipilih sendiri oleh petani PHT atau PHT modifikasi, mana yang lebih
mudah dikerjakan.

Yuliastuti, Ir.
RUU 12/1992, sudah diganti dengan UU no. 12/1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman dan dilengkapi dengan PP No. 6/1995 tentang Perlindungan Tanaman.
Luki Rosmahani, Ir, MS.
Terima kasih, akan disempurnakan untuk kegiatan yang akan datang.
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PENGKAJIAN TEKNIK PENGENDALIAN TERPADU HAMA DAN
PENYAKIT PENTING CABAI MERAH TANAM DI LUAR MUSIM
(Assessment technique of integrated pest and diseases management
red pepper off season)
Sarwono, Eli Korlina, E.P. Kusumainderawati, dan Agus Suryadi1)
ABSTRAK
Penerapan pengendalian terpadu hama dan penyakit penting cabai merah
diharapkan dapat mengurangi penggunaan pestisida untuk tanam di luar
musim. Pengkajian teknik PHT dilakukan dengan menggunakan dua
percobaan: percobaan I ditanam pada bulan Juli-Desember 1996 di
Tumpang-Malang, menggunakan varietas Hero dan Lokal Tumpang;
percobaan II ditanam pada bulan Nopember-April 1997 di Jenu-Tuban,
menggunakan varietas Hot Spiral dan Lokal Tuban. Percobaan dirancang
secara acak kelompok dengan 4 (empat) ulangan dan tiga perlakuan yaitu
paket PHT: (PHT-1), PHT yang dimodifikasi (PHT-2) dan pengendalian
hama penyakit cara petani setempat. Penerapan PHT-1 dan PHT-2 di
Malang lebih menguntungkan dibandingkan cara petani. Varietas Hero
dengan penerapan PHT-1 menghasilkan 11,9 t/ha dan PHT-2 menghasilkan
12,6 t/ha sedangkan pengendalian hama penyakit cara petani menghasilkan
2,8 t/ha. Di Tuban cara PHT-1 dan PHT-2 tidak menunjukkan hasil yang
optimal. Hasil cabai merah dari penerapan PHT-1 hanya mencapai 1,4 t/ha,
PHT-2 hanya 1,6 t/ha, dan cara petani 0,8 t/ha. Rendahnya hasil percobaan
di Tuban disebabkan oleh potensi varietasnya memang rendah dibandingkan
di Malang.
Kata kunci: Cabai merah; PHT; luar musim; produksi.
ABSTRACT
Assessment technique of integrated pest and diseases management of red
pepper off season was conducted in Tumpang-Malang from July to
December 1996, using were Hero and Local Tumpang varieties, while in
Jenu-Tuban from November 1996 to April 1997, using Hot Spiral and Local
Tuban varieties. Research used a randomized block design, four replicates
and three treatment, namely IPM-1, IPM-2, and farmer practise. Production
of Hero Vaiety in Malang using IPM methode reaced 11,9-12,6 t/ha
compared to farmer's using local Tumpang variety 2,8 t/ha. Pesticide used
on IPM-1: 16.4%, IPM-2: 2.4%, and 2.6% on farmer practis. While in Tuban
using Hot Spiral variety applied IPM-1 yield 1.4, IPM-2 1.6 t/ha and farmer
using local Tuban yield 0.8 t/ha.
Key word:

Hot pepper; integrated pest and diseases management (IPM); off
season; production.

_________________________________________
1) Berturut-turut.AjPMAD, AsPMD, AjPMD dan AjPMD BPTP Karangploso.
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PENDAHULUAN
Petani cabai seperti halnya petani sayuran lainnya sangat tanggap terhadap
inovasi baru seperti penggunaan pupuk buatan dan pestisida. Hal negatif yang timbul
dari keadaan ini adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, sehingga
menimbulkan masalah air dan udara, keracunan pada manusia atau hewan piaraan,
terbunuhnya musuh alami, timbulnya peledakan hama baru yang tadinya tidak penting,
kandungan pestisida yang tinggi dan meningkatkan biaya produksi, sehingga dapat
memperlemah daya saing.
Di dalam usaha mengembangkan usahatani cabai yang berwawasan lingkungan,
pemerintah telah memperkenalkan konsep PHT yang dasarnya adalah menanam
tanaman sehat sesuai dengan agroekosistemnya sejak dari pemilihan bibit/benih yang
sehat, cara pesemaian, cara tanam, pemupukan sampai cara pemeliharaannya sehingga
dengan demikian populasi hama tetap di bawah ambang kerusakan ekonomi. Konsep
kedua adalah pemanfaatan musuh alami. Ketiga adalah konsep ambang kendali, yaitu
pestisida baru akan digunakan apabila populasi hama telah mencapai atau melampaui
ambang ekonomi. Konsep PHT itu jika diterapkan dengan baik dan konsisten ternyata
dapat mengurangi penggunaan pestisida, dan dari segi taktik pengendalian yang
digunakan memprioritaskan keamanan lingkungan. Geier (1966 dalam Luckman dan
Metcalf, 1982) menyatakan bahwa praktek PHT sebenarnya adalah suatu ekologi
terapan, dan pelaksanaannya harus dapat diterima secara ekonomi dan sosial.
Beberapa hama penyakit penting yang menyerang cabai antara lain Aphid Myzus
persicae Sult, Thirp Thrips parvispinus, Lalat buah Dacus syn. Bactrocera dorsalis,
Ulat daun Spodoptera exigua, Ulat tanah Agrotis ipsilon (Kalshoven, 1981; Setiawati,
1995) dan penyakit layu fusarium Fusarium oxysforum, layu bakteri Pseudomonas
solanacearum, bercak daun Cercospora capsicci, Virus kriting daun (PLRV) dan
antraknos Collectotrichum gloesporioides (Semangun, 1994). Kerusakan cabai akibat
serangan lalat buah berkisar antara 32-70% (Soeriaatmadja, 1988), antraknose 30%
dan virus keriting daun 40% (Duriat, 1994).
Penggunaan mulsa plastik warna perak dan insektisida Sihalotrin adalah cara
efektif untuk mengurangi infestasi hama, insiden virus dan mempertahankan produksi
cabai (Uhan, 1990). Omoy (1988) melaporkan bahwa penggunaan Carbofuran 3G
dosis 1-2 kg/ha bahan aktif, cukup mangkus menekan populasi kutu daun cabai.
Selain itu dengan penggunaan insektisida Matador 0,2% juga dapat menekan kutu
penghisap daun cabai merah di lapang (Dibyantoro, 1988). Fungisida Daconil 0,2%
dengan interval seminggu sekali efektif mengendalikan antraknose pada cabe
(Suryaningsih, 1992). Methyl eugenol 0,9 cc/perangkap dapat menangkap ngengat
lalat buah sebanyak 40 ekor per minggu (Sastrosiswojo, 1990).
Penelitian bertujuan untuk memperoleh rakitan teknologi pengendalian hama
penyakit terpadu cabai di luar musim.
BAHAN DAN METODE
Penelitian (percobaan I) dilaksanakan pada bulan Juli-Desember 1996 di
Tumpang-Malang pada agroekologi Ent.3.1., dan percobaan II dilakukan pada bulan
Nopember-Maret 1997 di Jenu-Tuban, pada agroekologi Alf.3.1. Luas petak
perlakuan 7 m x 9 m pada masing-masing lokasi. Percobaan terdiri dari 3 perlakuan
dirancang secara acak kelompok dengan 4 (empat) ulangan. Rincian perlakuan tertera
pada Tabel 1.
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Peubah yang diamati meliputi: (1) tinggi dan lebar tajuk tanaman, (2) populasi
aphids, thrips, dan lalat buah, (3) kerusakan akibat serangan antraknos dan lalat buah,
(4) persentase serangan layu bakteri/fusarium, dan virus, (5) persentase serangan ulat
tanah dan ulat daun dan (6) produksi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi Malang
Pertumbuhan Tanaman
Berdasar pada hasil pengamatan pertumbuhan dan lebar tajuk tanaman umur 30,
45, dan 60 hari setelah tanam (hst), pertumbuhan cabai merah cara PHT lebih baik,
lebih tinggi, lebih subur daunnya dan membentuk percabangan lebih banyak
dibandingkan cara petani (Tabel 2).
Pada umur 60-70 hari setelah tanaman (HST) cabai cara PHT sudah berbunga
dan berbuah, sedangkan tanaman cabai cara petani lebih dari 70 hst. Pada umur 100
hst cabai cara PHT sudah bisa dipanen, sedangkan cabai cara petani pada umur 107
hst. Produksi panen buah cabai cara PHT dan cara petani disajikan pada (Tabel 1)
Infestasi Hama Penyakit
Pada umur 1-4 hst terjadi serangan ulat tanah yang disebabkan oleh Agrotis
ipsilon sebesar 3,18% pada petak PHT-1 dan 5,36% pada petak PHT-2, sedangkan di
lahan cara petani terserang 2% per 43,2 m2. Tanaman yang mati segera diganti/
disulam dengan tanaman baru yang umurnya sama. Ulat yang berada tidak jauh dari
sekitar tanaman tersebut dicari dan dibunuh secara mekanis.
Tabel 1.

Perlakuan PHT-1, PHT-2, dan cara petani pada budidaya cabai merah di
dataran medium dan dataran rendah.

Komponen
pengendalian
1 Var. yang ditanam di Malang
Var. yang ditanam di Tuban
2 Persiapan
bibit
3 Pemupukan
- Pupuk dasar

4
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PHT-1

PHT-2

Cara petani

Hero

Hero

Pandak

Hot Spiral

Hot Spiral

Kriting

Disemai dengan
kantong plastik

Disemai dengan
kantong plastik

Disemai dibedengan

Kandang sapi 30 t/ha.

Kandang sapi 30 t/ha

Kandang sapi 20 t/ha

-Nitrogen

Urea + ZA diberikan
3 kali.

Urea + ZA diberikan
3 kali

ZA diberikan 3 kali.

- Fosfat

TSP: 200 kg/ha.
diberikan sekaligus
waktu tanam.

TSP: 200 kg/ha.
diberikan sekaligus
waktu tanam

-

- Kalium

KCl: 300 kg/ha.
diberikan bersama
pupuk Nitrogen.
Plastik hitam perak

KCl: 300 kg/ha.
diberikan bersama
pupuk Nitrogen
Plastik hitam perak

NPK: 150 kg/ha
diberi bersama pupuk
nitrogen
Tidak ada

Penutup tanah
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Pengelolaan OPT
- Lalat buah
Dipasang perangkap
Methyleugenol 4 trap.
- Antraknos
Memusnahkan buah
yang terserang.
- Thrip
Ambang kendali 10
ekor/35 daun atau
kerusakan 25%
Dipasang White trap 2
buah.
- Aphid
Ambang kendali 10
ekor/35 daun.

- Virus
- Gulma
- Insektisida
- Fungisida
- Nematisida
- Bakterisida
- Pengairan
Di Malang
Di Tuban
- Jarak tanam

Tabel 2.

Dimusnahkan bila
serangan kurang 2%.
Disiang 5 kali.
Decis, Kelthane.
Daconil.
Furadan
Agrep
Di leb 4 kali Disiram
sesuai kebutuhan
Disiram dan
tergantung air hujan
60 x 70 cm

Dipasang perangkap
Methyleugenol 8 trap.
Memusnahkan buah
yang terserang.
Ambang kendali 5
ekor/35 daun atau
kerusakan 10%
Dipasang White trap
4 buah.
Ambang kendali 5
ekor/35 daun
yellow trap 4 buah.

Tidak ada perangkap.

Dimusnahkan bila
serangan kurang 2%.
Disiang 5 kali.
Dursban, Lebaycide.
Delsene, Benlate.
Furadan.
Agrep
Di leb 4 kali Disiram
sesuai kebutuhan
Disiram dan
tergantung air hujan
60 x 70 cm

Dibiarkan.

Dibiarkan.
Tidak memperhatikan
Ambang kendali.
Tidak ada perangkap
Tidak memperhatikan
ambang kendali.

Disiang 7 kali.
Curacron,
Thiodan,Decis
Dithane, Antracol.Di leb 6 kali
Disirami dan
tergantung air hujan
40 x 40 cm

Pertumbuhan Tanaman Cabai Cara PHT dan Cara Petani. Malang MK. 1996
(Growth of Hot pepper on IPM and Farmer System. Malang. Dry Season, 1996).

Perlakuan
(Treatments)

Tinggi tanaman
(height plant) (cm)
30 hst

45 hst

60 hst

Lebar tajuk (width of canopy)
(cm)
30 hst

45 hst

60 hst

A. PHT-1
B. PHT-2

22,9 a
20,4 a

37,8 b
38,5 a

67,7 b
71,1 b

26,5 b
26,5 b

47,2 b
44,9 b

78,3 b
77,8 b

C. Cara Petani

20,0 a

30,8 a

54,3 a

15,9 a

20,9 a

34,2 a

4,5

6,5

9,2

5,1

21,7

14,7

BNT 5%
Keterangan:

Angka rata-rata tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda nyata pada
taraf 5% menurut Uji BNT (Avarage value in each coloum followed by same letter, indicates no
significant at 5% LSD). hst: hari setelah tanam (Day after planting).

Ulat daun Spodoptera exigua mulai menyerang tanaman pada umur 25 hst
dan hanya menyerang sekali selama percobaan, dengan persentase serangan 3,6% pada
petak PHT-1 dan 7,8% pada petak PHT-2, sedangkan pada lahan cara petani 0,85%.
Serangan ulat daun tersebut dapat diatasi dengan penyemprotan hanya sekali aplikasi
dengan insektisida Decis 0,2% dan Dursban 0,2%. Selain itu pada saat pengamatan,
jika menemukan sekelompok telur dapat dimusnahkan secara mekanis.
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Jumlah tanaman yang terserang penyakit layu (Fusarium oxysforum) atau
layu bakteri (Pseudomonas solanacearum) pada saat tanaman masih muda sangat
rendah yaitu 0,21-0,25% per 0,025 ha pada petak PHT, sedangkan pada cara petani
mencapai 0,58%. Tanaman yang mati karena layu segera dicabut dan disulam dengan
tanaman baru yang sama umurnya. Setelah tanaman menjelang berbunga dan berbuah
tanaman masih ada yang terserang layu dan segera dimusnahkan.
Gejala serangan virus tampak setelah tanaman mulai berbunga sampai menjelang
berbuah dengan tanda-tanda helai daunnya kaku agak kecil dan tulang daunnya
berubah kuning, tanamannya agak pendek, buahnya tidak normal dan merahnya lama.
Gejala serangan virus pada tanaman cara PHT lebih jelas dibandingkan cara petani.
Rata-rata persentase serangan virus pada petak PHT berkisar antara 4,28% pada
petak PHT-1 dan 5,83% pada PHT-2 serta petak cara petani sebesar 10,34%.
Infestasi Aphids pada umur 21-42 hari setelah tanam relatif masih sangat rendah atau
masih di bawah ambang kendali, sehingga tidak dilakukan pengendalian. Setelah lebih
dari 42-49 hst, populasi aphid pada peta PHT mulai meningkat di atas ambang kendali dan
pada cara petani populasinya rendah atau di bawah ambang kendali (Tabel 3). Populasi
thrip selama percobaan selalu rendah dan tidak pernah mencapai ambang kendali (Tabel 4).
Tabel 3.

Populasi Aphids (Myzus persicae) per 35 daun sampel pada Cara PHT dan
Cara Petani. Malang. MK. 1996. (Population of Myzus persicae per 35 leaf
sample on IPM and farmer's system. Malang. Dry Season, 1996).

Perlakuan
(Treatments)

Populasi Aphids (Aphids population) (ekor)
21hst

28hst

35hst

42hst

49hst

56hst

62hst

70hst

Rerata

A. PHT-1

0,3 a

2,1 a

2,7 a

12,9 a

9,2 a

14,3 a

12,9 a

10,2 a

8,1

B. PHT-2

0,8 a

1,6 a

0,8 a

3,9 ab

8,9 a

4,9 b

10,0 a

5,8 b

4,6

C. Cara Petani

0,3 a

1,2 a

0,7 a

1,6 b

1,4 b

2,4 c

1,7 b

1,8 c

1,5

0,5

0,9

0,8

2,5

2,7

1,4

3,1

2,5

BNT 5%

Keterangan: Angka rata-rata dalam tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda nyata
pada taraf 5% menurut Uji BNT (Avarage value each coloum followed by same letter, indicates
significant at 5% LSD). hst: hari setelah tanam (Day after planting).

Tabel 4.

Populasi Thrip parvispinus per 35 daun sampel pada Cara PHT dan Cara
Petani. Malang. MK.1996. (Population of Thrips parvispinus per 35 leaf
sample on IPM and Farmer System. Malang. Dry Season, 1996).

Perlakuan
(Treatments)

Populasi Thrips (Thrips population) (ekor)
27hst

34hst

41hst

48hst

A. PHT-1

0,1 a

0,0 a

2,3 a

1,8 a

0,4 a

0,3 a

2,3 a

1,2 a

B. PHT-2

0,0 a

0,1a

2,3 a

0,3 a

0,3 a

0,3 a

1,9 a

2,3 a

C. Cara Petani

0,1 a

0,1a

1,2 a

1,4 a

0,3 a

0,3 a

1,8 a

2,0 a

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

BNT 5%

55hst

62hst

69hst

76hst

Keterangan: Angka rata-rata dalam tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda nyata
pada taraf 5% menurut Uji BNT (Avarage value each coloum followed by same letter, indicates
significant at 5% LSD). hst: hari setelah tanam (Day after planting).
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Populasi Lalat buah (Dacus syn.Bactrocera dorsalis)
Jumlah lalat buah yang tertangkap dengan perangkap Methyleugenol 0,2 ml
pada petak PHT-2 lebih tinggi (32,4 ekor per minggu) dibandingkan PHT-1 (22,4 ekor
per minggu) (Tabel 5).
Tabel 5.

Populasi lalat buah Dacus syn. Bactrocera dorsalis pada cabai. Malang.
MK.1996. (Population of Fruit Fly Dacus syn.Bactrocera dorsalis on peper.
Malang. Dry Season, 1996).

Perlakuan)
(Treatments

Populasi lalat buah (Population of fruit fly) (ekor)
45 hst 52 hst

59 hst

63 hst 70 hst 77 hst 84 hst 91 hst 98 hst 105 hst Rerata t test

A. PHT-1

15

26,3

24,5

20,0

19,2

18,5

19,8

27,5

25,0

28,5

22,4 a

B. PHT-2

14

34,5

31,1

28,4

45,5

34,0

21,3

30,5

44,4

40,8

32,4 b 2,92

C. Cara Petani

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan:

Angka rata-rata dalam tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda
nyata pada taraf 5% Menurut Uji T (Avarage value in each colum followed by same letter,
indicates no significant at 5% T test). Hst: hari setelah tanam (Day after planting). (-)
Tidak dipasang perangkap.

Kerusakan Buah Akibat Serangan Lalat Buah
Pada umur 60 -90 hari buah cabai belum terserang lalat buah namun setelah umur
105-135 hst buah cabai mulai banyak yang terserang (Tabel 6).
Tabel 6.

Persentase serangan lalat buah Dacus syn. Bactrocera dorsalis pada Cara
PHT dan Cara Petani. Malang MK. 1996 (Percentage damage of fruit flies
Dacus Syn. Bactrocera dorsalis on peper on PHT and Farmer System.
Malang. Dry Season, 1996).

Perlakuan

Persentase serangan lalat buah (Percentage of fruit flies damaged) (%)

(Treatments)

60

75

90

105

110

115

120

125

130

135*)

Rerata

A. PHT-1

0

0

0

0,8 a

5,5 a

9,4 a

4,6 a

7,6 a

7,1 a

17,2 a

7,46

B. PHT-2

0

0

0

2,3 a

7,3 a

5,0 a

1,3 a

6,9 a

3,8 a

20,6 a

6,74

C. Cara Petani 0

0

0

6,6 a

9,1 a

10,1 a

9,1 a

18,8 b 38,8 b

41,0 a

19,07

Ns

ns

3,5

2,4

7,4

7,0

11,1

25,2

BNT 5%
Keterangan:

Ns

17,2

Angka rata-rata dalam tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda
nyata pada taraf 5% menurut Uji BNT. (Avarage value each coloum followed by same
letter, indicates significant at 5% LSD). *)hst: Hari setelah tanam (Day after planting).

Infestasi Serangan Antraknos Collectotrichum gloesporioides
Intensitas serangan antraknos pada cabai saat umur 105- 135 hari setelah tanam
di petak PHT lebih rendah dibandingkan cara petani (Tabel 7). Rerata persentase
serangan antraknos pada cara petani sangat tinggi yaitu 24,6% dibandingkan cara PHT
yaitu 4,3-5,9%.
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Tabel 7.

Persentase serangan antraknos C. gloesporioides pada cabai Cara PHT dan Cara
Petani. Malang MK 1996. (Percentage damage of antracnose C. gloesporioides
of peper on IPM and farmer sistem, Malang. Dry Season. 1996).

Perlakuan

Persentase serangan antraknos (Percentage of antracnose damaged) (%)

(Treatments)

105hst

110hst

115hst

120hst

125hst

130hst

135hst

Rerata

A. PHT-1

1,4 a

9,0 a

5,5 a

4,4 a

3,7 a

11,2 a

5,9 a

5,9

B. PHT-2

1,1 a

6,4 a

5,6 a

3,4 a

1,7 a

7,3 a

4,3 a

4,3

C. Cara Petani

1,7 a

18,4 a

29,5 b

35,6 b

25,6 a

29,5 b

31,9

24,6

0,9

17,1

20,0

14,4

7,8

11,4

8,9

BNT 5%
Keterangan:

Angka rata-rata dalam tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda
nyata pada taraf 5% menurut Uji BNT. (Avarage value each coloum followed by same
letter, indicates significant at 5% LSD). hst: Hari setelah tanam (Day after planting).

Lokasi Tuban
Pertumbuhan Tanaman
Pertumbuhan tanaman cabai merah pada umur 30-60 hari setelah tanam (hst)
percobaan di Tuban, secara umum tidak berbeda nyata antara petak PHT dan cara
petani (Tabel 8.)
Pada umur 60 hst cabai merah pada petak PHT maupun cara petani sudah
berbunga dan buahnya sudah bisa dipanen setelah umur 88 hst. Produksi panen buah
cabai disajikan pada (Lampiran Tabel 2).
Tabel 8.

Pertumbuhan Cabai Cara PHT dan Cara Petani. Tuban MH. 1997. (Growth
of Hot Pepper on IPM and Farmer System. Tuban. Wet Season. 1997).

Perlakuan

Tinggi tanaman (height plant)

Lebar tajuk (Width of canopy)

(Treatments)

30 hst

45 hst

60 hst

30 hst

45 hst

60 hst

A. PHT-1

30,4 a

40,8 a

47,9 a

11,9 a

27,1 a

36,7 a

B. PHT-2

33,4 a

38,6 a

44,7 a

11,4 a

21,3 a

36,3 a

C. Cara Petani

29,1 a

30,8 b

40,7 a

6,3 a

19,8 a

29,4 a

4,4

3,3

7,2

5,5

8,7

13,8

BNT 5%
Keterangan:

Angka rata-rata dalam tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda
nyata pada taraf 5% menurut Uji BNT. (Avarage value each coloum followed by same
letter, indicates significant at 5% LSD). hst: Hari setelah tanam (Day after planting).

Infestasi Hama dan Penyakit
Pada saat tanaman masih muda tidak terdapat serangan ulat tanah pada lahan
PHT maupun cara petani dan selama percobaan tanaman tidak terserang ulat daun.
Gejala serangan penyakit layu relatif sedikit, bahkan bukan serangan
penyakit tetapi layu karena perakarannya rusak pada saat tanam dan segera disulam
dengan tanaman baru yang umurnya sama.
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Insiden virus terjadi setelah tanaman menjelang berbunga sampai berbuah
yaitu sekitar umur 45-150 hst. Pada lahan cara PHT terserang relatif rendah yaitu
sekitar 10-15%, dibandingkan cara petani terserang cukup tinggi yaitu 40-60%.
Populasi Aphids (Myzus persicae)
Dari awal sampai pengamatan ke tiga populasi aphid pada cara PHT-1 cara
PHT-2 dan cara petani pada saat tanaman masih muda populasinya di atas ambang
kendali, selanjutnya populasi cenderung menurun pada semua perlakuan (Tabel 8).
Tabel 8.

Populasi aphid M. persicae per 35 sampel daun Cara PHT dan Cara Petani di
Tuban. MP. 1997. (Population of Myzus persicae per 35 leaf sampel on IPM
and Farmer System. Tuban. Wet Season, 1997).

Perlakuan

Populasi Aphids (Aphids of population) (ekor)

(Treatments)

21 hst

28 hst

35 hst

42 hst

49 hst

56 hst

Rerata

A. PHT-1

8,5 a

3,9 a

2,2 a

1,0 a

2.0 a

1.3 a

3.2

B. PHT-2

14,3 a

13,0 b

7,1 a

2,2 a

1.9 a

0.4 a

6.5

C. Cara Petani

15,0 a

8,1 ab

19,1 b

3,0 a

0.6 a

1.6 a

7.9

14,4

5,9

7,3

3,3

2.4

1.7

BNT 5%
Keterangan:

Angka rata-rata dalam tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda
nyata pada taraf 5% menurut Uji BNT. (Avarage value each coloum followed by same
letter, indicates significant at 5% LSD). Hst: Hari setelah tanam (Day after planting).

Populasi Thrips (Thrips parvispinus)
Populasi thrip tidak pernah mencapai ambang kendali dari awal sampai akhir
pengamatan (Tabel 9).
Tabel 9.

Populasi thrip Thrip parvispinus per 35 daun sampel pada Cara PHT dan
Cara Petani di Tuban. MP. 1997 (Population of Thrip parvispinus per 3 leaf
sampel on IPM and Farmer System. Tuban, Wet Season 1997).

Perlakuan

Populasi Thrips (Thrips of population) (ekor)

(Treatments)

21 hst

28 hst

A. PHT-1

0,03 a

B. PHT-2

1,25 ab

C. Cara Petani
BNT 5%
Keterangan:

37 hst

42 hst

49 hst

54 hst

0,05 a

0,03 a

1,50 a

1,75 b

1,50 a

0,60 a

1,4 a

1,87 a

1,90 b

2,2 a

1,57 b

1,10 a

1,70 b

1,7 a

3,10 b

1,2 a

1,1

1,2

1,26

1,6

1,15

1,06

Angka rata-rata dalam tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda
nyata pada taraf 5% menurut Uji BNT. (Avarage value each coloum followed by same
letter, indicates significant at 5% LSD). Hst: Hari setelah tanam (Day after planting).
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Populasi Lalat Buah (Dacus syn. Bactrocera dorsalis)
Jumlah lalat buah yang tertangkap dengan perangkap Petrogenol 0,2 ml pada
umur 45-90 hst disajikan pada (Tabel 10).
Rerata populasi lalat buah pada Cara PHT-2 lebih tinggi yaitu 40,13 ekor
dibandingkan Cara PHT-1 20,76 ekor/minggu.
Pengamatan kerusakan buah cabai akibat serangan lalat buah dilakukan pada
saat panen yaitu umur 88-124 hst disajikan pada Tabel 11.
Tabel 10. Jumlah lalat buah Dacus syn. Bactrocera dorsalis pada cabai. Tuban. MP.
1997. (Population of fruit fly Dacus syn Bactrocera dorsalis on peper.
Tuban. Wet Season, 1997).
Perlakuan

Jumlah Lalat Buah (ekor)

(Treatments)

45 hst 52 hst 59 hst 63 hst 70 hst 77 hst 84 hst 91 hst

Rerata

t test
28,2

A. PHT-1

23,4

17,0

16,5

27,3

15,6

11,3

30,2

24,7

20,8

B. PHT-2

48,8

32,3

26,8

53,0

24,5

23,6

64,9

47,3

40,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C. Cara Petani
Keterangan:

-

Angka rata-rata dalam tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda
nyata pada taraf 5% menurut Uji BNT. (Avarage value each coloum followed by same
letter, indicates significant at 5% LSD). *) hst: Hari setelah tanam (Day after planting). (-)
Tidak dipasang perangkap.

Tabel 11. Persentase serangan lalat buah Dacus syn. Bactrocera dorsalis pada cabai
Cara PHT dan Cara Petani. Tuban. MP. 1997 (Percentage of intensity
demage of fruit flies Dacus syn. Bactrocera dorsalis on peper on IPM and
Farmer System. Tuban. Wet Season. 1997).
Perlakuan

Persentase serangan lalat buah (Percentage of demage fruit flies) (%)

(Treatments)

88

94

100

106

112

118

124

Rerata

A. PHT-1

9,81

2,32

1,08

0,19

0,5

0,3

1,4

2,24

B. PHT-2

6,96

4,52

0,46

0,74

0,8

0,2

1,6

2,18

C. Cara Petani

15,91

10,5

9,4

13,6

14,9

17,9

16,1

14,03

BNT 5%

4,4

4,2

6,3

9,2

11,6

10,9

12,6

Keterangan:

Angka rata-rata dalam tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda
nyata pada taraf 5% menurut Uji BNT. (Avarage value each coloum followed by same
letter, indicates significant at 5% LSD). *) hst: Hari setelah tanam (Day after planting).

Rata-rata persentase serangan antraknos pada cabai saat panen umur 88-124
hst disajikan pada (Tabel 12). Persentase serangan tertinggi ditunjukkan pada cara petani
yaitu 14,03%

Keunggulan/kelebihan cara PHT dengan menggunakan varietas Hero di
lokasi Malang adalah produksinya lebih tinggi yaitu 11,8 ton pada PHT-1 dan 12,6 ton
pada PHT-2 dibandingkan cara petani dengan menggunakan varietas Lokal Tumpang
yaitu 2,8 ton (Tabel 1).
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Masalah yang belum dapat diatasi pada cara PHT adalah populasi aphid,
walaupun sudah dikendalikan populasinya masih tinggi sehingga terjadi 5 kali di atas
ambang kendali pada PHT-1 dan 4 kali pada PHT-2. Hal ini disebabkan karena
perkembangan aphid lebih cepat dibandingkan daya racun insektisidanya atau
kemungkinan aphid lebih menyukai varietas Hero dibandingkan varietas Lokal
Tumpang.
Tabel 12. Persentase serangan antraknos C. gloesporoides pada cabai Cara PHT dan Cara
Petani. Tuban. MH. 1997. (Percentage of damage antraknose C. gloesporoides of
peper on IPM and Farmer System. Tuban. Wet Season, 1997).
Perlakuan

Persentase serangan Antraknos (Percentage of damage antraknose) (%)

(Treatments)

88 hst

94 hst

100 hst

106 hst

112 hst

118 hst

Rerata

A. PHT-1

1,34 a

0,63 a

1,53 a

2,16 a

1,31 a

191 a

5,9

B. PHT-2

0,37 a

1,09 a

0,9 a

0,94 a

1,18a

067 a

4,3

C. Cara Petani

8,06 b

12,26 b

16,4

16,4

14,2 b

213 b

24,6

5,9

7,3

14,3

14,3

8,66

137

BNT 5%
Keterangan:

Angka rata-rata dalam tiap kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda
nyata pada taraf 5% menurut Uji BNT. (Avarage value each coloum followed by same
letter, indicates significant at 5% LSD). hst: Hari setelah tanam (Day after planting).

PHT dengan menggunakan perangkap methyleugenol dapat menekan
persentase serangan lalat buah sekitar 13,4% pada PHT-1 dan 14,8% pada PHT-2.
Sesuai hasil penelitian Martono (1993), bahwa penggunaan Methyl Eugenol pada
tanaman cabai dapat menekan intensitas serangan lalat buah sekitar 2-14%.
Penggunaan fungisida pada petak PHT mampu menekan intensitas serangan
antraknos sebesar 16,9% pada PHT-1 dan 23,3% pada PHT-2, sehingga buah cabai
yang bisa dipanen dan laku dijual lebih banyak dibandingkan cara petani sebesar 4%.
Dari hasil analisa ekonomi sederhana dapat disimpulkan bahwa PHT cabai
besar di Malang lebih menguntungkan dibandingkan cara petani (Lampiran Tabel 3).
Hal ini disebabkan karena total biaya produksi yang dikeluarkan pada PHT-1 lebih
sedikit yaitu Rp 952.562,50 sedangkan nilai hasil jual cabai sebesar Rp 1.316.840,
sehingga penerimaan bersih sebesar Rp 364.277,50 atau dengan R/C ratio 1,38. Pada
PHT-2 total biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp 853.162,50, sedangkan nilai
jual cabai sebesar Rp 1.337.660 sehingga total penerimaan bersih sebesar
Rp 484.497,50 atau dengan R/C ratio 1,57.
Walaupun cara petani juga
menguntungkan akan tetapi keuntungan yang diterima sangat rendah. Biaya yang
dikeluarkan yaitu sebesar Rp 411.625 dan nilai hasil jual cabai sebesar Rp 439.560
sehingga total penerimaan bersih sebesar Rp 27.933 atau R/C rationya 1,06.
Produksi cabai pada petak PHT di Tuban mencapai 1,4 ton pada PHT-1; 1,6
ton pada PHT-2 dan cara petani mencapai 0,8 ton/ha. Rendahnya produksi cabai di
Tuban disebabkan karena varietas yang digunakan adalah jenis kriting (Lampiran
Tabel 2).
Dari hasil analisa ekonomi sederhana dapat disimpulkan bahwa PHT cabai di
Tuban tidak menguntungkan dibandingkan cara petani (Lampiran Tabel 4). Hal ini
disebabkan total biaya produksi yang dikeluarkan pada PHT-1 sebesar Rp 344.525,50
sedangkan nilai hasil jual cabai sebesar Rp 268.080, sehingga penerimaan bersih
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sebesar Rp -76.445 atau dengan R/C rationya 0,78. Pada PHT-2 total biaya produksi
yang dikeluarkan sebesar Rp 356.164,50 dengan nilai jual cabai sebesar Rp 299.440
sehingga total penerimaan bersih sebesar Rp -56.724 atau dengan R/C ratio 0,84.
Dengan demikian PHT cabai di Tuban tidak efisien karena penerimaan belum bisa
menutupi biaya yang dikeluarkan.
KESIMPULAN
Penerapan PHT-1 dan PHT-2 di Malang lebih menguntungkan dibandingkan cara
petani. Varietas Hero dengan penerapan PHT-1 menghasilkan 11,9 t/ha dan PHT-2
menghasilkan 12,6 t/ha, sedangkan pengendalian hama penyakit cara petani
menghasilkan 2,8 t/ha.
Di Tuban cara PHT-1 dan PHT-2 belum menunjukkan hasil yang optimal. Hasil
cabai dari penerapan PHT-1 hanya 1,4 t/ha, PHT-2 hanya 1,6 t/ha dan cara petani
menghasilkan 0,8 t/ha. Rendahnya produksi cabai merah di lokasi Tuban disebabkan
potensi varietasnya memang kurang baik.
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Lampiran Tabel 1.

Produksi Cabai Cara PHT dan Cara Petani di Malang. MK, 1996
per 250 m2.

Panen ke
1. Tgl. 11/10
2. Tgl. 19
3. Tgl. 25
4. Tgl. 30
5. Tgl. 6/11
6. Tgl. 12/
7. Tgl. 19
8. Tgl. 27
Total
Konversi per t/ha

Berat buah (kg)
PHT -1

PHT -2

1,25
15,43
15,69
32,44
80,64
120,56
23,86

1,08
16,52
28,71
41,09
88,72
117,98
15,03

Cara Petani

Harga (Rp)

0,9
2,4
3,8
5,1
14,4
28,8
9,6

500
550
800
1.000,
1.200
1.400
2.000

8,2

4,70

4,4

1.400

298,07
11,9

313,82
12,6

69,4
2,8

-
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Lampiran Tabel 2.

Produksi cabai cara PHT
MK.1996/1997. per 250 m2.

Panen ke

dan cara

petani

di

Tuban

Berat buah (kg)
PHT-1

PHT -2

1. Tgl. 21/2 '97

0,4

0,8

0,2

750

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

27
5/3
11
20
25
30
6/4

2,2
3,0
3,5
7,0
4,5
4,0
5,0

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

1,2
1,4
2,3
4,9
3,2
2,5
2,1

500
2.250
2.000
2.900
3.200
1.400
1.000

9. Tgl. 11/
10. Tgl. 17

3,3
3,0

3,7
3,2

0,9
0,7

900
1.200

35,9

39,4

19,4

-

1,4

1,6

0,8

-

Total
Konversi per t/ha

Lampiran Tabel 3.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Harga (Rp)

Analisa Usahatani Cabai Cara PHT dan Cara Petani di TumpangMalang. MK.1996 (0,1 Ha).

Uraian

1.

Cara Petani

Benih
Ganti rugi tanaman
Pupuk
- Urea
- ZA
- TSP
- KCl
- NPK
- Pukan
- Dolomit
Mulsa plastik
Pestisida
Tenaga kerja (HOK)
Total biaya produksi
Hasil
Penerimaan
R/C ratio

PHT-1
Kuant.
Nilai
(kg)
(Rp)
5g
20.000
100.000

Kuant.
(kg)
5g

10,5
31
27,5
83
15 pkl
50

10,5
31
27,5
83
15 pkl
50

159
1192

3.937,5
11.625
15.125
43.375
10.500
3.000
20.000
155.000
636.000
952.562,5
1.316.840
364.277,5
1,38

168
1255

PHT-2
Nilai (Rp)
20.000
100.000
3.937,5
11.625
15.125
43.375
10.500
3.000
20.000
20.400
672.000
853.162,5
1.337.660
484.497,5
1,57

Cara Petani
Kuant.
Nilai
(kg)
(Rp)
5g
8.000
100.000
9
6
6
1,5
1,5
40 pkl
62,5
277,8
-

3.375
2.250
3.300
800
1.500
31.500
10.900
250.000
411.625
439.560
27.935
1,06
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Lampiran Tabel 4.

Analisa Usahatani Cabai Cara PHT dan Cara Petani di JenuTuban. MH.1996/1997 (0,1 ha).

Uraian

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Benih
Ganti rugi tanaman
Pupuk
- Pupuk daun
- Urea
- ZA
- TSP
- KCl
- NPK
- Pukan
- Dolomit
Mulsa plastik
Pestisida
Tenaga kerja (HOK)
Total biaya produksi
Hasil
Penerimaan
R/C ratio

Kuant.
(kg)
5g

10,5
31
27,5
83
15
pikul
50

32
143,6

PHT-1
Nilai (Rp)
20.000
35.000

Kuant.
(kg)
5g

3.937,5
11.625
15.125
43.375
10.500
3.000
20.000
29.960
160.000
344.525,5
268.080
(-)76.445
0,78

10,5
31
27,5
83
15
pikul
50

38
157,6

PHT-2
Nilai
(Rp)
20.000
35.000
3.937,5
11.625
15.125
43.375
10.500
3.000
20.000
11.302
190.000
356.164,5
299.440
(-)56.724
0,84

Cara Petani
Kuant.
Nilai
(kg)
(Rp)
5g
500
30.000
200 ml
6,02
5,84
40
pikul
12
77,6
-

1.627
2.258
5.840
31.500
12.200
60.000
143.924
160.799
16.875
1,12

DISKUSI
Sumarno, Dr.:
- Faktor apa saja atau kenapa PHT-1 dan PHT-2 tidak mempan (tidak berhasil)
diterapkan di Tuban?
-

Aspek apa saja yang perlu diperbaiki pada PHT-1 dan PHT-2 agar tepat dan
berhasil untuk tanam cabai di Tuban?

Sarwono, Ir.:
- Faktor-faktor penyebab PHT-1 dan PHT-2 kurang berhasil diterapkan di Tuban
adalah sebagai berikut:
-

Tanahnya porus, berwarna merah, termasuk lahan kering tadah hujan.

-

Setelah diberi pupuk kandang dan pupuk buatan TSP, KCl, Urea dan ZA,
tanamanya kurang respon sehingga pertumbuhannya lambat, bahkan
hampir sama dengan cara petani.

-

Penggunaan mulsa plastik pada PHT-1 dan PHT-2 di Tuban, justru
menambah biaya pengeluaran sehingga secara ekonomis kurang
menguntungkan, selain itu ongkos tenaga kerja di Tuban juga relatif
mahal.
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-

Aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk tanaman cabai di Tuban.
-

Memperbaiki varietas lokal yang sudah ada yakni dengan cara seleksi.

-

Pengendalian virus kriting daun dan vektornya dilakuan sejak dini dari
pembibitan.

-

Pengairan pada lahan cabai yang cukup memadai untuk lahan kering.

Agus:
Pada cara PHT-1 dan PHT-2 di Malang, serangan Agrotis ipsilon dan ulat
Spodoptera litura tinggi dibandingkan cara petani dan bagaimana kaitannya
dengan hasil.
Sarwono, Ir.:
- Serangan Agrotis ipsilon tidak menyebabkan produksi menjadi turun, karena
serangan terjadi pada waktu tanaman masih kecil, sehingga masih bisa
disulam, begitu juga dengan Spodoptera litura hanya menyerang daun,
sehingga masih bisa diatasi dengan insektisida Decis 0,2% sekali aplikasi.
-
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PENGKAJIAN PENGENDALIAN TERPADU HAMA PENYAKIT
KENTANG DI DATARAN MEDIUM
(The Assessment of Integrated Pest Management of Potato
in Medium Elevation Land)
M. C. Mahfud, D. D. Widjajanto, A. Budiono, E. Srihastuti, S. Fatimah dan B. Siswanto1
ABSTRAK
Hama dan penyakit diketahui sangat merugikan usahatani kentang di
dataran medium. Pengkajian ini bertujuan mengevaluasi efektifitas rakitan
teknologi PHT tanaman kentang di dataran medium.
Pengkajian
dilaksanakan di lahan petani desa Donowarih (± 700 m dpl) Kabupaten
Malang, antara Juni s/d September 1996, menggunakan rancangan acak
kelompok dengan 3 perlakuan, masing-masing diulang 3 kali. Perlakuan
yang dikaji adalah pengendalian hama dan penyakit secara petani, PHT-1
(rakitan Balitsa Lembang), dan PHT-2 (PHT modifikasi). Rakitan PHT
tanaman kentang di dataran medium yang terdiri dari penggunaan varietas
Atlantik, optimasi kultur teknis (pengolahan tanah, pemupukan, tanam,
menyiang, gulud, menggunakan mulsa jerami dan pengairan), perlakuan
bibit dengan bakterisida atau tanpa perlakuan bibit, serta penggunaan
pestisida yang didasarkan pada ambang pengendali (AP), efektif
mengendalikan hama dan penyakit kentang di dataran medium sehingga
diperoleh hasil kentang yang tinggi. Hasil umbi dari perlakuan PHT
mencapai 16-17 t/ha. PHT-1 dan PHT-2 memiliki efektivitas yang sama
dalam mengendalikan hama-penyakit kentang di dataran medium, dan
menghemat pemakaian insektisida sebanyak 0,45 l dan fungisida sebanyak
0,9 kg tiap ha. Namun demikian, PHT-2 lebih menguntungkan daripada
PHT-1.
Kata kunci: Tanaman kentang, pengendalian terpadu, dataran medium.
ABSTRACT
Pests and diseases are very damaging on potato farming in the medium
elevation lands. The objective of this assessment was to evaluate IPM
technology for controlling potato pests and diseases on medium elevation
land. The assessment was conducted on farmer’s field in desa Donowarih (+
700 m asl) Kabupaten Malang, from June to September 1996, using a
randomized block design with 3 treatments and 3 replications. The three
treatments consisted of (1) pests and diseases control using farmer’s method,
(2) IPM-1 (formulated by Balitsa Lembang), and (3) IPM-2 (modified IPM).
IPM technology consisted of using Atlantik variety, optimum crop cultivation
(soil management, fertilization, crop hilling, weed control, mulching and
irrigation), seed treatment using bactericide or no seed treatment, and
application of pesticide based on damage threshold for each pest and
disease, was effective for controlling potato pests and diseases on medium
__________________________________________

1).Berturut-turut.APM, PMA, AjPMD, Staf Peneliti, ASTLMA, Teknisi dan Teknisi BPTP Karangploso
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elevation land, and was able to produce high potato yield. Tuber yield
obtained from the IPM application was 16 to 17 t/ha. IPM-1 and IPM-2
showed the same effectiveness for controlling potato pests and diseases on
medium elevation land, and decreased 0.45 l insecticide and 0.9 kg fungicide.
Nevertheless, IPM-2 was more profitable than IPM-1.
Key word: Potato plant, IPM, medium elevation land.
PENDAHULUAN
Sebagai sentra produksi kentang ketiga terbesar di Indonesia, tahun 1994 Jawa
Timur memiliki kontribusi sekitar 16% dari total produksi kentang Indonesia
(Anonim, 1994). Saat ini di Jawa Timur terdapat tidak kurang dari 7,1 ribu ha tanaman
kentang, yang umumnya terdapat pada lahan dataran tinggi.
Usahatani kentang di dataran tinggi di samping menimbulkan bahaya erosi, juga
membutuhkan biaya yang sangat tinggi akibat biaya transportasi yang mahal untuk
bibit, sarana produksi serta hasil umbi (Asandhi, 1989). Sebab itu usahatani kentang
perlu diarahkan ke dataran medium untuk mengurangi permasalahan tersebut, dan
sebagai upaya meningkatkan produktivitas lahan di dataran medium. Basuki (1987)
melaporkan bahwa usahatani kentang di dataran medium antara lain tidak berdampak
erosi, biaya produksinya rendah dan keuntungan yang diperoleh cukup tinggi yaitu
Rp 3.985.000/ha.
Baik di dataran tinggi maupun di dataran medium, serangan hama dan patogen
menjadi faktor utama perusak tanaman kentang. Hama penting tanaman kentang
adalah pengisap daun (Thrips palmi), kutu daun (Myzus persicae), dan penggerek
umbi (Phthorimaea operculella), sedangkan penyakitnya adalah busuk daun (Phytophthora infestans), bercak kering (Alternaria solani), layu bakteri (Pseudomonas
solanacearum), layu Fusarium (Fusarium oxysporum) dan beberapa jenis virus (Duriat
dkk, 1994). Smith (1983 dalam Oka, 1995) menyatakan bahwa istilah hama dalam
PHT mencakup semua organisme atau agensia yang bertentangan dengan kepentingan
manusia, termasuk di dalamnya adalah serangga, tikus, babi hutan, jamur, bakteri,
virus dan sejenisnya, nematoda serta gulma.
Dalam setiap program perlindungan tanaman di Indonesia, PHT telah merupakan
dasar kebijaksanaan pemerintah dengan dasar hukum Inpres No. 3 tahun 1986 dan UU
no. 12 tahun 1992 (Untung, 1993). PHT merupakan konsep dan sekaligus teknologi
pengendalian hama yang dilaksanakan dengan mengelola ekosistem setempat melalui
berbagai teknik pengendalian hama secara kompatibel dan teknik pemantauan
sedemikian rupa sehingga hama tetap seimbang dengan musuh alamnya (Untung,
1996). Pendekatan PHT antara lain dengan menggunakan tanaman resisten, menanam
serentak, melaksanakan pergiliran tanaman, sanitasi lingkungan, pengaturan air dan
penggunaan pestisida (Ciptono, 1984). Dalam konsep PHT, penggunaan pestisida
hanya dilakukan apabila populasi hama/penyakit telah melampaui ambang pengendali
(Untung, 1993). Tujuan penerapan PHT adalah memantapkan produksi tanaman pada
taraf yang tinggi, mempertahankan kelestarian lingkungan, aman bagi konsumen dan
produsen serta menguntungkan bagi petani. Tujuan ini dapat dicapai dengan
menyelaraskan semua teknik pengendalian ke dalam sistem yang terorganisasi. Duriat
dkk (1994) mengemukakan bahwa penerapan PHT selalu disesuaikan dengan keadaan
tanaman dan ekosistemnya.
Bahkan Sitepu dkk (1997) menyarankan dalam
melaksanakan kebijakan PHT hendaknya mengutamakan keterpaduan komponenkomponen yang kompatibel dan serasi dengan lingkungan setempat.
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Meskipun penelitian kentang dataran medium di Indonesia telah dilakukan sejak
tahun 1982 (Kusumo dkk, 1987), namun belum tersedia rekomendasi pengendalian
hama terpadu (PHT) kentang dataran medium. Sementara ini PHT yang tersedia
hanya untuk tanaman kentang di dataran tinggi. Dataran medium memiliki keadaan
tanaman dan ekosistem yang berbeda dengan dataran tinggi. Dengan demikian untuk
dapat menerapkan PHT tanaman kentang dataran tinggi pada tanaman kentang dataran
medium, perlu adanya kajian adaptasi teknologi PHT sehingga didapatkan rakitan
teknologi PHT yang dapat diterapkan pada usahatani kentang di dataran medium.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas PHT tanaman kentang di dataran
medium. Tersedianya PHT diharapkan dapat mempertahankan potensi produksi
kentang di dataran medium.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan melalui percobaan di lahan petani di desa Donowarih (+
700 m dpl), Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, antara Juni 1996 sampai
dengan September 1996, menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 kali
ulangan. Perlakuan yang dikaji adalah:
A1 = Pengendalian hama penyakit cara petani
Tanah bekas padi dibalik 2 kali sedalam 20 cm dan digemburkan. Sisa-sisa
tanaman dan rumput pengganggu dimusnahkan. Tanah dibagi kedalam petak
pengkajian berukuran 14 m x 20 m (280 m2) dengan jarak antar petak 2 m. Di masingmasing petak dibuat garitan sedalam 10 cm dengan jarak antar garitan 75 cm. Pupuk
TSP sebanyak 5 kg, KCl 5 kg, Rustika 5 kg, ZA 20 kg dan 1/4 pick-up pupuk kandang
(kotoran sapi) dibeikan pada setiap petak beberapa saat sebelum tanam. Bibit varietas
Granola yang dibeli dari petani di Batu, ditanam di masing-masing garitan dengan
jarak tanam 75 cm x 25 cm, kemudian dibuat guludan sepanjang garitan, setinggi 50
cm. Selama satu musim tanam dilakukan 2 kali penyiangan yang diikuti dengan
pengguludan. Serangan hama dan penyakit dikendalikan dengan menyemprot
campuran larutan insektisida Dursban dengan fungisida Antracol dengan konsentrasi
dan dosis diperkirakan sesuai dengan label pada bungkus kedua pestisida tersebut.
A2 = PHT-1 (rakitan Balitsa Lembang))
Tanah bekas padi dibalik 2 kali sedalam 30 cm dan digemburkan. Sisa-sisa
tanaman dan rumput pengganggu dimusnahkan. Tanah dibagi kedalam petak
pengkajian berukuran 14 m x 20 m (280 m2) dengan jarak antar petak 2 m. Di masingmasing petak dibuat garitan sedalam 10 cm dengan jarak antar garitan 80 cm. Pupuk
kandang berupa kotoran sapi sebanyak 1/4 pick-up diberikan pada tiap petak 2 hari
sebelum tanam, sedangkan 6 kg TSP, 4 kg urea, 6 kg ZA dan 4 kg KCl diberikan pada
tiap petak beberapa saat sebelum tanam. Bibit kentang varietas Atlantik yang dibeli
dari PT Indofood, Batu, direndam dalam larutan bakterisida agrimycin 15/1,5 WP
konsentrasi 2 g/l selama 10 menit, kemudian ditanam di masing-masing garitan
dengan jarak tanam 80 cm x 30 cm, diikuti dengan pembuatan guludan di sepanjang
garitan, setinggi 50 cm. Guludan ditutup dengan jerami sebanyak 5 pikul (+ 300 kg)
tiap petak. Selama satu musim tanam dilakukan 2 kali penyiangan diikuti dengan
pengguludan. Tanaman umur satu bulan dari tanam, dipupuk dengan 4 kg urea, 6 kg
ZA dan 4 kg KCl tiap petak. Pengendalian hama dan penyakit didasarkan pada
ambang pengendali (AP) (Tabel 1) yang dipantau tiap minggu, dengan mengambil
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contoh tanaman secara sistematis sebanyak 10 tanaman tiap petak, kecuali virus dan
bakteri diambil 15 tanaman.
A3 = PHT-2 (PHT modifikasi)
Rakitan teknologi PHT-2 sama dengan PHT-1, tetapi tanpa didahului perlakuan
bibit dengan bakterisida agrimycin 15/1,5 WP.
Tabel 1. AP hama dan penyakit tanaman kentang
Jenis hama/penyakit
A. Hama
Penggerek umbi
Kutu daun (afid)
Pengisap daun (trip)
B. Penyakit
Busuk daun (P. infestans)
Bercak kering (A. solani)
Layu bakteri
Virus

Ambang pengendali
2 larva/tanaman
10 ekor/10 daun
10 ekor/daun
1 bercak aktip/10 tanaman
-

Data yang dikumpulkan meliputi jenis hama dan penyakit yang menyerang
tanaman, tingkat kerusakan tanaman oleh hama dan penyakit, dan produksi/ha. Untuk
mengetahui adanya pengaruh perlakuan, dilakukan analisis ragam, dan perbedaan
antar perlakuan ditetapkan berdasarkan uji beda nyata terkecil (BNT) dengan tingkat
kebenaran 95%. Untuk mengetahui teknologi yang paling menguntungkan, hasil
pengkajian dianalisis berdasarkan metode penerimaan-pengeluaran (input-output).
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Jenis hama dan penyakit
Hama yang sering menyerang tanaman kentang di dataran medium adalah
pengisap daun atau trip (Thrips palmi) dan kutu daun (Myzus persicae), sedangkan
penyakitnya adalah layu bakteri (Pseudomonas solanacearum), layu Fusarium
(Fusarium oxysporum) dan bercak kering (Alternaria solani). Di antara hama dan
penyakit tersebut yang paling merugikan adalah layu bakteri karena di samping
persentase serangannya cukup tinggi, juga menyebabkan tanaman layu dan mati.
Dalam daftar penyakit kentang yang ditulis oleh Semangun (1994) dikemukakan
bahwa penyakit busuk daun (P. infestans) adalah penyakit terpenting pada kentang.
Pernyataan ini didasarkan pada tanaman kentang di dataran tinggi di musim hujan.
Pada pengkajian ini penyakit busuk daun (P.infestans) tidak ditemukan di semua petak
pengkajian. Kenyataan ini memberi indikasi bahwa status hama-penyakit pada
tanaman kentang dataran tinggi musim hujan berbeda dengan di dataran medium pada
musim kemarau. Perbedaan ini diduga karena kondisi lingkungan kedua lokasi
tersebut berbeda. Dataran tinggi pada musim hujan umumnya memiliki curah hujan
yang tinggi, suatu keadaan yang sangat menguntungkan bagi perkembangan jamur
P.infestans. Suhardi (1983) melaporkan adanya korelasi yang positif antara intensitas
penyakit busuk daun dengan curah hujan. Di Segunung (Cipanas) kentang yang
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ditanam bulan Oktober-Pebruari mendapat serangan berat dari jamur P.infestans,
sebaliknya pada bulan Mei-Agustus hanya sedikit spora yang tertangkap oleh alat
penangkap spora. Atas dasar laporan ini, diduga kondisi lingkungan pertanaman
kentang dataran medium atau rendah di musim kemarau kurang menguntungkan bagi
perkembangan jamur P.infestans, sehingga jamur ini tidak berkembang.
2. Populasi hama dan tingkat serangan penyakit
Selama pengkajian, pada petak PHT-1 dan PHT-2, populasi kutu daun dan trip
tiga kali mencapai AP, sedangkan pada petak petani populasi kedua hama tersebut
melampaui AP sejak tanaman umur 2 minggu. Atas dasar AP hama kutu daun dan
trip, penyemprotan larutan insektisida pada PHT-1 dan PHT-2. hanya dilakukan 3
kali, sedangkan untuk penyakit bercak kering (A. solani) dikendalikan dengan penyemprotan larutan fungisida 2 kali yang dilakukan bersamaan dengan penyemprotan
larutan insektisida ke 2 dan 3. Pengendalian hama dan penyakit pada petak petani
dengan larutan pestisida (insektisida dan fungisida) dilakukan 4 kali tanpa didasarkan
pada AP. Dengan demikian penerapan PHT mengurangi penyemprotan pestisida satu
kali dibandingkan dengan cara petani. Rata-rata populasi hama dan tingkat serangan
penyakit pada masing-masing petak pengkajian disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2.

Rata-rata populasi hama dan tingkat serangan penyakit. Malang, MK 1996

Perlakuan

Kutu daun

Trips

(ekor/10 daun)

(ekor/daun)

Layu (%)

Bercak

Bakteri

Fusarium

daun (%)

Cara petani
PHT-1
PHT-2

11 b
5 a
6 a

16 b
8 a
7 a

42,6 c
12,6 a
17,7 b

18,7 b
4,8 a
4,5 a

25,2 b
18,8 a
19,0 a

BNT 5%

1,46

1,11

1,72

1,82

4,48

Angka sekolom yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%.

Pada pengkajian ini, AP kutu daun dan trip mulai terjadi pada minggu ke 2,
sedangkan petani mulai menyemprot larutan insektisida pada minggu ke 3 dan diulang
pada minggu ke 4, 6 dan 7. Dengan demikian, petani terlambat 1 minggu menyemprot
tanaman kentangnya dengan larutan insektisida. Keterlambatan ini diduga sebagai
penyebab tingginya populasi kutu daun dan trip pada tanaman kentang di petak petani.
Dugaan ini didasarkan kepada kecepatan siklus kedua hama tersebut. Kalshoven
(1981) mengemukakan bahwa ledakan (outbreak) populasi kutu daun (M. persicae)
terjadi sangat cepat karena masing-masing induk dapat menghasilkan keturunan
sekitar 50 ekor tiap minggu. Demikian halnya dengan trip berkembang pesat pada
cuaca kering dan siklus hidupnya hanya butuh waktu 9 hari.
Kusumo dkk (1987) dan Asandhi (1989) melaporkan bahwa masalah utama
dalam usahatani kentang di dataran medium adalah penyakit layu bakteri. Budidaya
kentang di dataran medium dilakukan pada musim kemarau setelah tanaman padi ke 2
menggantikan tanaman palawija, sehingga dalam pemeliharaannya selalu diikuti
dengan pengairan. Di samping kemungkinan tanah lokasi pengkajian telah membawa
patogen, adanya pengairan ini diduga membawa patogen P. solanacearum dari tempat
pertanaman inang yang lain. Di sekitar lokasi pengkajian terdapat pertanaman tomat,
cabe, kacang tanah, terong dan pisang. Tanaman-tanaman ini dilaporkan sebagai
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inang bakteri P.solanacearum (Kelman, 1953), dan diduga sebagai sumber penyakit
layu bakteri di lokasi pengkajian.
3. Produksi
Makin tinggi persentase penyakit layu menyebabkan jumlah tanaman yang
berproduksi makin kecil.
Namun demikian tiap pohon pada petak PHT-2
menghasilkan umbi dengan berat lebih tinggi dari pada di petak PHT-1, sehingga hasil
umbinya paling tinggi meskipun secara statistik tidak berbeda nyata dengan hasil umbi
pada petak PHT-1. Hasil umbi dari perlakuan PHT mencapai 16-17 t/ha (Tabel 3).
Hasil umbi kentang pada petak PHT-1 dan PHT-2 lebih dari 2 kali hasil umbi
pada petak petani.
Hal ini disebabkan karena pada petak petani produksi
umbi/pohonnya paling rendah dan jumlah tanaman layu oleh P.solanacearum paling
tinggi (Tabel 2). Hama dan penyakit tanaman, secara langsung atau tidak langsung
dapat menurunkan produksi tanaman.
Tabel 3.

Jumlah pohon berproduksi, berat umbi/pohon dan hasil umbi/petak. Malang
MK 1996

Perlakuan

Jumlah pohon
berproduksi

Berat umbi
(g/pohon)

Hasil (t/ha)
7,61 a
16,93 b
17,25 b

Cara petani
PHT-1
PHT-2

808 a
1006 a
948 a

263 a
471 b
510 b

BNT 5%

5381,9

102,75

2,5

Angka sekolom yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%.

Penyakit layu bakteri termasuk penyakit yang langsung menurunkan produksi
tanaman. Hutagalung (1984) melaporkan bahwa persentase tanaman kentang yang
mati oleh P.solanacearum sebesar 18% dengan taksiran kehilangan hasil hampir 3 t/ha.
Dengan mengacu pada hasil umbi di petak PHT-1 dan PHT-2, tingginya
persentase penyakit layu tidak diikuti dengan rendahnya hasil umbi (Tabel 3).
Persentase penyakit layu pada petak PHT-2 lebih tinggi daripada di petak PHT-1,
tetapi di petak PHT-2 menghasilkan umbi per pohon lebih berat daripada di petak
PHT-2. Hasil ini diduga berhubungan dengan pemakaian agrimycin 15/1,5 WP
konsentrasi 2 g/l atau 2000 ppm untuk perlakuan bibit pada petak PHT-1. Konsentrasi
ini terlalu tinggi bila dibandingkan dengan hasil penelitian Subijanto (1984) yang
menyimpulkan bahwa untuk menurunkan persentase serangan P. solanacearum 15
persen dan menaikkan produksi umbi sekitar 8 kg/plot digunakan agrimycin 15/1,5
WP konsentrasi 100 ppm. Konsentrasi Agrimicine yang terlalu tinggi tersebut diduga
mengganggu proses fisiologis pembentukan umbi kentang pada petak PHT-1.
Agrimycin 15/1,5 WP adalah bakterisida sistemik yang terdiri dari 15 persen
streptomycine sulfat, 1,5 persen oxytetracycline, zat pembasa dan pemasam, dan bahan
aktifnya dipengaruhi oleh ion logam dengan konsentrasi tinggi (Hutagalung, 1984).
4. Keuntungan
Usahatani kentang di dataran medium cara petani tidak menguntungkan,
sedangkan yang menerapkan PHT layak diusahakan dan memberi keuntungan
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Rp 4.888.050 - Rp 5.459.850/ha dengan keuntungan tertinggi dihasilkan pada petak
PHT-2 (Tabel 4). Keuntungan penerapan PHT antara lain berasal dari penghematan
penggunaan insektisida satu kali aplikasi (0,45 l) dan fungisida 2 kali aplikasi (0,9 kg).
Hasil wawancara dengan petani di lokasi pengkajian, diketahui umumnya petani
menanam jagung setelah panen padi musim tanam ke 2. Untuk areal 1 ha diperoleh
pendapatan dari usahatani jagung sebesar Rp 3.000.000 dengan biaya produksi
Rp 715.000 tidak termasuk sewa tanah dan tenaga kerja. Apabila dibandingkan
dengan hasil pengkajian ini, diketahui bahwa usahatani kentang di dataran medium
dengan menerapkan PHT, masih lebih menguntungkan, sehingga memberi peluang
untuk dikembangkan guna meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan petani.
Tabel 4.

Biaya produksi, produksi, penerimaan dan pendapatan/ha usahatani kentang
pada masing-masing petak pengkajian. Malang, MK 1996.

Aspek usahatani
A. Biaya
- Sewa tanah (ha)
- Bibit (t)
- Pupuk kandang (pik-up)
- Pupuk ZA
Urea (kg)
TSP (kg)
KCl (kg)
Rustika(kg)
- Insektisida:
Dursban (liter)
Merusol (kg)
- Fungisida:
Antracol (kg)
Daconil (kg)
- Bakterisida (kg)
- Jerami (pikul)
Tenaga kerja (HOK)
- Mengolah tanah
- Tanam
- Memupuk
- Aplikasi pestisida
- Menyiang dan bumbun
- Pengairan
- Panen
- Jumlah biaya
B. Produksi (kg)
C. Harga jual (Rp/kg)
D. Penerimaan
E. Pendapatan
F. R/C ratio
G. B/C ratio

Cara petani
Fisik
Nilai (Rp)

PHT-1
Fisik
Nilai (Rp)

PHT-2
Fisik
Nilai (Rp)

1
2,5
9
714
179
179
179

1.500.000
3.750.000
180.000
321.300
107.400
98.450
152.150

1
1,786
9
429
286
214
286
-

1.500.000
4.465.000
180.000
193.050
114.400
128.400
157.300
-

1
1,786
9
429
286
214
286
-

1.500.000
4.465.000
180.000
193.050
114.400
128.400
157.300
-

1,8
-

36.000
-

2,1

105.000

2,1

105.000

1,8
-

27.000
-

2,1
2,1
179

63.000
315.000
179.000

2,1
179

63.000
179.000

71
18
18
71
30
3
18

355.000
90.000
90.000
355.000
150.000
30.000
90.000
7.332.300
7.607
700
5.324.900
-2.007.400
0,73
-0,27

71
18
36
54
30
3
36

355.000
90.000
180.000
270.000
150.000
30.000
180.000
8.655.150
16.929
800
13.543.200
4.888.050
1,56
0,56

71
18
36
54
30
3
36

355.000
90.000
180.000
270.000
150.000
30.000
180.000
8.340.150
17.250
800
13.800.000
5.459.850
1,65
0,65
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KESIMPULAN
Usahatani kentang di dataran medium dengan menerapkan PHT layak diusahakan
dan menguntungkan dengan pendapatan Rp 4.888.050-Rp 5.459.850/ha. Rakitan PHT
pada usahatani kentang di dataran medium yang terdiri dari penggunaan varietas Atlantik,
kultur teknis yang baik (pengolahan tanah, pemupukan, tanam, dan menyiang, menggunakan mulsa jerami dan pengairan), perlakuan bibit dengan bakterisida agrimycin 15/1,5
WP atau tanpa perlakuan bibit, serta penggunaan pestisida yang didasarkan pada ambang
pengendali, efektif untuk mengendalikan hama-penyakit sehingga diperoleh hasil kentang
yang tinggi. Hasil umbi dari perlakuan PHT mencapai 16-17 t/ha. PHT-1 dan PHT-2
memiliki efektifitas yang sama dalam mengendalikan hama-penyakit kentang di dataran
medium, dan menghemat pemakaian insektisida sebanyak 0,45 l dan fungisida sebanyak
0,9 kg tiap ha. Namun demikian, PHT-2 lebih menguntungkan daripada PHT-1.
SARAN
Meskipun telah dilakukan pengendalian dengan menerapkan PHT, namun pada
pengkajian ini masih terdapat serangan bakteri layu (P. solanacearum). Untuk
mengendalikan penyakit ini, disarankan adanya selokan yang agak dalam untuk
pengairan dan pembuangan air setelah pengairan, di samping penggunaan varietas
kentang yang lebih tahan terhadap penyakit layu bakteri tersebut.
PUSTAKA
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DISKUSI
Sumarno, Dr.:
Sebaiknya penulisan istilah PHT tidak perlu diikuti dengan nama instansi.
M.C. Mahfud, Ir. MS.:
Saran dipertimbangkan.
Djoko Widodo, Ir.:
Mohon dijelaskan mengapa pada petak PHT-2 yang jumlah penyakit layunya lebih
tinggi daripada petak PHT-1, menghasilkan umbi/petak lebih tinggi daripada di
petak PHT-1 ?
M.C. Mahfud, Ir. MS.:
Diduga karena pemakaian agrimycin 15/1,5 WP untuk perlakuan bibit
konsentrasinya terlalu tinggi (2000 ppm) sehingga menghambat proses fisiologis
pembentukan umbi. Menurut hasil penelitian Subijanto (1984), untuk menurunkan
serangan P. solanacearum 15% dan meningkatkan hasil kentang 8 kg/plot
digunakan agrimycin 15/1,5 WP konsentrasi 100 ppm.
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PENGKAJIAN PAKET TEKNIK BUDIDAYA DALAM USAHATANI
BAWANG MERAH DI LUAR MUSIM
(Assessment of Culture Techniques of Shallots Production off Season)
Baswarsiati, L. Rosmahani, B. Nusantoro, R.D. Wijadi, M. Mashuri, Koespiatin,
S. Fatimah, Riswandi, S.Z. Sa’adah1)
ABSTRAK
Produktivitas bawang merah berfluktuatif antar musim tanam, disebabkan
terutama oleh perubahan tingkat epidemi hama dan penyakit. Intensitas
serangan hama penyakit terberat pada tanaman bawang merah “luar
musim”, yaitu pada bulan Agustus/ September dan bulan Januari/Februari.
Dengan memilih varietas yang adaptif pada kondisi luar musim tanam
diharapkan fluktuasi produktivitas menjadi tidak terlalu besar. Penelitian
dilakukan di sentra produksi bawang merah di Probolinggo., ditanam pada
periode luar musim, yaitu pada bulan Agustus 1996 dan bulan Januari 1997.
Percobaan bulan Agustus (musim kemarau) menggunakan varietas Philipine
sedangkan pada bulan Januari (musim hujan) varietas Bauji. Rancangan
percobaan yang digunakan adalah acak kelompok, tiga ulangan dengan
tujuh perlakuan yang terdiri dari kombinasi dosis pupuk N, dan penggunaan
jerami dibakar. Luas petak 1,8 x 4 m dan jarak tanam 20 cm x 15 cm. Hasil
bawang merah tanam bulan Agustus (musim kemarau) relatif rendah
dibandingkan hasil tanam periode musim tanam yang tepat, disebabkan oleh
tingginya serangan hama ulat daun (Spodoptera exigua) Hasil umbi basah
terbaik, tanam bulan Agustus (MK) adalah 20,46 t/ha, diperoleh dari
perlakuan pemupukan N dosis rendah (150 kg N/ha) dan umbi bibit dipotong
sebelum ditanam. Pupuk N dosis lebih tinggi meningkatkan jumlah umbi/
tanaman, namun ukuran umbi lebih kecil dan hasil/ha rendah. Hasil bawang
merah tanaman bulan Januari 1997 dari enam perlakuan yang dicoba
masing-masing nyata lebih tinggi dibandingkan cara petani, mencapai 17,5 t
-20 t/ha umbi basah.
Antar perlakuan (selain pembanding) tidak
menunjukkan perbedaan hasil. Pemberian jerami dibakar setelah tanam
mempercepat pertumbuhan bibit bawang merah dan mematikan biji gulma,
namun tidak meningkatkan hasil umbi bawang merah. Penggunaan varietas
Bauji untuk tanam periode luar musim pada musim penghujan disertai dosis
pupuk N rendah, dan varietas Philipine untuk tanam periode luar musim
pada musim kemarau dengan dosis pupuk N rendah, dinilai sesuai untuk
mengatasi rendahnya produktivitas bawang merah tanaman luar musim.
Kata kunci: Bawang merah, luar musim tanam, mulsa jerami dibakar, var.
Bauji, var. Philipine.

_________________________________________
1) Berturut-turut PMA, PMA, Staf Peneliti, Staf Peneliti, Teknisi, AJTLMD, Teknisi, Teknisi dan
Karangploso.
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ABSTRACT
Shallot productivities vary greatly among the monthly planting periods, due
to the occurrence of pests and diseases. During the off-season planting
period (around January for the rainy season and around August for the dry
season) the epidemic of pests (Spodoptera exigua) and diseases (Fusarium
sp) usually is the highest Discriminating the use of variety for planting
during the off season planting period is expected to overcome the yield
reduction attributable to pests and diseases damages. Experiments were
conducted in Probolinggo during the off-season, in Augusts 1996 (dry
season) and January 1997 (rainy season). Variety “Philippine” was used for
the August planting and “Bauji” for January planting. In each experiment
seven treatments were evaluated, consisted of the combination between rates
of N fertilizer and straw mulch. Treatments were arranged in a randomized
block design and were replicated three times. Plot size was 1,8 m x 4 m;
plant spacing was 20 cm. x 15 cm. Yields of wet bulb obtained from the dry
season off-season planting were low for all treatments due to heavy
infestation of Spodoptera sp attacking leaves. The highest yield of the August
planting was 20.46 t/ha, obtained from treatment of low N rate, without
mulching, using cut bulbs as planting material. Straw mulching, burn after
bulbs were planted could speed up the germination of shallot bulbs and killed
the seeds of grasses, but did not affect the shallots yields. Higher rates N
fertilizer increased the number of shallots bulbs formed in each plant hill, but
the size of bulbs was much smaller, and the total yield was low. Shallot
yields obtained from the six treatments in the January planting were
significantly higher than that of farmer's practice, attaining 17.5 to 20 t/ha
wet bulb. Among the six treatments, however, did not show a significant
yield difference. The use of Philippine variety during the off season planting
in the dry season, followed by low rate of Nitrogen fertilizer, and Bauji
variety for the off season planting in the rainy season followed by low rate of
N fertilizer is considered effective to obtain high shallot productivity during
the off season planting.
Key word:

shallots, off season planting, burn straw mulching, Bauji and
Philippine varieties.
PENDAHULUAN

Bawang merah dalam bentuk umbi segar tidak dapat bertahan lebih dari 3 (tiga)
bulan, karena umbi akan busuk atau berkecambah. Permintaan bawang merah dalam
bentuk umbi segar yang relatif konstan sepanjang tahun mengakibatkan pasokan
bawang merah ke pasar rendah pada periode luar panen raya. Penanaman bawang
merah setiap bulan sering mengalami kegagalan pada tanam bulan Januari/Pebruari
atau tanam bulan Agustus/September disebabkan oleh tingginya serangan hama dan
penyakit (Widjaja dkk, 1995)
Musim tanam “tepat musim” untuk bawang merah adalah bulan April, Mei, Juni.
Tanam bulan Juli, Agustus, September dianggap sebagai tanam “ di luar musim” (off
season) karena sering tingginya tingkat serangan hama ulat grayak (Spodoptera
exigua) sehingga petani tidak biasa bertanam pada periode tersebut. Terjadinya
epidemi hama yang tinggi pada periode luar musim tanam musim kemarau sebenarnya
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berasal dari akumulasi populasi serangga yang berbiak sejak bulan Mei, saat musim
tanam bawang pertama.
Sedangkan epidemi penyakit seperti antraknose
(Colletotrichum sp) dan layu (Fusarium sp.) yang tinggi terjadi pada periode luar
musim tanam musim penghujan yaitu bulan Januari, Februari.
Dengan memilih varietas yang adaptif pada kondisi luar musim tanam
diharapkan fluktuasi produktivitas tidak terlalu besar. Varietas adaptif pada musim
kemarau adalah Philipine dan musim penghujan yaitu Bauji (Baswarsiati dkk, 1996).
Selain pemanfaatan varietas adaptif, pemupukan efisien dapat memenuhi kebutuhan
hara bagi tanaman untuk meningkatkan produktivitasnya serta menekan biaya
produksi.
Petani bawang merah cenderung menggunakan pupuk secara berlebihan yaitu ZA
1600-2000 kg/ha, KCl 500 kg/ha, TSP 400 kg/ha serta Urea 800 kg/ha, yang diberikan
pada umur 10, 20, 30 dan 40 hari setelah tanam (Ashandi dan Koestoni, 1990).
Pemupukan berat dikhawatirkan dapat menyebabkan timbulnya kekahatan unsur hara
tertentu (Soepardi, 1983).
Efisiensi penggunaan pupuk N mendukung peningkatan produksi karena pupuk
N dapat meningkatkan berat basah dan berat kering umbi bawang merah (Hilman dan
Suwandi, 1990). Sumber N yang berasal dari 1/3 Urea dan 2/3 ZA mampu meningkatkan produksi bawang merah (Suwandi dan Subur, 1984). Selain efisiensi penggunaan
pupuk N maka pengelolaan tanam yang baik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Pengelolaan pada saat tanam dengan menggunakan jerami dibakar
setelah umbi bibit ditanam merupakan suatu model pengelolaan tanam yang dilakukan
oleh petani bawang merah di daerah Singaraja-Bali. Untuk mengetahui sampai sejauh
mana kelebihan dari cara pembakaran jerami ini maka perlu dilakukan pengkajiannya,
demikian juga dengan pemanfaatan pemotongan pada ujung umbi bibit bawang merah.
Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan suatu pengkajian teknologi budidaya
tanam di luar musim dengan harapan diperoleh paket teknologi budidaya bawang
merah untuk tanam “luar musim”.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan mulai Agustus 1996 sampai dengan Maret 1997 di sentra
produksi bawang merah desa Tarokan, Banyuanyar, Probolinggo dengan tipe
agroekologi Ept.3.1. Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak kelompok
dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari: (1) Pupuk N dosis 150
kg/ha dan penggunaan jerami dibakar setelah tanam, (2) Pupuk N dosis 150 kg/ha dan
penggunaan ujung umbi bibit dipotong, (3) Pupuk N dosis 200 kg/ha dan penggunaan
jerami dibakar setelah tanam, (4) Pupuk N dosis 200 kg/ha dan penggunaan ujung
umbi bibit dipotong, (5) Pupuk N dosis 250 kg/ha dan penggunaan jerami dibakar
setelah tanam, (6) Pupuk N dosis 250 kg/ha dan penggunaan ujung umbi bibit
dipotong, dan (7) Pemupukan dan pengelolaan tanam sesuai petani setempat.
Aplikasi pemupukan N dua kali, yaitu masing-masing setengah dosis pada umur
15 hari dan 30 hari setelah tanam. Kombinasi pupuk N adalah 1/3 N dari Urea dan 2/3
N dari ZA. Selain pemberian pupuk N yang merupakan perlakuan penelitian, sebagai
pupuk dasar menggunakan pupuk kandang 15 t/ha dan TSP 200 kg/ha yang diberikan
7 hari sebelum tanam. Untuk pupuk KCl dengan dosis 200 kg/ha diberikan masingmasing setengah dosis pada umur 15 dan 30 hari setelah tanam.
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Plot percobaan 1,8 x 6 m, jarak tanam 20 cm x 15 cm. Varietas yang ditanam
pada musim kemarau yaitu Philipine dan musim penghujan yaitu Bauji. Jerami kering
diletakkan di atas bedengan hingga merata dan menutupi bibit bawang merah dengan
ketebalan sekitar 5 cm. Pembakaran segera dilakukan pada saat udara cerah dan angin
cukup kencang supaya jerami cepat habis terbakar.
Pemeliharaan tanaman meliputi pengairan diberikan sesuai kebutuhan tanaman
dan kondisi tanah, sedangkan penyiangan gulma dilakukan seminggu sekali atau
melihat kondisi gulma di pertamanan Pengendalian hama dan penyakit dilakukan
secara intensif dengan menggunakan pestisida serta mencabut tanaman yang terserang
penyakit fusarium atau membuang ulat dan daun yang dimakan ulat
Peubah yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan/
rumpun, jumlah umbi/rumpun serta berat basah dan berat kering umbi. Analisis data
menggunakan uji beda serta analisis input-output.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tanam Musim Kemarau
Produksi
Bawang merah varietas Philipine yang ditanam di luar musim pada Agustus 1996
dapat menghasilkan berat basah hingga 20,46 t/ha setara 14,32 t/ha berat kering (Tabel
1). Hasil yang tinggi ini dicapai dengan dukungan pemupukan 150 kg N/ha serta
pemanfaatan bibit dengan pemotongan pada ujung umbinya. Namun bila dilihat
hasil/produksi secara keseluruhan antar perlakuan tidak menampakkan perbedaan,
demikian juga bila dibandingkan hasilnya dengan perlakuan petani. Artinya bahwa
dengan dosis pemupukan 150 kg N/ha sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan
dan produksi bawang merah sehingga dari segi efisiensi tidak perlu memberikan
pupuk dosis yang lebih tinggi.
Tabel 1.

Berat basah, berat kering dan jumlah umbi bawang merah varietas Philipine,
Agustus 1996.
Perlakuan

Berat basah
(t/ha)

Berat kering
(t/ha)

Jumlah umbi/
rumpun

150 Kg N/ha & jerami dibakar

19,61

13,73

13,74

150 Kg N/ha & umbi dipotong
200 Kg N/ha & jerami dibakar
200 Kg N/ha & umbi dipotong
250 Kg N/ha & jerami dibakar
250 Kg N/ha & umbi dipotong

20,46*
18,62
18,66
16,35
16,52

14,32*
13,03
13,06
11,44
11,56

14,17
12,53
13,80
13,38
12,30

Cara Petani

16,38

11,47

12,23

Keterangan: * berbeda nyata menurut uji beda nyata (p=0,05).

Dengan menggunakan teknologi cara petani dengan dosis pupuk yang berlebihan
yaitu menggunakan TSP 800 kg/ha serta ZA 1600-2000 kg/ha ternyata memberikan
hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang menggunakan dosis pemupukan
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seperti perlakuan. Jumlah umbi setiap rumpun tanaman bawang merah tidak berbeda
antara perlakuan dengan pembanding (petani). Pemupukan yang diberikan pada
tanaman bawang merah harus seimbang dan tepat waktu aplikasinya yaitu pada saat
tanaman benar-benar membutuhkan untuk pertumbuhannya pada sebelum tanam, 2
minggu setelah tanam untuk mendukung pertumbuhan serta 4 minggu setelah tanam
untuk mendukung umbi dan produksinya.
Pertumbuhan tanaman.
Tinggi tanaman dan jumlah anakan tidak dipengaruhi oleh perlakuan sedangkan
jumlah daun pada tanaman yang dipupuk dengan 150 kg N/ha + jerami dibakar, dan
yang dipupuk 250 kg N/ha + jerami dibakar lebih banyak dengan yang dihasilkan cara
petani. Demikian juga dengan beberapa perlakuan lain berbeda dengan perlakuan
petani (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa dosis pemupukan antara 150-250 kg
N/ha serta pemberian jerami dibakar ternyata mempunyai pengaruh terhadap
pertumbuhan jumlah daun. Diduga bahwa pembakaran jerami dapat mempercepat
pertumbuhan tunas dan pertumbuhan selanjutnya termasuk jumlah daunnya.
Jumlah anakan setiap rumpun dari varietas Philipine bisa mencapai 8,6-10,4, dan
jumlah anakan yang paling tinggi pada tanaman yang dipupuk dengan dosis 150 kg
N/ha dan 200 kg N/ha serta jerami dibakar yang berbeda dengan perlakuan lain dan
cara petani. Nampaknya pemupukan N yang berasal dari 1/3 Urea dan 2/3 ZA dengan
dosis 150 kg N/ha serta penggunaan jerami dibakar setelah bibit ditanam dapat
mendukung perkembangan jumlah anakan/ rumpun dibandingkan cara petani dengan
bibit yang dipotong ujung umbinya.
Tabel 2.

Tinggi tanaman serta jumlah daun bawang merah var. Philipine.
Probolinggo, 1996-1997.
Perlakuan

Tinggi
tanaman

Jumlah daun

Jumlah anakan/
rumpun

150 Kg N/ha & jerami dibakar
150 Kg N/ha & umbi dipotong
200 Kg N/ha & jerami dibakar

38.64
39.58
38.86

50.31*
49.47*
43.93

10,4*
9,8
10,0*

200 Kg N/ha & umbi dipotong
250 Kg N/ha & jerami dibakar

38.91
39.18

47.97
49.94*

9,9
9,4

250 Kg N/ha & umbi dipotong
Cara Petani

38.25
38.14

49.06*
36.67

9,2
8,6

Keterangan: * Berbeda nyata menurut uji beda nyata (p=0,05).

Intensitas serangan hama.
Pada musim tanam Agustus 1996 intensitas serangan hama ulat grayak
(Spodoptera exigua) cukup tinggi berkisar antara 13,68-17,56% sedangkan intensitas
serangan hama antar masing-masing perlakuan serta tanaman milik petani tidak
berbeda (Tabel 3). Intensitas serangan S. exigua yang tinggi disebabkan pada bulan
Agustus sampai Oktober temperatur udara tinggi yang menyebabkan cepatnya
perkembangbiakan hama S. exigua (Duriat dkk, 1994; Widjaya dkk, 1995). Untuk
mengendalikan serangan hama yang tinggi sudah dilakukan dengan cara
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penyemprotan dengan insektisida setiap 2 hari sekali serta dilakukan pembuangan ulat
dan daun-daun yang terserang, namun karena intensitas serangan yang tinggi serta ulat
bertelur dan berkembang biak dalam daun bawang merah maka pengendalian yang
dilakukan cukup mengalami kesulitan sehingga mempengaruhi terhadap produksi.
Penyakit layu yang disebabkan oleh Fusarium sp, tidak ditemukan pada musim
kemarau karena fusarium umumnya muncul pada musim penghujan dengan
kelembaban udara yang tinggi.
Tabel 3. Intensitas serangan Spodoptera exigua tanam Agustus 1996.
Perlakuan

Intensitas serangan S. exigua (%)

150 Kg N/ha & jerami dibakar
150 Kg N/ha & umbi dipotong
200 Kg N/ha & jerami dibakar

17,56*
17,08*
15,02

200 Kg N/ha & umbi dipotong

17,17*

250 Kg N/ha & jerami dibakar
250 Kg N/ha & umbi dipotong

13,68
14,75

Cara Petani

17,60*

Keterangan: * = berbeda nyata menurut uji beda nyata (p = 0,05).

B. Taman Musim Hujan
Produksi.
Pada tanam di luar musim, Januari 1997 menggunakan varietas Bauji sebagai
varietas adaptif sedangkan petani menggunakan varietas Philipine. Varietas Bauji
mampu berproduksi lebih tinggi pada semua perlakuan dibandingkan varietas Philipine sebagai pembanding (Tabel 4). Hal ini karena varietas Bauji lebih tahan terhadap
serangan ulat Spodoptera exigua serta penyakit layu (Fusarium oxysporum sp.) dan air
hujan dibandingkan varietas Philipine. Varietas Philipine sejak dari awal menunjukkan pertumbuhan yang kurang bagus dibandingkan Bauji dan setelah terkena air hujan
daun-daun menjadi londot (lunak berair) sehingga mempengaruhi produksinya.
Tabel 4. Berat basah, berat kering dan jumlah umbi bawang merah, Januari 1997.
Perlakuan

Berat basah
(t/ha)

Berat kering
(t/ha)

Jumlah umbi/
rumpun

150 Kg N/ha & jerami dibakar
150 Kg N/ha & umbi dipotong
200 Kg N/ha & jerami dibakar

20,00
19,60
20,04

13,37
12,92
13,59

9,44
8,90
9,77

200 Kg N/ha & umbi dipotong
250 Kg N/ha & jerami dibakar
250 Kg N/ha & umbi dipotong
Cara Petani

18,30
18,17
17,51
4,24**

12,54
12,43
11,17
1,13**

9,33
9,76
9,73
9,22

Keterangan:

**: berbeda sangat nyata menurut uji beda nyata (p=0,05); semua perlakuan menggunakan
varietas Bauji kecuali petani menggunakan varietas Philipine
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Pemberian pupuk N dengan dosis 200 kg N/ha serta penggunaan jerami dibakar
mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang
dihasilkan perlakuan lainnya walaupun sebenarnya tidak berbeda dengan pemberian
pupuk dosis 150 dan 250 kg N/ha. Sedangkan produksi varietas Philipine milik petani
sangat rendah karena tidak tahan terhadap air hujan dan serangan hama penyakit.
Jumlah umbi setiap rumpun bawang merah varietas Philipine serta Bauji tidak
berbeda berkisar antara 8,90-9,77, serta penggunaan jerami dibakar dan ujung umbi
dipotong tidak berbeda pengaruhnya terhadap jumlah umbi. Diduga bibit yang
digunakan sudah tepat waktu tanamnya sehingga pengaruh pembakaran jerami
maupun pemotongan ujung umbi tidak nampak.
Pertumbuhan tanaman.
Tinggi dan jumlah daun tanaman bawang merah varietas Bauji nampak lebih baik
dibandingkan varietas Philipine, namun untuk jumlah anakan tidak berbeda. Hal ini
menampakkan bahwa keragaan varietas Bauji lebih bagus dibandingkan varietas Philipine.
Pengaruh perlakuan dengan perbedaan dosis pupuk dan penggunaan jerami
dibakar maupun ujung umbi dipotong tidak berbeda terhadap tinggi tanaman, jumlah
daun serta jumlah anakannya. Hal ini diduga bahwa bibit varietas Bauji yang
digunakan sudah mampu tumbuh dengan merata tanpa perlu dihangatkan dengan
jerami dibakar karena bibit sudah benar-benar siap tanam. Sedangkan perbedaan
antara varietas Philipine dan Bauji diduga lebih besar disebabkan oleh faktor genetik
dari masing-masing varietas.
Tabel 5.

Tinggi tanaman, jumlah daun serta jumlah anakan per rumpun bawang
merah, Januari 1997. (semua perlakuan menggunakan varietas Bauji kecuali
petani menggunakan varietas Philipine).
Perlakuan

Tinggi
tanaman

Jumlah daun

Jumlah anakan/
rumpun

150 Kg N/ha & jerami dibakar
150 Kg N/ha & umbi dipotong
200 Kg N/ha & jerami dibakar

36,67
34,22
35,17

36,94
36,25
36,33

8,25
7,95
8,60

200 Kg N/ha & umbi dipotong

35,64

37,96

8,15

250 Kg N/ha & jerami dibakar
250 Kg N/ha & umbi dipotong

36,23
35,67

37,98
33,68

7,90
8,20

Cara Petani

31,77*

22,19*

8,55

Keterangan: * Berbeda nyata menurut uji beda nyata (p=0,05).

Intensitas serangan hama dan penyakit.
Pada pertanaman bawang merah tanam Januari 1997 ditemukan serangan hama
Spodoptera exigua, penyakit layu serta antraknose (Tabel 6). Intensitas serangan
Spodoptera exigua pada musim penghujan tidak terlalu tinggi bila dibandingkan
dengan musim kemarau yang berkisar 3,49-8,81% karena temperatur yang rendah
pada musim penghujan menekan perkembangbiakan Spodoptera exigua (Duriat dkk,
1994; Widjaya dkk, 1995). Sedangkan intensitas serangan Fusarium sp. pada
perlakuan kecuali milik petani juga tidak tinggi berkisar 2,1-2,89%. Hal ini terjadi
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kemungkinan karena pengendaliannya dilakukan sejak dini yaitu segera mencabut
tanaman yang terserang layu dengan tanda tanaman layu dan berwarna kekuningan
serta memendam tanaman yang tercabut pada tempat yang berjauhan dengan lokasi
percobaan. Selain itu juga dilakukan dengan menyemprot fungisida efektif setiap 2
hari sekali.sedangkan tanaman milik petani hancur terserang fusarium hingga
mencapai 90% karena varietas Philipine yang ditanam petani tidak tahan terhadap
fusarium dan air hujan. Intensitas serangan antraknose pada semua perlakuan tidak
berbeda berkisar antara 2,15-5,66%.
Intensitas serangan Spodoptera exigua maupun penyakit layu dan antraknose
antar perlakuan tidak berbeda nyata kecuali pertanaman milik petani karena pada
percobaan ini tidak dibedakan pengendaliannya antar perlakuan.
Sedangkan
pemberian jerami dibakar pada pertanaman bawang merah juga tidak menyebabkan
intensitas serangan penyakit yang semakin tinggi.
Tabel 6.

Intensitas Serangan Spodoptera exigua, Fusarium sp dan Antraknose pada
Januari 1997
Perlakuan

Intensitas serangan (%)
S. exigua

Antraknose

Fusarium

150 Kg N/ha & jerami dibakar
150 Kg N/ha & umbi dipotong

7,95
8,07

5,39
4,39

2,89
2,23

200 Kg N/ha & jerami dibakar
200 Kg N/ha & umbi dipotong

8,47
8,81

3,60
2,15

2,30
2,10

250 Kg N/ha & jerami dibakar
250 Kg N/ha & umbi dipotong
Cara Petani

4,35
3,49
7,89

5,66
3,65
4,37

2,23
2,43
7,82**

Keterangan:

*berbeda nyata dan ** berbeda sangat nyata menurut uji beda nyata (p=0,05). Semua
perlakuan menggunakan varietas Bauji kecuali petani menggunakan varietas Philipine.

Manfaat penggunaan jerami dibakar dan pemotongan ujung umbi bawang merah.
Pengelolaan tanaman dengan pemanfaatan jerami yang dibakar setelah tanam dan
umbi bibit yang dipotong ujungnya tidak nampak berbeda pengaruhnya terhadap
pertumbuhan tanaman, kecuali bila menggunakan bibit yang belum cukup umur
tanam. Pengaruh yang nampak hanya pada awal pertumbuhan saja yaitu pembakaran
jerami dapat menyerempakkan pertumbuhan serta mengurangi pertumbuhan gulma.
Hangatnya jerami yang dibakar mampu mematikan biji-biji gulma dan untuk
sementara waktu sampai tanaman berumur 2 minggu pertumbuhan gulma dapat
ditekan. Namun bilamana air irigasi terkontaminasi biji-biji gulma maka tidak nampak
manfaat dari pembakaran jerami.
Pengaruh pembakaran jerami yang dilakukan pada musim tanam Agustus dan
Januari terhadap pertumbuhan gulma nampak berbeda dengan tanaman yang pada saat
tanam tidak dilakukan pembakaran jerami (Tabel 7). Sedangkan cara petani yaitu
dengan menggunakan herbisida (Goal) dengan dosis 1 l/ha mampu menekan
pertumbuhan gulma sampai 2 minggu setelah tanam. Oleh karenanya penggunaan
jerami dibakar atau herbisida masih bermanfaat karena mampu menekan pertumbuhan
gulma hingga 2 minggu setelah tanam.
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Tabel 7. Berat gulma setiap bedengan percobaan, umur 2 minggu setelah tanam.
Perlakuan

Berat gulma (kg/petak bedengan 1,8 m x 6 m)
Agustus 1996

Januari 1997

150 Kg N/ha & jerami dibakar

2,40

3,43

150 Kg N/ha & umbi dipotong
200 Kg N/ha & jerami dibakar
200 Kg N/ha & umbi dipotong
250 Kg N/ha & jerami dibakar
250 Kg N/ha & umbi dipotong
Cara Petani

5,60*
3,13
5,13*
1,55
5,25*
3,45

5,70*
2,75
5,37*
2,44
6,05*
3,85

Keterangan: * Berbeda nyata menurut uji beda nyata (p=0,05)

Perlu diperhatikan bahwa teknologi pembakaran jerami setelah bibit ditanam
dapat diterapkan bilamana tidak sulit untuk mendapatkan jerami serta harga jerami
masih terjangkau bila dibandingkan dengan tenaga pemotongan ujung umbi bawang
merah. Selain itu air irigasi yang kotor dan terkontaminasi biji-biji gulma akan tetap
menyebabkan munculnya gulma walaupun sudah diperlakukan dengan jerami dibakar
setelah tanam.
Analisis usahatani budidaya bawang merah di luar musim.
Usahatani bawang merah di luar musim pada musim kemarau Agustus 1996 serta
musim penghujan Januari 1997 menguntungkan karena penerimaan lebih besar dari
biaya produksi kecuali milik petani (Tabel 8 dan 9). Teknologi yang dianjurkan
dengan menggunakan pupuk yang efisien serta pengelolaan jerami dibakar dan
penggunaan varietas adaptif dapat meningkatkan produksi sehingga usahatani masih
menguntungkan (Tabel 8).
Usahatani bawang merah pada bulan Januari 1997 masih cukup menguntungkan
karena harga bibit pada waktu itu tidak terlalu tinggi serta nilai jual masih berkisar Rp
700/kg sehingga penerimaan lebih besar dari biaya produksi (Tabel 9). Sedangkan
produksi yang dihasilkan petani pada tanam Januari 1997 tidak menguntungkan karena
varietas Philipine yang ditanam petani hancur terserang ulat dan fusarium.Peningkatan
produksi pada musim tanam Agustus bisa meningkatkan penerimaan lebih dari 150%
demikian juga penggunaan varietas Bauji pada musim penghujan dapat meningkatkan
produksi lebih dari 100% sehingga penerimaan lebih tinggi.
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Tabel 8. Analisis usahatani budidaya bawang merah Agustus 1996.
Uraian

Ujung umbi
dipotong

Jerami

Petani

1. Tenaga Kerja
-olah tanah

471.029

471.029

471.029

-membersihkan bibit dan
memotong ujung umbi

60.000

150.000

100.000

-mengambil dan memasang jerami

18.000

-

-

-tanam

96.000

96.000

96.000

-penyiangan

30.000

50.000

44.000

-pemupukan

56.000

56.000

74.000

-penyemprotan

800.000

800.000

900.000

-pengambilan ulat/penyakit

184.000

184.000

184.000

-pengairan

130.000

130.000

130.000

-panen dan prosesing

343.800

343.800

300.000

2.188.829

2.280.829

2.299.029

-sewa tanah

1.000.000

1.000.000

1.000.000

-bibit

3.300.000

3.300.000

2.650.000

416.000

416.000

-

80.000

80.000

225.000

290.000

290.000

712.500

SP-36

82.500

82..500

171.000

KCl

86.250

86.250

143.000

NPK

-

-

331.000

pupuk daun

-

-

280.000

-pestisida

1.450.000

1.450.000

1.704.000

-herbisida

-

-

74.000

-pengairan

100.000

100.000

100.00

6.804.750

6.804.750

6.929.625

8.993.579

9.084.779

9.228.654

550

550

300

18.190

18.540

16..380

10.004.500

10.197.000

4.914.000

Jumlah
2. Bahan dan modal

-pukan (25 m3)
-pupuk buatan
Urea
ZA

Jumlah
Total Produksi
-nilai jual (Rp/kg)
-hasil (kg/ha)
-penerimaan (Rp/ha)
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Tabel 9. Analisis usahatani budidaya bawang merah Januari 1997.
Uraian

Ujung umbi
dipotong

Jerami

Petani

1. Tenaga Kerja
-olah tanah

683.800

683.800

683.800

-membersihkan bibit dan
memotong ujung umbi

60.000

150.000

100.000

-memasang jerami

18.000

-

-

-tanam

96.000

96.000

96.000

-penyiangan

30.000

50.000

44.000

-pemupukan

56.000

56.000

74.000

832.000

832.000

832.000

-pengambilan ulat/penyakit

41.280

41.280

41.280

-pengairan

28.000

28.000

28.000

192.000

192.000

119.000

2.037.080

2.129.080

1.900.080

-sewa tanah

1.000.000

1.000.000

1.000.000

-bibit

2.400.000

2.400.000

2.000.000

416.000

416.000

-

80.000

80.000

255.000

290.000

290.000

712.500

SP-36

82.500

82.500

171.875

KCl

86.250

86.250

143.750

NPK

-

-

331.000

pupuk daun

-

-

280.000

-pestisida

1.450.000

1.450.000

954.075

-herbisida

-

-

74.000

5.804.750

5.804.750

5.942.200

7.841.830

7.933.830

7.882.280

-penyemprotan

-panen dan prosesing
Jumlah
2. Bahan dan modal

-pukan (25 m3)
-pupuk buatan
Urea
ZA

Jumlah
Total Biaya Produksi
-nilai jual (Rp/kg)
-hasil (kg/ha)
-penerimaan (Rp/ha)
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19.000

18.000

1132
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KESIMPULAN
1. Pemupukan N dengan dosis 150 kg/ha yang diberikan pada pertanaman bawang
merah tanam Agustus mampu menunjukkan produksi yang tertinggi sedangkan
pupuk N dosis 200 kg/ha yang diberikan pada varietas Bauji pada pertanaman bulan
Januari menunjukkan produksi yang tertinggi.
2. Penggunaan jerami dibakar setelah tanam mempercepat pertumbuhan bibit bawang
merah dan mematikan biji gulma serta mengurangi jumlah gulma pada awal
pertumbuhan, namun tidak meningkatkan hasil umbi bawang merah.
3. Penggunaan varietas Bauji untuk tanam periode luar musim pada musim penghujan
disertai dosis pupuk N rendah, dinilai sesuai untuk mengatasi rendahnya
produktivitas bawang merah tanam di luar musim.
4. Penanaman bawang merah di luar musim dengan teknologi pemupukan efisien serta
pengelolaan tanaman sesuai anjuran lebih rendah biaya produksinya dibandingkan
pengelolaan cara petani.
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DISKUSI
Yuniarti, Ir dan Anasrul, Ir.
Pemberian jerami dibakar dikatakan dapat menekan pertumbuhan gulma serta
mematahkan dormansi. Bagaimana hubungannya jerami dibakar dengan kondisi
tanah dan anjuran tentang jerami yang tidak boleh dibakar di lahan karena
akibatnya terjadi pencucian unsur hara.
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Baswarsiati, Ir., MS.
Jerami yang diberikan setelah umbi bibit bawang merah ditanam sangat tipis dan
pembakaran tidak sampai menyebabkan permukaan tanah menjadi panas.
Panasnya abu jerami menyebabkan hangatnya ujung umbi bawang merah sehingga
dapat mematahkan dormansi dan bawang merah segera bertunas. Dan pengaruh
abu jerami yang hanya sedikit sekali jumlahnya tidak sampai menyebabkan
pencucian (leaching) unsur hara.
Yuniarti, Ir., MS. dan D. Rachmawati Ir.
Mengapa penggunaan pupuk N dosis yang lebih tinggi yaitu 250 kg/ha berpengaruh terhadap intensitas serangan Spodoptera exigua sehingga serangannya menjadi
lebih rendah ?
Baswarsiati, Ir., MS.
Hal ini karena dengan pemupukan yang lebih tinggi dosisnya maka pertumbuhan
tanaman bawang merah lebih kekar sehingga lebih tahan dan kurang disukai oleh
ulat grayak tersebut
D. Widodo Ir.
Mohon agar kata “penggunaan” dalam perlakuan percobaan dihilangkan.
Baswarsiati, Ir., MS.
Saran diterima dan akan diperbaiki.
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PENGKAJIAN PAKET TEKNOLOGI BUDIDAYA DALAM
USAHATANI CABAI MERAH TANAM DI LUAR MUSIM
(Assessment of Chilli Off Season Cultivation Package Technology)
E.P. Kusumainderawati, Wahyunindyawati, B. Pikukuh dan D. Rachmawati1)
ABSTRAK
Produksi cabai merah yang rendah pada musim penghujan merupakan
masalah bagi kesinambungan pasokan cabe di pasaran yang berakibat
meningkatnya harga cabai. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan
teknik budidaya yang sesuai untuk tanam musim hujan atau tanam di luar
musim. Pengkajian paket teknologi budidaya tanaman cabai merah tanam di
luar musim bertujuan untuk memperoleh paket teknologi budidaya yang
sesuai untuk tanam musim kemarau dan musim penghujan. Percobaan
musim kemarau 1996 dilakukan di lahan petani Tumpang, Malang (And.3.1.)
dan untuk musim penghujan 1996/97 dilakukan di Jenu, Tuban (Alf.3.1).
Varietas yang digunakan adalah Hero untuk percobaan di Tumpang dan
Cemeti untuk di Jenu. Varietas lokal sebagai pembanding adalah Pandak di
Tumpang dan Keriting Tuban di Jenu. Dua faktor perlakuan meliputi: faktor
1 dosis pupuk Nitrogen sebanyak 3 taraf (1) 150 kg Urea + 200 kg ZA/ha, (2)
200 kg Urea + 300 kg ZA/ha, dan (3) 250 kg Urea + 400 kg ZA/ha, faktor 2
adalah jenis mulsa penutup tanah, (1) mulsa jerami 20 t/ha dan (2) plastik
hitam perak 5 rol/ha. Budidaya cara petani pada setiap lokasi merupakan
perlakuan pembanding terhadap keenam perlakuan kombinasi kedua faktor
tersebut. Usahatani cabai merah keriting pada musim kemarau dengan
pemupukan 250 kg Urea + 400 kg ZA/ha dengan penutup tanah plastik hitam
perak dapat meningkatkan hasil varietas Hero mencapai 13,2 t/ha,
sedangkan dengan cara petani varietas Pandak hanya menghasilkan 4,2 t/ha.
Usahatani cabai merah pada musim penghujan dengan pemupukan 200 kg
Urea + 300 kg ZA/ha dengan penutup tanah plastik hitam perak dapat
meningkatkan hasil varietas Cemeti mencapai 3,4 t/ha, sedangkan dengan
cara petani setempat hanya menghasilkan 1,6 t/ha. Untuk mengatasi
kurangnya pasokan cabai merah di pasaran pada bulan Desember-Mei,
tanam cabai pada bulan Juli-Oktrober pada lahan beririgasi teknologi
kombinasi pemupukan N dosis tinggi + penutup tanam dengan plastik hitam
perak dapat dianjurkan. Penanaman di luar musim untuk meningkatkan
pasokan cabai bulan Desember-Pebruari dapat dilakukan tanam pada
musim hujan di lahan kering sekitar bulan Oktober, namun dari rakitan
teknologi yang diuji daya hasilnya tergolong rendah.
Kata kunci: Cabai merah, teknik budidaya, tanam diluar musin

___________________________________________
1) Berturut-turut AjPMA, AsPMA, staf peneliti, AsPMA BPTP Karangploso
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ABSTRACT
Chilli pepper price is very expensive during rainy seasons due to low
production. Therefore, the obyective of this study was to find out a package
technology that can maintain chilli production during rainy season or off
season. A factorial treatment arragement of fertilizer and much {(150 kg
Urea + 250 kg ZA)/ha, (200 kg Urea + 300 kg ZA) and (250 kg Urea + 400
kg)/ha } and (20 ton straw mulch/ha and 5 rolls silver black plactic/ha) was
evaluated for further study at Tumpang, Malang (And.3.1) and Jenu, Tuban
(Alf.3.1) in 1996/97. Experiment in Tumpang was conducted on irrigated
land to represent dry season planting where as experiment in Jenu was
conducted on upland to represent wet season planting. Varieties used were
Hero and Cemeti at Tumpang and Jenu, respectively, whereas, farmers used
local Pandak and local Keriting at Tumpang and Jenu, respectively. At
Tumpang, the treatment of (250 kg Urea + 400 kg ZA)/ha using silver black
plastic produced the highest yield (13,2 t/ha) whereas existing technology
produced only 4,2 t/ha. At Jenu, the treatment of (200 kg Urea + 300 ZA)/ha
using silver black plastic produced 3,4 t/ha and existing technology practiced
by farmers produced only 1,6 t/ha. In conclusion to meet chilli demand from
December to May, it is recommended to plant from July to October (dry
season) for irrigated land and in October for dry land, using high doses N
fertilizer and silver black plastic. However chilli production in dry land was
still low compared to irrigated land.
Key word: Chilli pepper, culture technique, off season planting.
PENDAHULUAN
Cabai merah (Capsicum annuum) merupakan komoditas yang potensial untuk
dikembangkan, karena mempunyai prospek pasar yang cukup baik di dalam negeri
maupun ekspor. Kondisi tersebut di dukung oleh adanya berbagai varietas yang
mampu di tanam di dataran rendah dan dataran tinggi. Di Jawa Timur dan Bali, 56,5%
dari luasan berbagai komoditas sayuran merupakan pertanaman cabai (Diperta Dati I
Jatim, 1991). Namun demikian, tercatat angka rata-rata produksi Nasional baru
mencapai 3,5 t/ha (Direktorat Bina Program Tanaman Pangan, 1992) yang sangat rendah
dibandingkan produksi varietas introduksi komersial yang dapat mencapai 12 t/ha (Basuki,
1988)
Keragaan sifat genetis, rendahnya daya resistensi terhadap serangan hama dan
penyakit, rendahnya tingkat teknologi budidaya yang dilakukan petani bisa menjadi
penyebab rendahnya produksi.
Pada umumnya komoditas cabai merah ditanam di dataran rendah pada musim
kemarau dengan musim panen raya yang hampir bersamaan. Sebagai salah satu akibat
dari keadaan tersebut adalah terjadinya fluktuasi harga yang cukup tinggi antara saat
panen raya dengan saat tidak terjadi panen lagi. Pengturan kontinuitas produksi
dengan paket teknologi budidaya yang diperbaiki diharapkan dapat mengusahakan
panen yang seimbang antara musim kemarau dengan musim penghujan.
Keberhasilan budidaya cabai dimulai dari pemilihan varietas, perbaikan
pertanaman di lapang pemeliharaan sampai dengan panen. Pemupukan sebagai input
utama dan hasil penelitian diketahui bahwa dosis pupuk/ha tanaman cabai adalah
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sebesar 30 t/ha pupuk kandang sapi, 150 kg Urea, 450 kg ZA, 200 kg TSP dan 200 kg
KCL (Duriat, 1995)
Pengendalian hama penyakit terpadu dan imunisasi persemaian sebelum tanam
merupakan langkah penting di dalam pemeliharaan tanaman (Duriat dkk, 1994).
Pengkajian rakitan teknologi budidaya yang optimal khusunya pemupukan berimbang,
penggunaan mulsa yang sesuai pada sepesifik lokasi diharapkan akan menunjang
kesinambungan produksi termasuk tanam di luar musim.
Tujuan dari penelitian pengkajian paket teknologi budidaya dalam usahatani
cabai merah tanam diluar musim adalah diperolehnya paket teknologi budidaya dalam
usahatani cabai merah yang sesuai dan efisien untuk musim kemarau dan musim
penghujan. Tujuan tersebut perlu didukung melalui pengujian teknik budidaya yang
efektif, efisien yang sesuai lingkungan termasuk penentuan varietas yang tepat untuk
setiap sentra cabai merah.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan pada dua lokasi, pada musim kemarau dan musim
penghujan. Penanaman pada musim kemarau dilaksanakan di lahan petani Desa
Tulusbesar (Kecamatan Tumpang, Malang) dengan ciri agroklimat And.3.1, dengan
varietas Hero. Sedangkan tanaman musim penghujan di laksanakan di lahan petani
Desa Jenu (Kecamatan Jenu, Tuban) dengan ciri agroklimat Alf.3.1, dengan varietas
Cemeti. Rakitan teknologi penanaman sebagai faktor perlakuan tersusun dalam
bentuk Rancangan Acak Kelompok dengan 3 x ulangan yang tersusun dari 6 perlakuan
kombinasi kombinasi perlakuan tersusun dari Faktor pertama adalah dosis pupuk
Nitrogen (kg/ha) sebanyak tiga taraf: 150 kg Urea + 200 Kg ZA, 200 kg Urea + 300
Kg ZA, 250 kg Urea + 400 Kg ZA., dan faktor kedua adalah jenis penutup tanah
sebanyak dua macam: mulsa jerami (20 t/ha), mulsa plastik hitam perak (PHP).
ditambah satu perlakuan pembanding yang menggunakan cara petani setempat. Dari 6
perlakuan kombinasi masing-masing ditambahkan pupuk kandang (20 t/ha), 200 kg
TSP/ha, 200 kg KCl/ha dan 2 cc/l pupuk daun Mamigro dengan interval 2 minggu
setelah mencapai pertumbuhan generatif. Perlakuan pembanding di Tumpang
menggunakan varietas lokal Pandak dengan jarak tanam 40 cm x 40 cm.dan dosis
pemupukan: Urea 150 kg/ha; ZA 100 kg/ha; dan NPK 20 kg/ha dan pupuk kandang 10
t/ha. Sedang perlakuan pembanding di Tuban menggunakan varietas lokal Keriting
dengan jarak tanam 40 x 40 cm dan dosis pemupukan: Urea 200 kg/ha, TSP 100 kg/ha
dan pupuk kandang 10 t/ha. Masing-masing petak dari 6 perlakuan terdapat 52
tanaman. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara prefentif dengan
mengacu pada Balitsa Lembang.
Parameter yang diamati terdiri dari: Tinggi tanaman pada awal panen, lebar
tajuk, hasil, presentase serangan hama dan penyakit, dan data iklim.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Produksi
Pertumbuhan tanaman musim kemarau di Tumpang-Malang, cukup baik karena
varietas Hero mempunyai percabangan yang lebih banyak dibandingkan varietas lokal
Tumpang (Pandak), menggunakan jarak tanam yang lebih rapat (40 x 40 cm). Awal
panen Hero dimulai pada umur 101 hari setelah tanam (hst) dan berakhir setelah
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sepuluh kali panen. Hasil dan keragaan tanaman pada awal panen, bobot buah/petak
dan bobot buah/ha tertera pada Tabel 1. Sedang rerata jumlah buah yang terserang
hama dan penyakit dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1.

Tinggi tanaman dan lebar tajuk tanaman (umur 101 HST), Bobot buah per
petak dan per hektar cabai merah. Malang, MK 1996.
Perlakuan

Tinggi
Tanaman
100 hst
(cm)

Lebar
tajuk
101 hst
(cm)

Bobot
buah
kg/petak*
(21,84 cm2)

Hasil

Urea+ZA (kg/ha)

Mulsa

A. 150 U+200 ZA

Jerami

82,1 a

87,3 a

18,6 b

6,5 b

B. 200 U+300 ZA

Jerami

85,8 a

91,2 a

21,0 b

7,3 b

C. 250 U+400 ZA

jerami

88,4 a

98,5 b

21,8 b

7,5 b

D. 150 U+200 ZA

PHP

93,6 ab

105,7 c

34,4 c

11,9 c

E. 200 U+300 ZA

PHP

95,6 c

105,4 c

37,0 cd

12,8 cd

F. 250 U+400 ZA

PHP

94,4 bc

106,3 c

38,2 d

13,2 d

G. Cara petani

non
mulsa

96,0 c

90,4 a

5,8 a

4,2 a

Keterangan:

T/ha

Angka selajur yang didampingi huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut uji beda
nyata terkecil (p: 5%).
U: Urea, PHP: Plastik hitam perak, hst: Hari setelah tanam
Cara petani = 150 kg Urea + 100 kg ZA + 20 kg NPK (15+15+15).
*) A-F: menggunakan varietas Hero, Jarak tanam 60 x 70 cm, G: cara petani Tumpang
dengan varietas Pandak, jarak tanam 40 x 40 cm.

Pertumbuhan tanaman musim penghujan di Jenu, Tuban untuk penanaman bulan
Desember tidak semuanya tumbuh optimal, namun pertumbuhan varietas cemeti lebih
baik dibandingkan varietas lokal Keriting yang ditanam cara petani. Keadaan tersebut
disebabkan teknik budidaya varietas Cemeti lebih intensif.
Perbedaan jarak tanam 60 x 70 cm (untuk Cemeti) dan 40 x 40 cm (untuk
varietas lokal Keriting) menghasilkan keragaan tanaman dan hasil panen yang berbeda
(Tabel 3). Hasil pertumbuhan yang lebih baik diperoleh pada perlakuan dengan
penutup tanah plastik hitam perak. Namun kelipatan hasil panen varietas cemeti lebih
kecil dibandingkan varietas Hero. Kondisi iklim di Jenu yang relatif lebih kering pada
musim kemarau merupakan dasar pertimbangan penting di dalam pemilihan varietas
yang tahan kekeringan pada akhir musim kemarau dan tahan terhadap serangan
penyakit yang timbul pada saat penghujan. Dari keadaan tersebut varietas Cemeti
dengan buah yang berdiameter kurang dari 1 cm dan berdaging tipis dianggap cukup
toleran di daerah Jenu (Kusumainderawati dkk, 1996).
Awal panen Cemeti dan lokal Keriting dilakukan pada umur 90 hari setelah
tanam dan berahir masing-masing setelah 12 dan 10 kali pemetikan. Hasil panen
musim penghujan ini hanya diperoleh pada sentra tanaman cabai tadah hujan di
Kabupaten Tuban yang tidak terlalu luas, sehingga pasok cabai menjadi rendah dan
mengakibatkan melonjaknya harga cabai di pasaran.
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Tabel 2.

Rerata persentase dan jumlah buah yang terserang lalat buah, populasi aphid
awal berbuah dan populasi thrips awal berbuah dan persentase buah terserang
antraknos dari setiap tanaman cabai merah. Malang, MK 1996.
Perlakuan

Urea + ZA (kg/ha)

Mulsa

buah yang
tererserang
lalat buah

Populasi aphid
pertanaman
(berbuah awal)

Populasi thrips
pertanaman awal
berbuah

Persentase
buah
terserang

pertanaman
(% )

(ekor)

(jumlah ekor)

atraknos per
tanaman (%)

4,0 a

3,6 a

17,4 b

A. 150 U + 200 ZA

jerami

9,5 bc

B. 200 U + 300 ZA

jerami

6,2 ab

3,2 a

5,8 a

14,5 b

C. 250 U + 400 ZA

jerami

7,6 ab

2,4 a

6,5 a

11,7 b

D. 150 U + 200 ZA

PHP

6,3 ab

1,0 a

5,0 a

12,4 b

E. 200 U + 300 ZA

PHP

7,0 ab

1,2 a

6,1 a

11,0 b

F. 250 U + 400 ZA

PHP

5,0 a

0,5 a

3,7 a

14,1 b

G. Cara petani

non
mulsa

12,4 c

3,1 a

11,4 b

3,8 a

Keterangan:

Agka selajur yang didampingi huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut uji beda
nyata terkecil (p. 5% )
U: Urea, PHP: Plastik hitam perak.
Cara petani = 150 kg Urea + 100 kg ZA + 20 kg NPK (15+15+15)
A-F: menggunakan varietas Hero, jarak tanam 60 cm x 70 cm; G: adalah cara petani
Tumpang dengan varietas Pandak, jarak tanam 40 cm x 40 cm.

Tabel 3.

Tinggi tanaman dan lebar tajuk tanaman (umur 90 HST), Bobot buah per
petak dan per hektar cabai merah. Tuban, MH 1996.
Perlakuan

Urea+ZA (kg/ha)

Mulsa

Tinggi

Lebar tajuk

Bobot buah

Hasil

Tanaman 90
hst (cm)

90 hst (cm)

kg/petak*
(21,84 cm2)

(t/ha)

A. 150 U+200 ZA

jerami

53,9 ab

43,7 ab

5,3 ab

1,8 ab

B. 200 U+300 ZA

jerami

55,5 ab

43,5 ab

6,4 c

2,2 c

C. 250 U+400 ZA

jerami

50,9 a

47,5 bc

5,7 bc

2,0 bc

D. 150 U+200 ZA

PHP

55,3 ab

51,7 c

8,6 d

3,0 b

E. 200 U+300 ZA

PHP

56,0 b

49,2 bc

9,8 e

3,4 b

F. 250 U+400 ZA

PHP

56,2 b

52,5, c

8,4 d

2,9 d

G. Cara petani

non
mulsa

51,5 ab

40,4 a

4,5 a

1,6 a

Keterangan:

Angka selajur yang didampingi huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut uji beda
nyata terkecil (p. 5% )
U: Urea, PHP: Plastik hitam perak, hst: Hari setelah tanam
Cara petani = 200 kg Urea + 100 kg TSP + 10 ton pupuk kandang
*) A-F menggunakan varietas Cemeti, jarak tanam 60 cm x 70 cm; G: ditanam varietas
Keriting Tuban dengan jarak tanam 40 cm x 40 cm.
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Ketahanan tanaman terhadap serangan lalat buah, aphid dan thrips pada awal
berbunga (70 hst) relatif kecil bahkan serangan cacar buah (antraknose) sangat sedikit
(Tabel 4 ). Keadaan tersebut disebabkan varietas Cemeti dan varietas Keriting Tuban
yang toleran.
Produktivitas cabai Hero di Desa Tulusbesar (Malang), sampai dengan awal
panen pertumbuhan tinggi tanaman dan lebar tajuk yang lebih baik diperoleh pada
tanaman cabai Hero yang menggunakan mulsa PHP pada musim kemarau. Keadaan
tersebut memperkuat dugaan bahwa serapan hara dengan cara PHP lebih efektif
dibandingkan cara penggunaan mulsa jerami.
Produksi tertinggi varietas Hero dengan sistem PHP mencapai 38,2 kg/petak
(13,2 t/ha) pada perlakuan F (250 kg Urea + 400 kg ZA dengan sistem PHP) (Tabel l).
Varietas Pandak dengan jarak tanam yang lebih rapat per petak berisi 78 tanaman akan
tetapi hasil buah per petak lebih rendah dari keenam perlakuan yang lain. Varietas
Pandak dengan cara petani hanya menghasilkan 5,78 kg per petak (2,0 t/ha).
Perbedaan tersebut disebabkan karakteristik genetik varietas Hero yang lebih baik
dibandingkan Pandak, yaitu mempunyai lebar tajuk dan jumlah percabangan lebih
banyak, mempunyai pertambahan tumbuh yang lebih cepat dan lebih tahan terhadap
serangan lalat buah dan cacar buah di musim penghujan.
Produktivitas Cabai Cemeti di desa Jenu (Tuban), sampai dengan awal panen,
pertumbuhan tinggi tanaman dan lebar tajuk yang lebih baik diperoleh pada
pertanaman cabai yang menggunakan penutup tanah plastik hitam perak. Efektifitas
serapan hara dengan penggunaan penutup plastik hitam perak, diduga lebih baik
dibandingkan cara mulsa jerami (Tabel 3).
Tabel 4.

Persentase buah yang terserang lalat buah, populasi aphid dan populasi thrips
pertanaman cabai merah Cemeti pada awal berbuah. Tuban MH. 1996.
Perlakuan

Urea+ZA(kg/ha)

Mulsa

Persentase buah
terserang lalat

Populasi aphid
pertanaman

Populasi thrips
pertanaman

buah
pertanaman (%)

awal berbuah
(ekor)

awal berbuah
(ekor)

A. 150 U + 200 ZA

Jerami

3,1 ab

1,5 a

2,3 a

B. 200 U + 300 ZA

Jerami

6,5 bc

1,2 a

1,2 a

C. 250 U + 400 ZA

Jerami

1,7 ab

1,3 a

1,6 a

D. 150 U + 200 ZA

PHP

1,8 ab

1,5 a

1,6 a

E. 200 U +300 ZA

PHP

0,4 a

1,1 a

1,0 a

F. 250 U + 400 ZA

PHP

0,2 a

1,1 a

1,2 a

G.Cara petani (Tbn)

non
mulsa

9,9 c

7,9 b

1,2 a

Keterangan:

Angka selajur yang didampingi oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata menurut
uji beda nyata terkecil (p=5%).
U-Urea, PHP: Plastik hitam perak.
Cara petani (Tuban) = 200 kg Urea + 250 kg TSP + 10 ton pukan.
A-F: menggunakan varietas Cemeti, Jarak tanam 70 cm x 60 cm; G: adalah cara petani
Jenu, varietas Keriting Tuban, jarak tanam 40 cm x 40 cm. Serangan antraknose sangat
kecil.

174

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

Produksi tertinggi dengan sistem plastik hitam perak mencapai 3,4 t/ha. Pada
perlakuan E (200 kg Urea + 300 kg ZA dengan sistim PHP). Dengan jarak tanam 60 x
70 cm ternyata hasil perlakuan E dengan varietas Cemeti lebih tinggi dibanding hasil
teknologi petani (G) yang menggunakan varietas Keriting dengan jarak tanam yang
lebih rapat yaitu 1,6 t/ha.
Hama dan Penyakit
Ketahanan tanaman cabai Hero dan Cemeti terhadap serangan hama dan
penyakit. Saat tanam varietas Hero yang lebih lambat dari petani Tumpang masih
tergolong musim kemarau, namun saat-saat panen mengalami musim penghujan.
Sedang saat tanam varietas Cemeti sampai dengan panennya memang bertepatan
dengan musim penghujan, karena dilakukan di daerah tadah hujan.
Gangguan ulat tanah Agrotis spp. dan ulat daun Spodoptera spp. pada awal
pertumbuhan tanaman dapat diatasi dengan aplikasi pestisida Decis dan Dursban 0,2%
dan soil treatment Furadan 17 kg/ha.
Serangan Aphid spp dan Thrips spp pada tanaman musim kemarau dan musim
penghujan terjadi pada saat tanaman berumur 4 minggu setelah tanam, namun populasi
yang terjadi masih dapat ditekan dibawah ambang kendali karena setiap seminggu
sekali dilakukan penyemprotan Lebaycid atau Keltane. Populasi hama tersebut lebih
sedikit pada tanaman yang menggunakan mulsa PHP dibandingkan mulsa jerami. Hal
tersebut antara lain disebabkan oleh suhu lingkungan mulsa jerami yang lebih dingin.
Data serangan hama Aphid dan Thrips tertera pada Tabel 2 dan 4. Populasi hama
tersebut lebih besar pada cara petani karena kurangnya usaha pengendalian secara
kimiawi.
Infestasi populasi lalat buah terjadi terutama pada tahap berbuah. Cara
pengendalian dengan atractan metileugenol dapat menekan serangan lalat buah
sehingga angka pengamatan didalam perlakuan masih dibawah 10%, dan lebih rendah
dibandingkan cara petani yang tanpa menggunakan pestisida (Tabel 2 dan 4).
Persentase serangan antraknos Collectotrichum spp. pada buah varietas Hero
banyak terjadi pada saat berbuah pada pertanaman musim kemarau.. Pengendalian
serangan penyakit tersebut dilakukan secara intensif seminggu sekali melalui
penyemprotan Benlate atau Delsine 0,2%. Dengan demikian populasi serangan
semakin menurun seperti terlihat pada Tabel 2. Varietas Cemeti yang tahan di lahan
tadah hujan ternyata mengalami serangan anthraknose pada buah sangat rendah.
Dari hasil penelitian diduga bahwa pemupukan 250 kg Urea + 400 kg ZA/ha
dengan sistem PHP memberikan keuntungan tertinggi bila rata-rata harga cabe dapat
mencapai Rp 1.000/kg.
KESIMPULAN
1. Usahatani cabai merah musim kemarau dengan pemupukan 250 kg Urea + 400 kg
ZA + 200 kg TSP + 200 kg KCl dengan sistem mulsa plastik hitam perak dapat
meningkatkan hasil varietas Hero sebesar 214% (13,2 t/ha), lebih tinggi
dibandingkan dengan cara petani.
2. Usahatani cabai merah pada musim penghujan dengan pemupukan 200 kg Urea +
300 kg + 200 kg TSP + 200 kg KCl dengan sistem mulsa plastik hitam perak dapat
meningkatkan hasil varietas Cemeti 112,5% (3,4 t/ha) lebih tinggi dari pada cara
petani
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3. Pada musim kemarau, komposisi pemupukan yang sesuai disertai penggunaan
penutup tanah plastik hitam perak (PHP) lebih meningkatkan hasil cabai
dibandingkan mulsa jerami. Sedangkan pada musim penghujan tidak dianjurkan
untuk menggunakan penutup tanah baik PHP atau jerami, karena secara ekonomis
tidak menguntungkan.
SARAN
Untuk mengatasi kurangnya pasokan cabai merah di pasar pada bulan DesemberMei dapat dianjurkan tanam cabai pada bulan Juli dengan pemberian pemupukan N
dosis tinggi + sistem PHP.Untuk musim penghujan, pasok cabai dapat ditingkatkan
pada bulan panen Desember-Pebruari dengan bulan tanam Oktober dengan tidak
menggunakan disis N tinggi + sistem mulsa plastik.
PUSTAKA
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Diperta Dati I Jatim. 1991. Laporan Tahunan 1990. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Prop. TK. I Jawa Timur.
Direktorat Bina Program Tanaman Pangan. 1992. Luas panen, rata-rata hasil dan
produksi tanaman hortikultura di Indonesia th 1990. Dit. Jen. Tan. Pangan,
Jakarta 35 hal.
Duriat A.S, T.A. Soetiarso, L. Proboningrum dan R Sutarya.1994. Penerapan Pengendalian Hama Penyakit Terpadu Pada Budidaya Cabai. Balithorti Lembang.
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DISKUSI
Boesono, Ir.:
Apakah ibu Endang mempunyai pengalaman membudidayakan pada musimmusim peralihan sebagai berikut:
-

Tanam akhir musim kemarau untuk dipanen pada musim penghujan ?

-

Tanam akhir musim penghujan untuk dipanen pada awal musim kemarau. Hal
ini hubungannya dengan harga, kalau memang belum pernah dilakukan tolong
untuk dikaji pada musim yang akan datang.

E.P. Kusumainderawati, Ir.:
- Pernah dilakukan di daerah tadah hujan untuk memperbaiki teknis dan
produksi di musim hujan
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-

Persemaian biasanya dilakukan pada bulan Mei dan tanam bulan Juni, adapun
yang harus dipertimbangkan adalah faktor Agroklimat, lokasi dan ketersediaan air.

Asikin:
- Dosis pupuk yang dianjurkan dan cara aplikasinya.
-

Apakah dosis pupuk tersebut cukup? Padahal petani menggunakan dosis pupuk
lebih tinggi dibanding hasil penelitian yaitu 1-2 kg/pohon dan pupuk kandang
20 t/ha.

-

Petani telah memanfaatkan mikro organisme seperti EM pada berbagai
komoditas, tetapi belum digunakan pada tanaman cabai. Untuk itu mohon
dicobakan pada tanaman cabai.

E.P. Kusumainderawati, Ir.:
- TSP diberikan sebelum tanam, sedang Pupuk N dan K diberikan setelah tanam.
-

Bisa, hal ini terbukti dari peningkatan produksi yang bisa dicapai. Memang
pupuk masih bisa ditambahkan tergantung dari respon tanaman dan kondisi
tanah.

-

Saran bapak kami terima dan akan saya sampaikan kepada yang berkompeten.

Rumekto:
- Penggunaam mulsa Plastik Hitam Perak pada musim hujan kurang mewakili,
mestinya tidak terdapat perbedaan hasil yang mencolok.
-

Mengapa terjadi perbedaan antara di Tuban dan Malang.

E.P. Kusumainderawati, Ir.:
- Karena teknologi yang diuji mengaitkan saat tanam musim Kemarau dengan
musim penghujan maka komposisi teknologi dengan rancangan percobaan
yang digunakan terpaksa diuji pula pada musim penghujan.
-

Tumpang, Malang dengan ciri agroklimat Andosol 3.1. ketersediaanya airnya cukup.

-

Jenu, Tuban dengan ciri agroklimat Alfisol 3.1. air tersedia hanya pada musim
penghujan (Nopember-Desember).

Djoema’ijah, Ir.:
- Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok, tetapi dalam
uraian selanjutnya tercantum faktor 1, 2 sehingga seolah-olah penelitian ini
menggunakan rancangan acak kelompok faktorial ?
-

Berapa nilai ekonominya teknologi ini dibandingkan petani (nilai R/C ratio).

E.P. Kusumainderawati, Ir.:
- Karena tujuan penelitian ini ingin membandingkan cara petani dengan
komposisi perlakuan yang diuji maka dipergunakan rancangan acak kelompok
biasa.
-

Persentase keuntungan tertinggi pada musim kemarau mencapai 84,9%
(dengan varietas Hero) sedang keuntungan tertinggi pada musim penghujan
mencapai 78,4% (dengan varietas cemeti), ternyata untuk musim penghujan
tidak perlu dianjurkan dengan sistem PHP ataupun mulsa jerami.
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Lampiran 1. Sarana produksi usahatani cabai merah di Tumpang . MK 1996.
Uraian

Jumlah fisik saran produksi per hektar
1)

CP

A

B

C

D

E

F

Sarana Produksi
1. Sewa tanah (1ha)

1

1

1

1

1

1

1

2. Benih Var. Hero (Rp/5 g)

-

50

50

50

50

50

50

50

-

-

-

-

-

-

Benih Var. Lokal (Rp/5 g)
3. Pupuk:
– Kandang (Kg)

10

20

20

20

20

20

20

– Urea (Kg)

150

150

200

250

150

200

250

– ZA (Kg)

100

200

300

400

200

300

400

-

200

200

200

200

200

200

– TSP (Kg)
– KCl (Kg)

-

200

200

200

200

200

200

50

-

-

-

-

-

-

-

750

750

750

750

750

750

500

750

750

750

750

750

750

-

20

20

20

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

1,5

6

6

6

4,75

4,75

4,75

2

10

10

10

8

8

8

– Pengolahan tanah (HKSP)

299,5

327

327

327

327

327

327

– Tanam-Panen (HKSP)

513,5

763

763

763

703

703

703

20.000

18.000

18/00

18.000

18.000

18.000

18.00

– NPK (Kg)
– Dolomit (Kg)
– Pupul daun (g)
4. Mulsa Jerami (Kg)
Mulsa Plastik
5. Pestisida
– Fungisida (l, Kg)
– Insektisida (l, Kg)
6. Tenaga Kerja

7. Ajir Bambu (Batang)
Keterangan:
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1.

Cp 1 = Cara Petani menggunakan varietas pandak, jarak tanam 40x40cm

2.

B, C, D,E, F, Menggunakan varietas Hero, jarak tanam 60 x 70 cm.
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Lampiran 2. Sarana produksi per hektar usahatani cabai merah di Jenu . MP 1996.
Uraian

Jumlah fisik saran produksi per hektar
1)

CP

A

B

C

D

E

F

Sarana Produksi
1. Sewa tanah (1ha)

1

1

1

1

1

1

1

2. Benih Var. Hero (Rp/5 g)

-

50

50

50

50

50

50

50

-

-

-

-

-

-

Benih Var. Lokal (Rp/5 g)
3. Pupuk:
– Kandang (Kg)

10

10

10

10

10

10

10

200

150

200

250

150

200

250

-

200

300

400

200

300

400

– TSP (Kg)

100

200

200

200

200

200

200

– KCl (Kg)

-

200

200

200

200

200

200

– NPK (Kg)

-

-

-

-

-

-

-

– Dolomit (Kg)

-

500

500

500

500

500

500

– Pupul daun (g)

-

500

500

500

500

500

500

-

20

20

20

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

– Fungisida (l, Kg)

-

4

4

4

4

4

4

– Insektisida (l,Kg)

2,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

135

260

260

260

260

260

260

65

118

118

118

118

118

118

-

-

-

-

-

-

-

– Urea (Kg)
– ZA (Kg)

4. Mulsa Jerami (Kg)
Mulsa Plastik
5. Pestisida

6. Tenaga Kerja
– Pengolahan tanah (HKSP)
– Tanam-Panen (HKSP)
7. Ajir Bambu (Batang)
Keterangan:
1) Cp 1 = Cara Petani menggunakan varietas pandak, jarak tanam 40x40cm
2) C, D,E, F, Menggunakan varietas Hero, jarak tanam 60 x 70 cm.
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Lampiran 3.

Biaya dan pendapatan per hektar usahatani cabai merah dengan
penggunaan mulsa jerami Tumpang. MK 1996

Uraian

Harga
satuan

Nilai (Rp 1000)
CP1)

(Rp/ha)

A

B

C

D

E

F

Sarana Produksi
1. Sewa tanah (1ha)

1000.000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2. Benih Var. Hero (Rp/5 g)

29.000/5g

-

1450

1450

1450

1450

1450

1450

Benih Var. Lokal (Rp/5 g)

800/5 g

400

-

-

-

-

-

-

10/kg

100

200

200

200

200

200

200

– Urea (Kg)

385/kg

57,75

57,75

77,0

96,25

57,75

77,0

96,25

– ZA (Kg)

390/kg

39

78

117

156

78

117

156

– TSP (Kg)

600/kg

-

120

120

120

120

120

120

– KCl (Kg)

575/kg

-

115

115

115

115

115

115

1300/ kg

65

-

-

-

-

-

-

3. Pupuk:
– Kandang (Kg)

– NPK (Kg)
– Dolomit (Kg)

50/kg

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

37,5

2.500/500 g

2,5

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

6/kg

-

132

132

132

-

-

-

90/rol

-

-

-

-

900

900

900

– Fungisida (l, Kg)

27.000/l, kg/

40,5

162

162

162

128,25

128,25

128,25

– Insektisida (l,Kg)

50.00/ l, kg

100

500

500

500

400

400

400

4000/HKSP

1.160

1.308

1.308

1.308

1.308

1.308

1.308

– Tanam-Panen (HKSP) 4000/HKSP

2.054

3.052

3.052

3.052

2.812

2.812

2.812

600

540

540

540

540

540

540

887,25 914,325

– Pupul daun (g)
4. Mulsa Jerami (Kg)
Mulsa Plastik
5. Pestisida

6. Tenaga Kerja
– Pengolahan tnh
(HKSP)

7. Ajir Bambu (Batang)

30/btg

II. Bungan Modal 10%

- 561,875

915,75

921,675

III. Biaya Produksi

- 6.180,63 9.636,60 9.695,68 9.781,75 10.057,6 10.073,3

875,6 881,425

10.138,5

IV. Penerimaan
Produksi: Hero
Lokal

1.700/kg

-

1.500/kg

6.300

V. Pendapatan bersih

-

119,38

VI. R/C ratio

-

1,02

11.050

12.240

12.750

21.760

22.950

1413,4 2.544,33 2.968,25 10.172,4 11.686,8

12.811,6

-

1,14

1,26

1,30

Keterangan:
1) Cp 1 = Cara Petani menggunakan varietas pandak, jarak tanam 40x40cm
2) A, B, C, D, E, F Menggunakan varietas Hero, jarak tanam 60 x 70 cm.
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20.230

2,01

2,16

2,26
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Lampiran 4. Biaya produksi dan pendapatan per hektar usahatani cabai merah di Jenu .
MP 1996.
Uraian

Harga
satuan

Nilai (Rp 1000)
CP1)

(Rp/ha)

A

B

C

D

E

F

Sarana Produksi
1. Sewa tanah (1ha)

300.000

300

300

300

300

300

300

300

2. Benih Var. Hero (Rp/5 g)
Benih Var. Lokal (Rp/5 g)

3000/5 g

-

15

15

15

15

15

15

500/5 g

5000

-

-

-

-

-

-

9/kg

90

90

90

90

90

90

90

– Urea (Kg)

385/kg

77

57,75

77

96,25

57,75

77

96,25

– ZA (Kg)

390/kg

-

78

117

156

78

117

156

– TSP (Kg)

600/kg

60

120

120

120

120

120

120

– KCl (Kg)

575/kg

-

115

115

115

115

115

115

– NPK (Kg)

3. Pupuk:
– Kandang (Kg)

1300/kg

-

-

-

-

-

-

-

– Dolomit (Kg)

50/kg

-

25

25

25

25

25

25

– Pupul daun (g)

2500/l

-

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

3,75

6/kg

-

120

120

120

-

-

-

90.000/kg

-

-

-

-

90

90

90

4. Mulsa Jerami (Kg)
Mulsa Plastik
5. Pestisida
– Fungisida (l, Kg)

27.000/kg

-

125

125

125

125

125

125

– Insektisida (l,Kg)

50.000/kg

115

175

175

175

175

175

175

– Pengolahan tnh (HKSP) 5000/HKSP

675

1100

1100

1100

1225

1225

1225

– Tanam-Panen (HKSP) 5000/HKSP

6. Tenaga Kerja

325

425

425

425

540

540

540

30/btg

-

-

-

-

-

-

-

II. Bungan Modal 10%

-

164,7

243,08

280,45

286,23

376,67

382,45

388,23

III. Biaya Produksi

- 1.811,7 2.677,6 3.088,7 3.152,3 4.146,1

4.210,7

4.274,3

6.800

5.800

7. Ajir Bambu (Batang)

IV. Penerimaan
Produksi: Hero
Lokal

2000/kg

-

1.500/kg

2400

V. Pendapatan bersih

-

588,3

VI. R/C ratio

-

1,32

3.600

4.400

-

-

922,4 1.311,3
1,35

1,42

4.000

6.000

-

-

-

-

847,8 1.857,6

2.593,1

1.529,5

1,62

1,36

1,27

1,45

Keterangan:
1) Cp 1 = Cara Petani menggunakan varietas lokal Keriting, jarak tanam 40x40cm
2) A, B, C, D,E, F, Menggunakan varietas Cemeti, jarak tanam 60 x 70 cm.

181

ISBN:Seminar
979-95548-1-0
Prosiding
Hasil Penelitian/Pengkajian 1996/97
PENGKAJIAN PAKET TEKNOLOGI BUDIDAYA KENTANG
DATARAN MEDIUM
(The Assessment of Potato Agriculture Technology on the Medium Elevation Land)
D.D. Widjajanto, S.R. Soemarsono, Al. Budiono, dan L. Amalia1)
ABSTRAK
Permintaan kentang untuk konsumsi segar, bahan baku industri dan ekspor
terus meningkat. Permintaan ini sulit dipenuhi dari pengusahaan kentang di
dataran tinggi. Oleh karena itu perlu disediakan rakitan teknologi budidaya
kentang di dataran medium. Pengkajian paket teknologi budidaya kentang
dataran medium dilaksanakan di Sumberpucung, Malang pada musim
kemarau 1996 menggunakan rancangan acak kelompok dengan empat
ulangan untuk memperoleh paket teknologi budidaya kentang dataran
medium. Adapun paket teknologi yang diuji adalah, penggunaan baris
tunggal dan ganda, mulsa, pupuk NPK dan pupuk organik. Pengaruh paket
teknologi yang diuji terhadap pertumbuhan dan produksi tidak berbeda.
Semua paket teknologi yang diuji menguntungkan. Keuntungan tertinggi
pada paket teknologi yang menggunakan pupuk kompos Azola dan yang
terendah pada paket teknologi dengan barisan ganda tanpa pupuk organik.
Penggunaan mulsa jerami lebih menguntungkan daripada tanpa mulsa
jerami. Pengembangan kentang di dataran medium sebaiknya menggunakan
varietas Atlantik, bibit bebas penyakit bakteri layu, ditanam dengan barisan
tunggal, menggunakan mulsa jerami, pupuk komps Azola, NPK, atau OCF
tanpa pupuk NPK, melalui pola kemitraan dengan industri kripik kentang.
Kata kunci : Kentang, dataran medium, pengkajian, paket teknologi

ABSTRACT
Demand for potato is increasing, and it is difficult to supply from potato
produced in high land. Therefore package technology for potato medium
elevation is needed. This assessment was conducted in Sumberpucung,
Malang during dry season 1996, in randomized block design with four
replications. The treatment were, row system, mulch, fertilizer, and manure.
All technology package assessment were profitable. Azola manure gave the
highest profit, while double row gave the lowest profit. Mulch application
was more profitable than cropping no mulch application. Potato grown in
medium elevation is suggested to use Atlantic variety free bacterial wilt seed.
mulch, Azola menure with NPK fertilizer, and it is preferably managed
through linkage pattern with chip potato industry.
Key words : Potato, medium elevation, assessment, technology package

__________________________________________
1) Berturut-turut PMD, AjPMD, AsPMA
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PENDAHULUAN
Kentang (Solanum tuberosum) merupakan salah satu komoditas alternatif
diversifikasi pangan yang mampu menghasilkan bahan makanan lebih banyak
persatuan luas dan waktu daripada komoditas lainnya (Anonim, 1979). Di Indonesia,
kentang pada umumnya diusahakan di dataran tinggi. Pengusahaan kentang di dataran
tinggi secara monokultur dan kurang diadakan rotasi, menyebabkan terjadinya
penimbunan hama dan penyakit (Kusumo, 1985). Pengembangan kentang di dataran
tinggi arealnya sangat terbatas dan berdampak negatif terhadap lingkungan, oleh
karena itu program pengembangan kentang diarahkan ke dataran medium yang
arealnya sangat luas. Lahan sawah dataran medium diperkirakan lebih dari 400.000 ha
(Anonim, 1981).
Faktor pembatas produksi kentang di dataran medium ialah suhu tanah yang
relatif tinggi untuk pembentukan umbi dan serangan penyakit layu bakteri. Untuk
mengatasi suhu tanah yang relatif tinggi ini telah ditemukan beberapa varietas yang
toleran terhadap panas, antara lain DTO28, DTO33, Spunta, Desiree, (Widjajanto,
1985), Atlantik dan Diaman (Widjajanto dkk, 1996). Untuk menurunkan suhu tanah
dapat digunakan mulsa jerami (Widjajanto, 1985) dan pengairan yang cukup (Kusumo,
1985).
Penyakit layu bakteri dapat diatasi dengan memilih lokasi yang bebas penyakit
layu, bibit bebas penyakit layu, gunakan varietas yang relatif tahan bakteri layu dan
hindari kerusakan akar saat pemeliharaan tanaman.
Hasil penelitian komponen kentang dataran medium sudah cukup banyak, dan
telah disusun dalam paket teknologi budidaya kentang dataran medium, namun masih
perlu dikaji pada lokasi spesifik, sebelum dikembangkan dalam skala luas.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di Sumberpucung (300 m dpl), Malang, mulai bulan
Mei sampai dengan Agustus 1996 di lahan sawah milik petani, dalam rancangan acak
kelompok dengan empat ulangan. Adapun perlakuannya terdiri dari enam paket
teknologi yaitu:
A. Baris tunggal, tanpa pupuk organik dan tanpa mulsa, pupuk NPK.
B. Baris tunggal, tanpa pupuk organik, mulsa jerami, pupuk NPK.
C. Baris ganda, tanpa pupuk organik, mulsa jerami, pupuk NPK.
D. Baris tunggal, pupuk kandang, mulsa jerami, pupuk NPK.
E. Baris tunggal, OCF, mulsa jerami tanpa pupuk NPK.
F. Baris tunggal, kompos Azola, mulsa jerami, pupuk NPK.
Ukuran petak 7,5 m x 5,6 m = 42 m2. Baris tunggal dengan jarak tanam 80 cm x
25 cm, sedang baris ganda dengan jarak tanam (80+60) cm x 25 cm, sehingga tiap
petak ada 7 baris x 30 umbi = 210 umbi untuk baris tunggal dan 8 baris x 30 umbi =
240 umbi untuk baris ganda. Pupuk organik pupuk kandang 20 t/ha, pupuk OCF 2,5
t/ha dan pupuk kompos azola 5 t/ha, diberikan satu hari sebelum tanam. Pupuk NPK
(15:15:5) 1.000 kg/ha diberikan bersamaan saat tanam. Mulsa jerami 6 t/ha dipasang
setelah umbi bibit ditimbun dan terbentuk guludan. Penyiangan dilakukan dua kali
yaitu pada umur 21 hari dan 42 hari. Penimbunan dilakukan tiga hari setelah
penyiangan. Pengairan dilakukan secara leb satu minggu sekali. Pengendalian hama
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penyakit menggunakan 3 g Delsine + 2 cc Supracide per liter air, dilakukan sesuai
dengan kebutuhan. Data yang diamati ialah tinggi tanaman, jumlah cabang per
tanaman, tanaman layu, produksi umbi, persentase umbi konsumsi, berat kering umbi,
biaya produksi dan nilai produksi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan tanaman
Hasil pengukuran tinggi tanaman disajikan pada tabel 1. Pada umur 30 hari,
terdapat perbedaan tinggi tanaman antara paket E (baris tunggal, OCF, mulsa dan
tanpa pupuk NPK) dengan paket C (baris ganda, tanpa pupuk organik, mulsa dan
pupuk NPK). Pada umur 45 hari dan 60 hari tidak terdapat perbedaan tinggi tanaman
antar paket teknologi.
Jumlah cabang pertanaman tidak terdapat perbedaan antar paket paket teknologi
(Tabel 2). Jumlah cabang berkisar antara 10 sampai 12 cabang pertanaman
Tabel 1. Tinggi tanaman (cm) tiap pengukuran, Sumberpucung 1996.
Paket Teknologi
A. Baris tunggal, tanpa p o, tanpa mulsa, NPK
B. Baris tunggal, tanpa p o, mulsa, NPK
C. Baris ganda, tanpa p o, mulsa, NPK
D. Baris tunggal, pupuk kandang, mulsa, NPK
E. Baris tunggal, OCF, mulsa, tanpa NPK
F. Baris tunggal, Azola, mulsa, NPK
Keterangan:

30 Hst
43,0 ab
41,0 ab
46,5 a
44,0 ab
38,0 a
44,4 ab

45 Hst
64,6 a
65.3 a
66,8 a
65,8 a
63,4 a
68,5 a

60 Hst
64,3 a
65,0 a
66,8 a
65,5 a
62,8 a
68,3 a

Angka-angka arah vertikal yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata (p=0,05) menurut
uji Tukey.
HST = Hari Setelah Tanam

Tabel 2.

Jumlah cabang pertanaman dan jumlah tanaman layu perpetak. Sumberpucung, 1996.
Paket Teknologi

Jumlah cabang
per tanaman

Jumlah tanaman
layu per petak

A. Baris tunggal, tanpa p o, tanpa mulsa, NPK
B. Baris tunggal, tanpa p o, mulsa,NPK
C. Baris ganda, tanpa p o, mulsa ,NPK
D. Baris tunggal, pupuk kandang, mulsa,NPK
E. Baris tunggal, OCF, mulsa, tanpa NPK
F. Baris tunggal, Azola, mulsa, NPK

10 a
12 a
10 a
10 a
11 a
11 a

32 a
21 a
22 a
28 a
17 a
28 a

Keterangan:

Angka-angka arah vertikal yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata (p=0,05) menurut
uji Tukey.
po= pupuk organik
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Serangan penyakit layu bakteri
Jumlah tanaman layu per petak disajikan pada tabel 2. Jumlah tanaman layu per
petak tidak berbeda antar paket teknologi. Jumlah yang terkecil pada paket E (17
tanaman) dan terbesar pada paket A (32 tanaman).
Produksi Umbi
Produksi umbi total dan umbi konsumsi tidak berbeda antar paket teknologi
(Tabel 3). Produksi umbi total tertinggi pada paket F (baris tunggal, Azola, mulsa,
NPK) yaitu 141,6 kg/petak, dan yang terendah pada paket A (baris tunggal, tanpa
pupuk organik, tanpa mulsa, NPK), yaitu 110,5 kg/petak. Produksi umbi konsumsi
tertinggi juga pada paket F yaitu 125 kg/petak dan terendah pada paket C (baris ganda,
tanpa pupuk organik, mulsa, NPK) yaitu 96 kg per petak.
Persentase umbi konsumsi dan berat kering umbi tidak terdapat perbedaan antar
paket teknologi yang diuji (Tabel 4). Persentase umbi konsumsi tertinggi pada paket A
(baris tunggal, tanpa pupuk organik, tanpa mulsa, NPK), yaitu 90% dan yang terendah
pada paket D (baris tunggal, pupuk kandang, mulsa dan NPK) yaitu 82%. Persentase
berat kering umbi berkisar antara 19% sampai 21%.
Tabel 3. Produksi umbi total dan umbi konsumsi, Sumberpucung 1996.
Paket Teknologi
A. Baris tunggal, tanpa p o, tanpa mulsa, NPK
B. Baris tunggal, tanpa p o, mulsa, NPK
C. Baris ganda, tanpa p o, mulsa, NPK
D. Baris tunggal, pupuk kandang, mulsa, NPK
E. Baris tunggal, OCF, mulsa, tanpa NPK
F. Baris tunggal, Azola, mulsa, NPK
Keterangan:

Umbi Total
(kg/petak)
110,5 a
122,5 a
112,1 a
118,8 a
134,4 a
141,6 a

Umbi Konsumsi
(kg/petak)
99,0 a
109,1 a
96,3 a
97,5 a
116,4 a
125,0 a

Angka-angka arah vertikal yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata (p=0,05) menurut
uji Tukey.
p o = pupuk organik

Tabel 4. Persentase umbi konsumsi dan berat kering umbi Sumberpucung 1996.
Paket Teknologi
A. Baris tunggal, tanpa p o, tanpa mulsa, NPK
B. Baris tunggal, tanpa p o, mulsa, NPK
C. Baris ganda, tanpa p o, mulsa, NPK
D. Baris tunggal, pupuk kandang, mulsa, NPK
E. Baris tunggal, OCF, mulsa, tanpa NPK
F. Baris tunggal,Azola,mulsa,NPK
Keterangan:

Umbi
Konsumsi
90
89
87
82
86
88

a
a
a
a
a
a

Berat Kering
Umbi
20 a
20 a
20 a
21 a
21 a
19 a

Angka-angka arah vertikal yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata (p=0,05) menurut
uji Tukey.
p o = pupuk organik
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Biaya produksi, nilai produksi dan pendapatan
Secara ekonomis semua paket teknologi yang diuji menguntungkan (Tabel 5).
Keuntungan tertinggi diperoleh dari paket teknologi F (baris tunggal, Azola, mulsa,
NPK) yaitu sebesar Rp. 62.003 per petak, dan terendah paket teknologi C (baris ganda,
tanpa pupuk organik, mulsa, NPK) yaitu sebesar Rp 37.628/petak. Penggunaan OCF
(Paket E) memberikan keuntungan sebesar Rp 54.573.
Tabel 5.

Biaya produksi, nilai produksi dan pendapatan tiap petak. Sumberpucung 1996.
Paket Teknologi

A. Baris tunggal, tanpa p o, tanpa mulsa, NPK
B. Baris tunggal, tanpa p o, mulsa, NPK
C. Baris ganda, tanpa p o, mulsa, NPK
D. Baris tunggal, pupuk kandang, mulsa, NPK
E. Baris tunggal, OCF, mulsa, tanpa NPK
F. Baris tunggal, Azola, mulsa, NPK

Biaya
Produksi
(Rp)

Nilai
Produksi
(Rp)

40.697
41.497
45.572
43.747
45.727
44.797

79.600
92.400
83.200
86.400
100.000
106.800

Keuntungan

(Rp)
38.903
50.930
37.628
42.653
54.573
62.003

Pertumbuhan tanaman kentang pada pengkajian ini cukup baik. Pada awal
pertumbuhan terdapat perbedaan tinggi tanaman (umur 30 hari) antara paket E dan
paket C. Perbedaan ini diduga karena paket E tidak menggunakan pupuk NPK, sedang
paket C menggunakan pupuk NPK yang diberikan bersamaan saat tanam. PAket E
menggunakan OCF, yaitu pupuk kandang yang dilengkapi pupuk makro. Pada awal
pertumbuhan nampaknya pupuk organik belum banyak berpengaruh, namun pada
pertumbuhan selanjunya pengaruh pupuk organik lebih jelas, sehingga paket E dapat
menyamakan pertumbuhan paket yang lain. Jumlah cabang tidak dipengaruhi oleh
paket teknologi yang diuji. Jumlah cabang kentang varietas Atlantik di dataran
medium jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah cabang varietas Atlantik di
dataran tinggi. Jumlah cabang varietas Atlantik di dataran medium berkisar antara 10
sampai 12 cabang pertanaman, sedang di dataran tinggi hanya satu sampai dua cabang
pertanaman. Serangan penyakit layu antar paket teknologi tidak berbeda, baik menggunakan pupuk organik maupun yang tidak menggunakan pupuk organik. Serangan
penyakit layu pada pengkajian ini terutama disebabkan oleh penggunaan bibit yang
tidak bebas penyakit layu. Penyakit layu merupakan masalah utama dalam usahatani
kentang di dataran medium (Kusumo, 1985; Asandhi, 1985). Serangan tertinggi pada
pengkajian ini mencapai 15 % dan terendah hanya 7,1%. Menurut Hutagalung (1984)
persentase serangan penyakit layu bakteri 18% dapat mengakibatkan kehilangan hasil
3 t/ha.
Produksi umbi total maupun umbi konsumsi tidak dipengaruhi oleh paket
teknologi yang diuji. Produksi tertinggi adalah paket F (Azola) yaitu 141,6 kg/petak
atau 35,4 t/ha. Produksi total, dan produksi umbi konsumsinya 125 kg/petak atau 31,5
t/ha. Paket teknologi yang menggunakan OCF produksi total 134,4 kg/petak atau 33,6
t/ha, dan produksi umbi konsumsinya 116 kg/petak atau 28,8 t/ha. Harga umbi
konsumsi Rp 800/kg, sedang harga umbi sisanya hanya Rp 400/kg.
Walaupun produksi tidak berbeda antar paket teknologi namun karena ada
perbedaan biaya produksi, maka besar keuntungan berbeda. Keuntungan tertinggi
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terjadi pada paket teknologi yang menggunakan Azola, yaitu Rp.62.003/petak atau
Rp.14.750.000/ha, dan yang terendah ialah paket C (baris ganda) yaitu Rp. 37.628/
petak atau Rp 8.958.000/ha.
Pengujian produksi kentang varietas Atlantik hasil pengkajian di dataran medium
untuk kripik dilaksanakan di industri kripik kentang Indofood Frito-Lay Corp. Hasil
uji menunjukkan bahwa kentang varietas Atlantik yang dihasilkan di dataran medium,
layak untuk kripik kentang dengan appeareance 10,48%. Batas maksimum appereance
sebesar 16%.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Pengaruh paket teknologi yang diuji terhadap pertumbuhan dan produksi umbi
kentang tidak berbeda.
2. Usahatani kentang di dataran medium sangat menguntungkan
3. Penggunaan mulsa jerami lebih meguntungkan dibanding tanpa mulsa jerami
4. Baris tunggal lebih mudah pengelolaannya dan lebih menguntungkan dari pada baris
ganda.
5. Penggunaan pupuk organik, kompos Azola memberikan keuntungan paling besar.
6. Usahatani kentang di dataran medium sebaiknya menggunakan varietas Atlantik,
bibit bebas penyakit bakteri layu, menggunakan pupuk kompos Azola dan pupuk
NPK melalui pola kemitraan dengan industri kripik kentang.
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--------------, 1985. Percobaan Varietas Kentang di Dataran Rendah. Laporan
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DISKUSI
L. Setyobudi, Ir. Dr.:
Ada dua pernyataan anda yang sedikit bertentangan yaitu pada awal presentasi
anda menyatakan bahwa kentang merupakan salah satu alternatif diversifikasi
pangan, namun pada akhir presentasi anda tidak menganjurkan kentang dataran
medium untuk dikonsumsi segar. Mohon penjelasan!
Dasi D. Widjajanto, Ir.
Secara umum kentang merupakan salah satu alternatif diversifikasi pangan yang
tepat, karena kentang mampu menghasilkan bahan makanan yang lebih tinggi
persatuan luas, dan persatuan waktu dibandingkan dengan tanaman pangan
lainnya. Kentang mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Kentang hasil dari
dataran medium kurang tahan disimpan karena masalah bakteri layu yang cepat
berkembang dalam penyimpanan suhu tinggi dan dipanen relatif lebih muda yaitu
75-80 hari. Oleh karena itu pengembangan kentang dataran medium sebaiknya
diarahkan untuk memenuhi bahan baku industri bukan untuk konsumsi segar,
diusahakan di lahan sawah setelah padi atau tumpangsari dengan tebu, menggunakan varietas Atlantik melalui pola kemitraan dengan industri kripik kentang.
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ANALISIS EFISIENSI PEMASARAN SAYURAN DI JAWA TIMUR
(Analysis of vegetables Efficiency Marketing in East Java)
Agus Suryadi, Wahyunindyawati, F. Kasijadi, S.R. Soemarsono, Pudji Santoso,
B. Nusantoro, Mohamad Saeri, B.V. Lotulung1)
ABSTRAK
Peningkatan produksi sayuran di Jawa Timur tidak dapat meningkatkan
pendapatan petani tanpa disertai peningkatan efisiensi pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui marjin pemasaran dan menentukan
efisiensi pemasaran sayuran prioritas di (bawang merah, Bawang putih,
cabai, kobis, kentang dan tomat) di Jawa Timur. Penelitian dilakukan
dengan survai di Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, Kediri,
Tulungagung, Nganjuk, Magetan, Tuban dan Surabaya dari bulan Juli 1996
sampai dengan Januari 1997. Responden meliputi petani, pedagang tengkulak, pedagang pengepul, grosir, dan pengecer. Data yang dikumpulkan
meliputi, jenis kegiatan pemasaran dan biaya yang dikeluarkan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa nilai marjin pemasaran untuk komoditas
bawang merah sebesar Rp 750/kg; bawang putih Rp 1550/kg; cabai
Rp 900/kg; kobis Rp 255/kg; kentang Rp 600/kg; dan tomat Rp 825/kg.
Saluran pemasaran untuk semua komoditas sayuran prioritas di Jawa Timur
dari daerah produsen sampai konsumen akhir di Surabaya, yang paling
efisien saat ini adalah saluran petani-pedagang pengepul-grosir-pengecerkonsumen dengan indeks efisiensi teknis dan ekonomis serta bagian dari
harga konsumen yang diterima petani masing-masing komoditas adalah
untuk bawang merah 2,34; 3,82 dan 47,27%; bawang putih 4,39; 2,61 dan
71,43%; cabai 2,11; 3,27 dan 40,68%; kobis 0,94; 1.71 dan 42,50%;
kentang 1,83; 2,24 dan 52% serta tomat 2,11; 2,08 dan 33,33%. Nilai
penyusutan untuk semua komoditas sayuran prioritas di Jawa Timur berkisar
10-16% dari total marjin pemasaran dapat ditekan dengan teknik pengepakan yang lebih baik, sehingga dapat menekan biaya pemasaran. Untuk
meningkatkan efisiensi pemasaran produksi sayuran, perlu pemberdayaan
asosiasi produsen sayuran, koperasi dan kelompok tani, serta pelayanan
informasi pasar, untuk memperkuat posisi petani dalam proses pembentukan
harga.
Kata kunci: Sayuran, saluran pemasaran, marjin pemasaran, efisiensi
pemasaran.
ABSTRACT
Increased vegetable crops production might not improve farmers’earnings, if
marketing efficiency is low. The objectives of this research were to quantify
the marketing margin and to identify the most efficient marketing technique
of priority vegetables in East Java, i.e. (onion, garlic, chili pepper, cabbage,
potato and tomato). Survey was conducted from July 1996 to January 1997
applying direct interview technique, covering nine districts, namely Malang,
___________________________________________

1) Berturut-turut AsPMD, AsPMD, PMA, AJPMA, PMA, Teknisi, Teknisi dan Staf Peneliti BPTP Karangploso
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Pasuruan, Probolinggo, Kediri, Tulungagung Nganjuk, Magetan, Tuban and
Surabaya. Respondents consisted of vegetable’s farmers, local product
collectors, large bugers, whole sellers and retailers. The marketing margins
for onion was Rp 750; garlic was Rp 1,550; chili pepper was Rp 900,
cabbage was Rp 225; potatao was Rp 600; and tomato was Rp 850, each/kg.
The marketing chanel consisdered the most efficient was from producers to
local product collectors to whole sellers to retailers and down to
consummers in the cities. The indices of technical and economical efficiency
and farmer’s share for each comodity were: 2.34; 2.82; and 47.27% for
onion; 4.39; 2.61; and 71.43% for garlics; 2.11; 3.27; and 40.67% for chili;
0.94; 1.71; and 42.50% for cabbages; 1.83; 2.24; and 52.0% for potatoes;
and 2.11; 2.08; and 33.33% for tomatoes. The reduction value varies,
between 10 to 16% form the total marketing margin, can be reduced by
improving the packaging in order to minimize the marketing cost. To
enhance the present marketing system, it is necesary to from producer
association to empower cooperatives, farmer’s group, and to provide market
information, to strengthen the bargaining position of farmers in determining
the selling prices.
Key word: Vegetables, marketing channel, marketing margin, marketing
efficiency.
PENDAHULUAN
Jawa timur yang merupakan daerah sentra produksi sayuran ke tiga di Indonesia,
pada tahun 1992 mempunyai kontribusi sekitar 11,69 persen dari total produksi Indonesia
(Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 1994). Jenis komoditas sayuran tersebut antara lain
berturut-turut yaitu: Bawang merah (27,95%),; Bawang putih (23,02%); Cabai (16,24%);
Kentang (16%); Kobis (12,93%) dan Tomat (3,88%). Sedangkan daerah sentra produksinya tersebar di beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo,
Mojokerto, Nganjuk, Magetan, Tulungagung dan Kediri.
Usahatani sayuran bagi petani di Jawa Timur merupakan usaha yang berorientasi
pasar, karena disamping mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi juga dapat diusahakan di lahan sawah maupun tegal dengan pola tanam monokultur maupun tumpangsari. Demikin pula dipandang dari aspek usahatani sayuran merupakan kegiatan
usaha padat kerja yang banyak menyediakan lapangan kerja pedesaan dan hasil
sayuran yang diusahakan secara komersial dapat meningkatkan pendapatan petani,
sehingga kebutuhan jangka pendek petani untuk keperluan hidupnya dapat terpenuhi.
Menurut Syarifudin Baharsyah, 1984 (Dalam Heriyanto, 1995) ada tiga hal pokok
yang menyebabkan usaha peningkatan produksi kurang mendorong peningkatan
pendapatan dan taraf hidup petani, yaitu: (1) Meningkatnya jumlah penawaran pada saat
panen yang diikuti dengan penurunan harga jual, (2) Produk hasil pertanian yang pada
umumnya cepat rusak sehingga harga produk tersebut sangat tergantung pada harga
permintaan konsumen, dan (3) Hasil produksi pada umumnya tidak dapat langsung
dikonsumsi karena memerlukan proses pengolahan. Dengan demikian peningkatan
pendapatan produsen, keuntungan pelaku pemasaran, kepuasan konsumen serta adanya
arus kelancaran komoditas akan ditentukan oleh peningkatan efisiensi pemasaran.
Dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan petani sayuran peran
pemasaran menjadi penting. Hal ini dikarenakan sifat dan produk komoditas sayuran
yang musiman dan mudah rusak, sehingga sering terjadi fluktuasi harga di pasar yang
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sangat tajam. Ciri-ciri dan tuntutan seperti tersebut di atas kadang-kadang merupakan
rintangan dalam sistem pemasarannya (terutama bila pengetahuan dan keterampilan
para pelaku pemasaran sangat terbatas). Sebagai konsekuensinya sering terlihat
adanya perbedaan harga yang sangat menyolok antara daerah-daerah produsen dengan
konsumen, walaupun jarak antara keduanya relatif dekat.
Menurut Mubyarto (1973) mengemukakan bahwa sistem pemasaran dianggap efisien
apabila memenuhi dua syarat, yaitu (1) mampu menyampaikan hasil-hasil produksi dari
petani produsen kepada konsumen dengan biaya serendah-rendahnya, (2) mampu
mengadakan pembagian yang adil dari seluruh harga yang dibayarkan konsumen kepada
semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan pemasaran.
Masih rendahnya efisiensi pemasaran sayuran di Jawa Timur ditunjukkan oleh
berbagai indikasi seperti besarnya perbedaan harga antar daerah, besarnya perbedaan harga
musiman dan kecilnya bagian atau persentase harga konsumen yang diterima petani.
Mengacu pada kenyataan di atas, pengkajian mengenai keragaan saluran
pemasaran sayuran prioritas Jawa Timur dirasakan perlu untuk dilakukan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi saluran, marjin serta efisiensi pemasaran
beberapa komoditas sayuran di Jawa Timur.
BAHAN DAN METODE
Penelitian menggunakan metode survei dengan lokasi penelitian dipilih secara
sengaja berdasarkan daerah sentra produksi yang tersebar di beberapa kabupaten di
wilayah Jawa Timur (Tabel 1). Sebagai objek penelitian para petani produsen,
pedagang tengkulak, pedagang pengepul, grosir serta pengecer di beberapa daerah
tingkat kecamatan, kabupaten serta propinsi (Tabel 2).
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap petani dan pelaku
pemasaran yang telah ditentukan seperti pada (Tabel 2). Waktu pelaksanaan dilakukan
pada bulan Juli 1996 sampai dengan Januari 1997.
Data yang dikumpulkan meliputi tahap kegiatan serta mencatat segala jenis biaya
sejak barang keluar dari petani melalui masing-masing pelaku pemasaran yang terlibat
hingga barang sampai ke konsumen akhir. Data yang terkumpul kemudian dianalisis
dan diinterprestasikan. Untuk menghitung marjin pemasaran masing-masing pelaku
pemasaran, secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:
Tabel 1. Lokasi penelitian dan daerah sentra produksi sayur di Jawa Timur
Kabupaten

Komoditas

Malang

Bawang putih, Cabai, Kentang, tomat, Kobis, Bawang merah

Pasuruan

Kobis, Kentang, Bawang putih

Probolinggo

Bawang merah

Kediri

Cabai, Bawang merah

Tulungagung

Tomat, Kobis

Nganjuk

Bawang merah

Magetan

Kentang, Kobis, Bawang putih

Tuban

Cabai
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Tabel 2. Lokasi dan jumlah pelaku pemasaran
Lokasi
Malang
Pasuruan
Probolinggo
Kediri
Tulungagung
Nganjuk
Magetan
Tuban
Surabaya
Jumlah

Tengkulak
10
10
6
10
10
6
10
6
68

Pelaku Pemasaran
Pengepul
Grosir
4
4
4
4
3
2
4
4
4
4
3
2
4
4
3
2
10
29
36

Pengecer
10
10
6
10
10
6
10
6
15
83

1. Marjin pemasaran
m
n
M =  ci +  j
i=1 j=1
dimana:
M = Marjin pemasaran
ci = Biaya pemasaran i (i=1; 2; 3;.....m;)
j = Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran
j (j = 1; 2; 3;....n; n = jumlah lembaga pemasaran yang ikut ambil bagian
dalam proses pemasaran)
2. Untuk menghitung efisiensi pemasaran digunakan indeks efisiensi teknis dan
ekonomis dengan rumus sebagai berikut:
a. Indeks efisiensi teknis (T)
Tij = Vij/Wij/Dij
b. Indeks efisiensi ekonomis (E)
Eij =  k (ijk)
dimana:
T = Variabel biaya pemasaran per berat akhir penjualan barang per unit jarak.
E = Jumlah keuntungan lembaga per variabel biaya pemasaran
V = Variabel biaya pemasaran
W = Berat akhir yang dijual
 = Jumlah keuntungan pada tiap lembaga pemasaran
d = Total jarak yang ditempuh komoditas tersebut
I = Jenis komoditas
j = Jenis saluran pemasaran
k = Jenis pedagang untuk komoditas “i” dalam saluran pemasaran “j”
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Saluran pemasaran A dianggap lebiah efisien daripada saluran pemasaran B, jika
indeks efisiensi teknis dan ekonomis dari saluran pemasaran A lebih kecil daripada
saluran pemasaran B.
3. Untuk menghitung besarnya bagian harga yang diterima petani, dapat dirumuskan
sebagai berikut:
Hj
FS = ______ x 100%
He
dimana:
Hj = Harga jual di tingkat petani
He = Harga eceran

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bawang Merah
1.1. Saluran pemasaran.
Daerah sentra produksi bawang merah di Jawa timur terdapat di Kabupaten
Probolinggo, Nganjuk, Kediri dan Kabupaten Malang. Untuk pasarnya 70%
dipasarkan di wilayah Jawa Timur, sedangkan 30% dipasarkan keluar Propinsi Jawa
Timur yaitu wilayah Semarang, Solo dan Jakarta.
Petani produsen bawang merah pada dasarnya mempunyai banyak alternatif
dalam menjual hasilnya, meskipun pedagang perantara yang beroperasi sampai di
tingkat petani hanya pedagang tengkulak dan pedagang pengepul namum mereka
banyak jumlahnya sehingga akan memberikan variasi harga yang akan diterima petani.

Grosir Luar propinsi
30%

Grosir kabupaten
dalam propinsi

P. Pengepul
24%

70%

Pengecer
100%

Konsumen
100%

97%

Petani
76%

3%

Tengkulak

Gambar 1.

Saluran pemasaran bawang merah dari petani produsen sampai konsumen
di Jawa Timur, 1996.
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Bila ditelusuri saluran pemasaran bawang merah dari awal diperoleh bahwa 76
persen petani menjual hasilnya pada pedagang tengkulak, sedangkan 24 persen dijual
ke pedagang pengepul. Penyaluran bawang merah dari petani ke pedagang tengkulak
disebabkan oleh banyaknya pedagang tengkulak yang beroperasi sampai ke tingkat
desa dan aktif mendatangi petani saat panen. Sedangkan pedagang pengepul
melakukan pembelian langsung kepada petani untuk mendapatkan kualitas bawang
merah yang baik, sementara mutu bawang merah dari tengkulak kurang baik.
Pedagang pengepul ini harus menyiapkan beberapa jenis kualiatas dengan harga
tertentu untuk melayani grosir di Surabaya serta pedagang perantara luar propinsi Jawa
Timur.
Dalam proses jual beli bawang merah bila terjadi kesepakatan harga antara petani
dan pedagang tengkulak, maka sistem pembayarannya dilakukan dengan cara persekot
yang besarnya antara 25-50 persen dari nilai jualnya, sedangkan sisanya akan dilunasi
1-2 hari kemudian. Rata-rata pembelian pedagang tengkulak setiap hari mencapai 6
kw dengan harga berkisar Rp 600-Rp 650/kg.
Perlakuan grading hanya dilakukan pada tingkat pedagang pengepul. Grade ini
dilakukan berdasarkan besar kecilnya umbi. Rata-rata kuantum penjualan pedagang
pengepul mencapai 35 kw/hari dengan harga Rp 750/kg untuk umbi kecil dan
Rp 875/kg untuk umbi besar. Kuantum penjualan pedagang pengecer rata-rata
mencapai 35 kg/hari dengan harga jual Rp 1250/kg untuk umbi kecil dan Rp 1450/kg
untuk umbi besar. Harga penjualan bawang merah pada masing-masing pelaku
pemasaran ini terjadi pada bulan Oktober dan November 1996.
Susut berat dan kerusakan bawang merah sejak dari petani hingga pedagang
pengecer adalah 10 persen. Untuk susut berat biasanya terjadi pada pedagang
pengepul waktu mengadakan grading dan sortasi, sedangkan susut karena rusak terjadi
pada pedagang pengecer selama proses penjualan.
1.2. Marjin pemasaran.
Menurut Azzaino (1981) marjin pemasaran adalah perbedaan harga yang harus
dibayar oleh konsumen akhir untuk suatu produk dan harga yang diterima petani
produsen untuk produk yang sama, termasuk semua ongkos yang menggerakkan
produk tersebut mulai dari petani produsen sampai di tangan konsumen akhir. Marjin
pemasaran ini merupakan salah satu indikator dari efisiensi pemasaran komoditas yang
bersangkutan.
Biaya pemasaran umumnya ditanggung oleh pelaku pemasaran yang terlibat
dalam pengaliran suatu komoditas dari produsen ke konsumen. Tinggi rendahnya
biaya pemasaran tergantung dari jenis komoditas dan banyaknya fungsi pemasaran
yang dilakukan masing-masing pelaku pemasaran. Secara rinci pelaku pemasaran
yang terlibat dalam penyaluran bawang merah yaitu pedagang tengkulak, pedagang
pengepul, grosir dan pedagang pengecer.
Dari struktur biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-masing pelaku
pemasaran, terlihat bahwa biaya angkut (transpor) menduduki posisi tertinggi
(10,60%) bila dibandingkan biaya lainnya baik yang harus dikeluarkan oleh pedagang
tengkulak, pedagang pengepul maupun grosir (Tabel 4). Perbedaan biaya angkut
ketiga pelaku pemasaran tersebut dikarenakan jarak angkut dan lokasi yang berbeda.
Biaya angkut terendah dialami oleh pedagang tengkulak yaitu sebesar Rp12/kg,
untuk jarak angkut 2-8 Km dengan alat angkut yang digunakan becak atau pick up,
sedangkan biaya angkut tertinggi dialami oleh pedagang pengepul yaitu sebesar Rp 30/kg
dengan jarak angkut 5-80 km dan alat angkut yang dipergunakan pick up atau truk.
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Penyusutan bawang merah tertinggi dialami oleh pedagang pengecer (Rp 35/kg),
hal ini disebabkan oleh busuk selama proses penjualan, sedangkan nilai penyusutan
terendah dialami oleh grosir (Rp 15/kg).
Tabel 4.

Biaya dan marjin pemasaran bawang merah pada berbagai pelaku pemasaran
di Jawa Timur, 1996
Pelaku pemasaran

Tingkat Petani
Tingkat tengkulak
-Biaya pengangkutan
-Keuntungan
Tingkat Pedagang pengepul
-Sortasi/grading
-Bahan
-Pengankutan
-Susut
-Lain-lain
-Keuntungan
Tingkat Grosir
-Sortasi
-Pengankutan
-susut
-Lain-lain
-Keuntungan
Pedagang Pengecer
-Pengangkutan
-Kerusakan
-Keuntungan

Harga
(Rp/kg)
625
675

Marjin Pemasaran
Rp/kg
Persentase (%)

12
38

1,60
5,06

10
5
30
25
10
70

1,33
0,67
4,00
3,33
1,33
9,33

7,5
22,5
15
5
100

1,00
3,00
2,00
0,67
13,33

15
35
350

2,00
4,67
46,67

825

975

1375

Dari segi harga, bawang merah menunjukkan adanya perbedaan harga yang
diterima untuk masing-masing pelaku pemasaran. Pada tingkat harga bawang merah
sebesar Rp 625/kg (harga di tingkat petani), pedagang tengkulak hanya mampu
menjual seharga Rp 675/kg kepada pedagang pengepul. Dari selisih harga tersebut
pedagang tengkulak memperoleh keuntungan sebesar Rp 38/kg atau 5,06 persen dari
total marjin pemasaran (total marjin pemasaran bawang merah sebesar Rp 750/kg).
Selisih harga tertinggi ternyata dinikmati oleh pedagang pengecer yaitu sebesar Rp
400/kg dengan memperoleh keuntungan Rp 350/kg atau 46,67% dari total marjin.
Dari kondisi ini dapat dikatakan bahwa masalah pemasaran bawang merah di daerah
Jawa Timur, pelaku pemasaran yang memperoleh keuntungan terbesar per satuan berat
adalah pedagang pengecer. Keadaan ini dapat terjadi karena disamping pedagang
pengecer menanggung resiko busuk selama proses penjualan lebih besar juga
memanfaatkan ketidak tahuan konsumen akhir akan harga bawang merah yang
berlaku. Akan tetapi secara kuantitas penjualan yang diikuti dengan keuntungan justru
diperoleh pedagang pengepul.
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2. Bawang Putih
2.1. Saluran pemasaran.
Daerah sentra produksi bawang putih di Jawa Timur terdapat di Kabupaten
Malang dan Pasuruan dan untuk daerah pemasarannya 45% dipasarkan di wilayah
Jawa Timur dan 55% dipasarkan ke luar Propinsi Jawa Timur yaitu ke Solo,
Semarang, Bandung dan Jakarta.
Kegiatan pemasaran bawang putih merupakan jembatan antara petani produsen
dengan berbagai tingkatan pelaku pemasaran bawang putih. Apabila hubungan antara
petani produsen dengan berbagai tingkatan pelaku pemasaran bawang putih bisa
dipandang sebagai suatu aliran komoditas, maka akan terlihat permasalahan yang
menyebabkan lemahnya keterkaitan satu dengan lainnya (Gambar 2).
Grosir dalam
propinsi

P. Pengepul
70%
45%

Petani

30%

Gambar 2.

100%

Tengkulak

Pengecer
100%

Konsumen
100%

55%

Grosir luar
propinsi

Saluran pemasaran bawang putih dari petani produsen sampai konsumen
di Jawa Timur, 1996.

Bila ditelusuri saluran pemasaran bawang putih dari awal diperoleh keterangan
bahwa 70% petani menjual hasilnya pada pedagang pengepul dan 30% dijual ke
pedagang tengkulak. Alasan petani mejual langsung ke pedagang pengepul untuk
mendapatkan nilai jual persatuan berat bawang putih yang lebih tinggi serta sistem
pembayaran yang kontan. Oleh karena itu sering terlihat petani produsen bawang
putih berkunjung ke rumah maupun ke bedak-bedak pedagang pengepul yang
berlokasi di pasar tingkat kecamatan untuk menawarkan bawang putihnya.
Dari pembelian pedagang tengkulak yang mencapai 30%, kesemuanya disalurkan
ke pedagang pengepul. Pedagang pengepul ini kemudian melakukan grading
berdasarkan besar kecilnya umbi, yang kemudian disalurkan ke grosir yang ada di
tingkat kabupaten dan kodya Surabaya sebesar 45% dan 55% disalurkan ke pedagang
perantara luar propinsi (Solo, Semarang, Bandung dan Jakarta).
2.2. Marjin pemasaran.
Dahl dan Hamond (1977) menyatakan bahwa marjin pemasaran menggambarkan
perbedaan yang dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen. Sedangkan
nilai marjin pemasaran (volume of marketing margin) merupakan hasil perkalian
antara marjin pemasaran dengan volume yang terjual. Jadi nilai marjin pemasaran
merupakan penjumlahan dari biaya pemasaran yang merupakan balas jasa terhadap
input yang digunakan seperti tenaga kerja, modal dan investasi yang diberikan untuk
kelancaran proses pemasaran dan input-input lainnya serta keuntungan yang diperoleh
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para pelaku pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran. Semakin efisien sistem
pemasaran berjalan maka perbandingan yang dihasilkan akan mendekati satu dan
terjadinya pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada
semua pihak yang terlibat dalam proses pemasaran.
Bila ditelusuri dari awal (Tabel 5) menunjukkan pembebanan biaya pemasaran
bawang putih dari tingkat petani produsen sampai harga jual pengecer di Surabaya.
Penelusuran keseluruhan informasi tentang besarnya marjin pemasaran didasarkan atas
penjualan terbanyak yang dilakukan oleh para pelaku pemasaran. Besarnya marjin
pemasaran bawang putih di Jawa Timur adalah sebesar Rp 1.550/kg atau 29,52% dari
harga jual pengecer Surabaya. Marjin pemasaran sebesar Rp 1.550/kg terdiri atas
biaya yang dikeluarkan pedagang tengkulak Rp 25/kg, pedagang pengepul Rp 235/kg,
grosir Rp 110/kg dan pengecer Rp 80/kg. Sedangkan keuntungan yang diterima oleh
pedagang tengkulak Rp 75/kg; pedagang pengepul Rp 215/kg; grosir Rp 240/kg dan
pengecer Rp 570/kg.
Tabel 5.

Biaya dan marjin pemasaran bawang putih pada berbagai pelaku pemasaran
di Jawa Timur, 1996.

Pelaku pemasaran

Harga
(Rp/kg)

Tingkat Petani
Tingkat tengkulak
-Biaya pengangkutan

Rp/kg

(%)

3700
3800

-Keuntungan
Tingkat Pedagang pengepul
-Sortasi/grading
-Bahan
-Pengankutan
-Susut
-Lain-lain

Marjin Pemasaran

25

1,61

75

4,84

10
5
25
180
15

0,65
0,32
1,61
11,61
0,97

215

13,87

10
60
30
10
240

0,65
3,87
1,94
0,65
15,48

30
50
570

1,94
3,23
36,77

4250

-Keuntungan
Tingkat Grosir
-Sortasi
-Pengankutan
-susut
-Lain-lain
-Keuntungan

4600

Pedagang Pengecer
-Pengangkutan
-Kerusakan
-Keuntungan

5250
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Dari struktur biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-masing pelaku
pemasaran terlihat bahwa biaya penyusutan menduduki posisi tertinggi (16,78%) bila
dibandingkan dengan biaya lainnya. Biaya penyusutan tertinggi dialami oleh
pedagang pengepul (11,61%) dan tertendah grosir (1,94%) dari total marjin.
Tingginya biaya penyusutan yang dialami pedagang pengepul akibat tingkat
kekeringan bawang putih yang dibeli dari petani kurang kering dan karena proses
sortasi dan grading. Sedangkan susut berat yang dialami oleh pelaku pemasaran
lainnya dikarenakan selang waktu yang diperlukan dalam proses penjualan ke
konsumen akhir.
Sedangkan biaya angkut menduduki urutan ke dua dari total biaya yang dikeluarkan
masing-masing pedagang perantara. Biaya angkut tertinggi dialami oleh grosir (Rp 60/kg)
dan terendah oleh pedagang tengkulak (Rp 25/kg). Besarnya biaya angkut yang
dikeluarkan oleh grosir antara lain disebabkan oleh jarak angkut dan biaya bongkar muat
dari truk ke kios di daerah pemasaran. Untuk jarak angkut 1-90 km grosir harus
mengeluarkan biaya sebesar Rp 50/kg dan ongkos bongkar muat dari truk ke kios sebesar
Rp 10/kg.
Dari segi harga bawang putih menunjukkan adanya perbedaan harga yang
diterima untuk masing-masing pedagang perantara. Pada tingkat harga bawang putih
sebesar Rp 3.700/kg (harga petani), pedagang tengkulak hanya mampu menjual
sebesar Rp 3.800/kg pada pedagang pengepul; dari selisih harga tersebut pedagang
tengkulak memperoleh keuntungan sebesar Rp 75/kg. Untuk harga tertinggi ternyata
dinikmati oleh pengecer sebesar Rp 5.250/kg. Dengan memperoleh keuntungan Rp
570/kg atau 38% dari total marjin.
Pangsa harga petani bawang putih terhadap harga jual pengecer di Surabaya
adalah sebesar 70,46%. Besaran nilai ini cukup memadai untuk komoditas sayuran
yang umumnya memperoleh bagian harga yang relatif kecil yaitu berkisar 48-60% dari
harga konsumen (Pasandaran dan Hadi, 1994).
Keadaan ini dimungkinkan
diantaranya oleh permintaan bawang putih relatif masih kuat dan sebaran daerah sentra
produksi yang relatif menyebar.
3. Cabai
3.1. Saluran pemasaran
Daerah sentra produksi cabai di Jawa Timur terdapat di Kabupaten Malang,
Tuban, dan Kediri, sedangkan pasarnya 40% dipasarkan di beberapa pasar tingkat
kabupaten dalam propinsi Jawa Timur dan 60% dipasarkan ke luar propinsi seperti ke
Solo, dan Jakarta.
Bila ditelusuri saluran pemasaran dari awal, 78% petani menjual cabai ke
pedagang pengepul, sedangkan 22% dijual ke pedagang tengkulak (Gambar 3.).
Penjualan cabai oleh petani ke pedagang pengepul dikarenakan sifat cabai yang relatif
tidak tahan simpan. Di pihak pedagang pengepul pembelian cabai langsung ke petani
dengan pertimbangan untuk mendapatkan kualitas yang dikehendaki serta harga beli
yang relatif lebih rendah bila dibandingkan pembelian ke pedagang tengkulak. Sistem
penjualan cabai oleh petani ke pedagang pengepul umumnya dengan cara per satuan
berat. Sementara itu penjualan cabai oleh petani ke pedagang tengkulak dikarenakan
skala usaha petani yang relatif sempit dan terpencar serta lokasinya jauh dengan pasar.
Pedagang pengepul memperoleh cabai disamping dari pembelian langsung ke
petani juga mendapatkan dari pedagang tengkulak yang telah menjalin kerjasama.
Sistem kerjasama yang diberlakukan yaitu pedagang tengkulak mencari cabai sesuai
dengan permintaan pedagang pengepul dengan imbalan yang telah ditentukan
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(komisi). Sistem balas jasa ini ternyata paling disenangi oleh pedagang tengkulak
karena bila terjadi penurunan harga dan kerusakan dalam pengangkutan dari lokasi ke
tempat pedagang pengepul, tidak ikut menanggung resiko.

73%

P. Pengepul
40%

Grosir kabupaten
dalam propinsi

Pengecer
100%

Konsumen
100%

2%

Petani

60%
25%

Grosir luar propinsi

Tengkulak

Gambar 3.

Saluran pemasaran cabai dari petani produsen
sampai ke konsumen di Jawa Timur, 1996.

3.2. Marjin pemasaran
Salah satu karakteristik penting dalam pemasaran cabai yaitu sifat cabai yang
mudah rusak sehingga memberikan implikasi penting terhadap efisiensi pemasaran,
khususnya yang berkaitan dengan biaya pemasaran. Dari struktur biaya pemasaran
cabai terlihat biaya penyusutan menduduki posisi tertinggi dan diikuti dengan biaya
angkut (transpor). Berdasarkan pemantauan, penyusutan cabai dialami pada semua
pedagang perantara yang terlibat dalam pemasaran. Biaya penyusutan tertinggi
dialami oleh pedagang pengecer (Rp 50/kg) dan terendah Rp 30/kg dialami oleh
grosir. Penyusutan cabai yang dialami pedagang pengecer berupa busuk selama proses
penjualan, sedangkan yang dialami oleh grosir akibat kegiatan sortasi.
Dari segi harga cabai menunjukkan adanya perbedaan harga yang diterima untuk
masing-masing pelaku pemasaran. Pada tingkat harga cabai sebesar Rp 575/kg (harga di
tingkat petani), pedagang tengkulak hanya mampu menjual seharga Rp 650/kg kepada
pedagang pengepul. Dari selisih harga tersebut pedagang tengkulak memperoleh
keuntungan sebesar Rp 60/kg atau 6,67% dari total marjin pemasaran (total marjin sebesar
Rp 900/kg). Sedangkan pedagang pengepul memperoleh selisih harga beli dan jual sebesar
Rp 200/kg dengan keuntungan yang diperoleh Rp 115/kg atau 12,78% dari total marjin
(Tabel 6).
Dari kegiatan penyaluran cabai yang dilakukan oleh para pelaku pemasaran,
ternyata selisih harga tertinggi dinikmati pedagang pengecer sebesar Rp 400/kg. Dari
selisih harga tersebut pedagang pengecer memperoleh keuntungan sebesar Rp 335/kg
atau 37,22% dari total marjin. Walaupun keuntungan yang diperoleh pedagang
pengecer relatif tinggi jika dibandingkan dengan para pelaku pemasaran lainnya, akan
tetapi kuantum penjualannya relatif sedikit.
Berdasarkan volume penjualan di antara pelaku pemasaran cabai, ternyata
kuantum penjualan tertinggi dicapai oleh pedagang pengepul. Dari kondisi ini dapat
dikemukakan bahwa kekuatan pasar terletak pada pedagang pengepul. Keadaan ini
dapat terjadi karena penentu harga (price leader) untuk cabai ini adalah pedagang
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pengepul yang dikaitkan dengan harga grosir di beberapa pasar tingkat kabupaten dan
kodya Surabaya, sehingga pedagang perantara lainnya akan melakukan penyesuaian
harga. Oleh karena itu bila terjadi penurunan harga cabai pada periode tertentu, petani
yang paling menderita kerugian, sedangkan pedagang perantara tetap memperoleh
keuntungan meskipun dengan porsi yang berbeda-beda.
Tabel 6.

Biaya dan marjin pemasaran cabai pada berbagai pelaku pemasaran di Jawa
Timur, 1996.

Pelaku pemasaran

Harga
(Rp/kg)

Tingkat Petani
Tingkat tengkulak
-Biaya pengankutan

Marjin Pemasaran
Rp/kg

Persentase (%)

575
650
15

1,67

60

6,67

10
5

1,11
0,56

-Pengankutan
-Susut
-Lain-lain

20
40
10

2,22
4,44
1,11

-Keuntungan

115

12,78

40
30
5
150

4,44
3,33
0,56
16,67

15
50
335

1,67
5,56
37,22

-Keuntungan
Tingkat Pedagang pengepul
-Sortasi/grading
-Bahan

850

Tingkat Grosir
-Sortasi
-Pengankutan
-susut
-Lain-lain
-Keuntungan

1075

Pedagang Pengecer
-Pengangkutan
-Kerusakan
-Keuntungan

1475

4. Kobis
4.1. Saluran pemasaran
Petani kobis di Jawa Timur tidak mempunyai banyak alternatif dalam menjual
hasil panennya. Hal ini disebabkan kobis masih diberlakukan sebagai konsumsi segar
dan belum menjadi salah satu bahan pokok untuk industri olahan.
Bila ditelusuri saluran pemasaran kobis dari awal diperoleh bahwa 65% petani
menjual kobisnya pada pedagang pengepul yang merangkap sebagai penebas dan 35
persen dijual ke pedagang tengkulak (Gambar 4). Alasan petani menjual langsung ke
pedagang pengepul dengan cara tebasan ialah disamping skala usaha yang relatif luas
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petani juga enggan menanggung biaya panen dan transportasi, sedangkan bagi
pedagang pengepul pembelian dengan cara tebasan untuk mendapatkan kualitas kobis
yang lebih baik serta harga beli yang relatif murah, jika dibandingkan dengan
pembelian ke pedagang tengkulak.
P. Pengepul +
Penebas

65%

70%

Grosir kabupaten
dalam propinsi

Pengecer
100%

Konsumen
100%

85%

Petani

30

Grosir luar propinsi
25%

Gambar 4.

Tengkulak

15%

Saluran pemasaran kobis dari petani produsen sampai ke
konsumen di Jawa Timur, 1996.

Dalam transaksi, pedagang pengepul yang merangkap sebagai penebas
melakukan penaksiran hasil dengan jalan menanyakan jumlah bibit yang ditanam per
satuan luas serta memperkirakan berat rata-rata pertanaman. Sedangkan petani
melakukan penaksiran hasil yang akan diperoleh berdasarkan kondisi tanaman.
Proporsi penyaluran pedagang pengepul kepada grosir tingkat kabupaten dan
Kodya Surabaya mencapai 70%, sedang 30% disalurkan ke pedagang perantara di luar
propinsi (Solo, Semarang dan Jakarta)
4.2. Marjin pemasaran
Terjadinya saluran pemasaran seperti ditunjukkan pada (Gambar 4) membuktikan
bahwa petani memerlukan jasa pedagang perantara untuk memasarkan produk yang
mereka hasilkan. Pedagang perantara tentu saja mengeluarkan biaya dengan tujuan
mencari keuntungan. Biaya dan keuntungan pedagang perantara dalam pemasaran
kobis mulai dari petani produsen hingga konsumen akhir seluruhnya akan merupakan
biaya pemasaran bagi petani. Biaya pemasaran dan keuntungan pedagang ini disebut
sebagai marjin pemasaran.
Pedagang perantara kobis relatif tidak melakukan kegiatan penyimpanan
demikian juga kegiatan sortasi dalam arti perubahan kualitas untuk mendapatkan nilai
tambah. Fungsi utama yang mereka lakukan adalah fungsi pengangkutan atau
perubahan tempat.
Total marjin pemasaran kobis yang besarnya Rp 225/kg dari harga jual pengecer
(Rp 425/kg), teralokasikan untuk biaya pemasaran 41,16% dan marjin keuntungan
58,8%. Dari ke empat pelaku pemasaran kobis yang memperoleh persentase
keuntungan terbesar adalah pedagang pengecer (29,42%) dengan persentase biaya
15,68%. Sementara itu tingkat keuntungan terendah diperoleh pedagang pengepul
(7,84%) dengan biaya pemasaran (7,84%), sedangkan biaya pemasaran yang harus
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dikeluarkan grosir sebesar 13,72% dengan mendapatkan marjin keuntungan 15,72%.
Gambaran ini menunjukkan kuatnya posisi grosir dan pengecer dalam pemasaran
kobis, hal ini adalah wajar karena mereka yang lebih aktif secara langsung melakukan
pembelian ke pedagang pengepul dan mejualnya ke konsumen akhir dengan resiko
susut bobot yang relatif tinggi.
Tabel 7.

Biaya dan marjin pemasaran kobis pada berbagai pelaku pemasaran di Jawa
Timur, 1996.

Pelaku pemasaran

Harga
(Rp/kg)

Tingkat Petani
Tingkat tengkulak
-Biaya pengankutan

Marjin Pemasaran
Rp/kg

Persentase (%)

170
200
10

3,92

20

7,84

5

1,96

-Pengankutan
-Susut
-Lain-lain

10
5

3,92
1,96

-Keuntungan

20

7,84

20
10
5
35

7,84
3,92
1,96
13,74

10
30
75

3,92
11,l76
29,42

-Keuntungan
Tingkat Pedagang pengepul
-Sortasi/grading
-Bahan

240

Tingkat Grosir
-Sortasi
-Pengankutan
-susut
-Lain-lain
-Keuntungan

310

Pedagang Pengecer
-Pengangkutan
-Kerusakan
-Keuntungan

425

5. Kentang
5.1. Saluran Pemasaran
Daerah sentra produksi kentang di Jawa Timur terdapat di Kabupaten Malang,
Pasuruan, Probolinggo dan Magetan. Untuk pasarnya, 75% dipasarkan di wilayah
Jawa Timur sedangkan 25% dipasarkan ke luar Propinsi (Solo, Semarang, Jakarta)
Bila ditelusuri saluran pemasaran kentang dari awal diperoleh bahwa 65% petani
menjual kentangnya ke pedagang pengepul dan 35% dijual ke pedagang tengkulak
(Gambar 5). Alasan pedagang pengepul melakukan pembelian langsung kepada petani
ialah untuk mendapatkan kualitas kentang yang baik, karena mutu kentang yang dibeli
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dari pedagang tengkulak bervariasi. Sementara itu harapan petani menjual kentang
langsung ke pedagang pengepul ialah untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi
dan pembayaran secara tunai.
Grosir kabupaten
dalam propinsi

P. Pengepul
65%

75%

100%

100%

Pengecer
100%

Konsumen
100%

25%

Petani

35%

Grosir luar
Propinsi
Tengkulak

Gambar 5.

Saluran pemasaran kentang dari petani produsen
sampai ke konsumen di Jawa Timur, 1996.

5.2. Marjin Pemasaran
Pada dasarnya dalam proses penyampaian kentang dari petani produsen sampai
ke konsumen memerlukan biaya. Biaya pemasaran ini meliputi biaya panen,
sortasi/grading, pengangkutan dan biaya-biaya lainnya. Dengan adanya biaya ini
tentunya akan terdapat perbedaan harga yang dibayar konsumen dengan harga yang
diterima petani. Disamping biaya pemasaran tersebut, adanya susut berat/kerusakan
yang ditanggung oleh masing-masing pelaku pemasaran akan berpengaruh terhadap
besarnya marjin pemasaran dari masing-masing pelaku pemasaran tersebut.
Besarnya total marjin pemasaran kentang di Jawa Timur adalah sebesar Rp
600/kg atau 48% dari harga jual pengecer di pasar tingkat Kabupaten dan Kodya
Surabaya. Total marjin pemasaran yang secara relatif besarnya 48% itu teralokasikan
untuk biaya pemasaran 13,60% dan marjin keuntungan 34,40% (Tabel 8). Dari
keempat pelaku pemasaran ini, persentase keuntungan terbesar diperoleh pengecer
yaitu 17.2% dengan persentase biaya 4,0%. Sementara itu biaya pemasaran yang
harus dikeluarkan pedagang pengepul 3,6% dengan mendapatkan marjin keuntungan
6,4%. Tingkat keuntungan yang diperoleh grosir 7,6% dengan biaya pemasaran 5,2%.
Tingginya keuntungan yang diperoleh pengecer merupakan hal yang wajar, karena
disamping pengecer menanggung biaya susut berat/rusak paling tinggi (29,41%) dari
total biaya pemasaran juga merupakan pelaku pemasaran yang langsung berhadapan
dengan konsumen akhir.
Pangsa harga petani terhadap harga jual pengecer di pasar tingkat kabupaten dan
kodya Surabaya adalah sebesar 52%. Besaran nilai ini cukup memadai bila
dibandingkan dengan pangsa harga kobis dan cabai yang diterima petani. Keadaan ini
dimungkinkan karena sifat komoditas tidak membutuhkan perlakuan khusus dalam
pemasaran dan relatif tahan simpan bila dibandingkan dengan komoditas cabai dan
kobis.
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Tabel 8.

Biaya dan marjin pemasaran kentang pada berbagai pelaku pemasaran di
Jawa Timur, 1996.

Pelaku pemasaran

Harga
(Rp/kg)

Tingkat Petani

650

Tingkat tengkulak
-Biaya pengankutan
-Keuntungan
Tingkat Pedagang pengepul
-Sortasi/grading
-Bahan
-Pengankutan

700

-Susut
-Lain-lain
-Keuntungan
Tingkat Grosir

Rp/kg

Persentase (%)

10
40

1,67
6,67

5
5
15

0,83
0,83
2,50

10
10
80

1,67
1,67
13,33

40
10

6,67
1,67

5
95

0,83
15,83

10
50
215

1,67
8,33
35,83

825

975

-Sortasi
-Pengankutan
-susut
-Lain-lain
-Keuntungan
Pedagang Pengecer
-Pengangkutan
-Kerusakan
-Keuntungan

Marjin Pemasaran

1250

Perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya pada
jalan-jalan dari daerah produsen ke pusat-pusat pemasaran akan menekan biaya
pemasaran. Tersedianya informasi harga di tingkat pasar kecamatan serta perluasan
pemasaran kentang untuk bahan olahan akan dapat memperkuat posisi tawar menawar
bagi petani yang pada akhirnya bisa mempertinggi nilai jual.
6. Tomat
6.1. Saluran Pemasaran
Pemasaran merupakan aktivitas penting dalam sistem ekonomi. Aktivitas ini
akan mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan melibatkan
berbagai institusi formal maupun formal. Penanganan pemasaran melalui suatu
tatanan yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh institusi yang terkait, akan
mejadikan suatu rangkaian pemasaran yang efisien. Pemasaran yang efisien mutlak
diperlukan agar dapat memberikan insentif yang memadai bagi petani produsen untuk
tetap dapat mempertahankan atau meningkatkan produksinya.
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Bila ditelusuri saluran pemasaran tomat dari awal diperoleh bahwa 80% petani
menjual tomatnya pada pedagang pengepul yang merangkap sebagai penebas dan 20%
dijual ke pedagang tengkulak (Gambar 6). Alasan petani menjual langsung ke
pedagang pengepul biasanya didasarkan pada skala usaha yang cukup luas dan untuk
mendapatkan uang secara tunai, sedangkan penjualan ke pedagang tengkulak biasanya
skala usaha petani yang relatif sempit dan jauh dari lokasi pasar, dengan sistem
pembayaran diberi perskot yang besarnya 20-50% dari volume penjualan dan sisanya
akan dilunasi 1-2 hari setelah transaksi. Bagi pedagang pengepul, pembelian langsung
ke petani untuk mendapatkan kualitas tomat yang lebih baik, sedangkan kulitas yang
didapat dari pembelian ke pedagang tengkulak bervariasi.
Tengkulak
20%

100%

Petani

Grosir kabupaten
dalam propinsi

Petani

80%

Pengepul &
penebas

55%

Pengecer
100%

Konsumen
100%

45%

Grosir luar
propinsi
Gambar 6. Saluran pemasaran kentang dari petani produsen sampai ke
konsumen di Jawa Timur, 1996.

Dalam transaksi pedagang pengepul yang merangkap sebagai penebas melakukan
penaksiran dengan jalan menghitung banyaknya guludan yang ada di lapang dengan
memperkirakan berat hasil/tanaman yang disesuaikan dengan harga jual di pasar yang
berlaku per satuan berat, sedangkan petani melakukan penaksiran hasil yang akan
diperoleh berdasarkan kondisi tanaman. Taksiran hasil penebas biasanya lebih rendah
bila dibandingkan dengan taksiran petani. Harapannya penebasan memperoleh
keuntungan yang memadai setelah taksiran nilai produksi dikurangi dengan biaya
panen dan angkut.
Pedagang pengepul memperoleh tomat disamping dari menebas juga
mendapatkan dari pedagang tengkulak. Dari pembelian tersebut disalurkan ke
pedagang grosir yang ada di pasar kabupaten dan kodya Surabaya sebesar 55% dan
45% disalurkan ke pedagang perantara di luar Propinsi Jawa Timur ke Semarang dan
Jakarta. Dari pembelian grosir yang mencapai 55% disalurkan ke pengecer yang
berada di pasar tingkat kabupaten dan kodya Surabaya, yang kemudian pengecer akan
menjual langsung ke konsumen di wilayah kerja masing-masing.
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6.2. Marjin Pemasaran
Beberapa karakteristik penting dalam pemasaran tomat, antara lain sifat tomat
yang mudah rusak, memerlukan penanganan pasca panen yang relatif rumit dan
memiliki bobot yang tinggi sehingga ongkos per satuan berat adalah tinggi. Ketiga
karateristik ini memberikan implikasi penting terhadap efisiensi pemasaran, khususnya
yang berkaitan dengan biaya pemasaran.
Dari struktur biaya pemasaran tomat terlihat bahwa biaya angkut (transpor)
menduduki posisi tertinggi bila dibandingkan dengan biaya-biaya lainnya yang
dilakukan oleh masing-masing pelaku pemasaran. Perbedaan biaya angkut oleh
masing-masing pelaku pemasaran tersebut disebabkan karena jarak angkut dan lokasi
yang berbeda.
Total marjin pemasaran tomat di Jawa Timur adalah sebesar Rp 825/kg atau
68,75% dari harga jual pengecer di pasar tingkat kabupaten dan kodya Surabaya.
Total marjin pemasaran yang secara relatif besarnya 68,75% itu, teralokasikan untuk
biaya pemasaran 19,58% dan marjin keuntungan 49,17%.
Penyusutan untuk komoditas tomat berdasarkan pengamatan terdapat hampir di
semua tingkat pelaku pemasaran. Biaya penyusutan tertinggi yang harus dikeluarkan
oleh pengecer sekitar Rp 60/kg. Penyusutan ini terjadi karena selang waktu yang
diperlukan dalam proses penjualan ke konsumen akhir.
Dari segi harga, tomat menunjukkan adanya perbedaan harga yang diterima
untuk masing-masing pelaku pemasaran. Pada tingkat harga tomat sebesar Rp 375/kg
(harga tingkat petani), pedagang tengkulak hanya mampu menjual seharga Rp 450/kg
kepada pedagang pengepul (Tabel 9). Dari selisih harga tersebut pedagang tengkulak
memperoleh keuntungan Rp 125/kg atau 15,15% dari total marjin. Selisih harga yang
tinggi ternyata dinikmati oleh pedagang pengecer sebesar Rp 350/kg, dengan
memperoleh keuntungan Rp 280/kg atau 33,94 dari total marjin.
Dari kondisi ini dapat dikatakan bahwa keuntungan terbesar yang diperoleh
pengecer adalah hal yang wajar, bila dikaitkan dengan peranannya. Karena disamping
pengecer merupakan pelaku pemasaran yang langsung berhubungan dengan konsumen
akhir juga menanggung resiko susut/kerusakan yang paling besar bila dibandingkan
dengan pelaku pemasaran lainnya.
Efisiensi Saluran Pemasaran Beberapa Sayuran Prioritas Jawa Timur
Pengertian efisiensi pemasaran yang dimaksud oleh petani dan pedagang
menurut Hanafiah dan Saifudin (1983) berbeda dengan yang dimaksud oleh
konsumen. Petani dan pedagang menganggap bahwa suatu sistem pemasaran
dikatakan efisien apabila dalam menjual barangnya mendatangkan keuntungan yang
tinggi. Sedangkan konsumen menganggap bahwa suatu sistem pemasaran efisien
apabila konsumen dapat dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan serta
murah harganya.
Efisiensi pemasaran selain ditentukan oleh indeks effisien teknis dan ekonomis,
juga ditentukan dengan besarnya bagian harga (farmer’s share) yang diterima petani
sebagai imbalan dari pengorbanan yang dikeluarkan dalam menghasikan suatu
produks (Buharman, 1983).
Berdasarkan rumus (1), (2), dan (3) serta memanfaatkan distribusi marjin dan
saluran pemasaran sayuran dari masing-masing pelaku pemasaran didapat nilai indeks
efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis serta “farmer’s share” untuk masing-masing
sayuran prioritas Jawa Timur (Tabel 10).
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Tabel 9. Biaya dan marjin pemasaran tomat pada berbagai pelaku pemasaran di Jawa
Timur, 1996.
Pelaku pemasaran
Tingkat Petani
Tingkat tengkulak
-Biaya pengankutan
-Keuntungan
Tingkat Pedagang pengepul
-Sortasi/grading
-Bahan
-Pengangkutan
-Susut
-Lain-lain
-Keuntungan
Tingkat Grosir
-Sortasi
-Pengankutan
-susut
-Lain-lain
-Keuntungan
Pedagang Pengecer
-Pengangkutan
-Kerusakan
-Keuntungan

Harga
(Rp/kg)
375
450

Marjin Pemasaran
Rp/kg
Persentase (%)

15
60

1,82
7,27

10
10
30
15
10
125

1,21
1,21
3,64
1,84
1,21
15,15

60
10
5
125

7,27
1,21
0,61
15,15

10
60
280

1,21
7,27
33,94

650

850

1200

Bawang Merah
Saluran pemasaran bawang merah dari daerah produsen sampai ke daerah
konsumen mempunyai dua kemungkinan saluran yang bisa dipilih. Saluran A
melibatkan empat pelaku pemasaran sedangkan saluran B hanya melibatkan tiga
pelaku pemasaran. Dari hasil perhitungan (Tabel 10), terlihat bahwa saluran
pemasaran B mempunyai indeks efisiensi teknis (T) dan ekonomis (E) yang paling
rendah yaitu 2,38 dan 2,82 ini berarti bahwa saluran pemasaran B merupakan saluran
pemasaran yang paling efisien. Disamping itu saluran B juga memberikan nilai
farmer’s share yang terbesar (47,27%) artinya petani yang menjual bawang merah
melalui saluran ini akan menerima 47,27% dari harga yang dibayarkan.
Bawang putih
Saluran pemasaran bawang putih dari daerah produsen sampai ke daerah
konsumen mempunyai dua kemungkinan saluran yang bisa dipilih saluran A
melibatkan tiga pelaku pemasaran, sedangkan saluran B melibatkan empat pelaku
pemasaran. Untuk pemasaran bawang putih, hasil analisis indeks efisiensi teknis dan
ekonomis (Tabel 10), menunjukkan bahwa saluran pemasaran A merupakan saluran
pemasaran yang paling efisien. Hasil analisis menunjukkan bahwa saluran pemasaran
A memberikan nilai T dan E yang paling rendah yaitu 4,39 dan 2,61.
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Tabel 10. Indeks efisiensi dan farmer’ share saluran pemasaran sayuran prioritas di
Jawa Timur, 1996.
Jenis sayuran
Bawang merah
Bawang putih
Cabai
Kobis
Kentang
Tomat

Saluran *)
pemasaran
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Indeks Efisiensi
Farmer’s share
Teknis (T)
Ekonomis (E)
(%)
2,4
2,91
45,45
2,38
2,82
47,27
4,39
2,61
71,43
4,67
2,64
70,48
2,11
3,27
40,68
2,28
3,29
38,98
0,94
1,71
42,50
1,06
1,75
45,00
1,83
2,24
52,00
1,94
2,25
48,00
2,11
2,08
33,33
2,28
2,10
29,17

Keterangan: *) saluran pemasaran
A: Petani-pedagang pengepul-grosir-pengecer-konsumen
B:
Petani-pedagang tengkulak-pedagang pengepul-grosirpengecer-konsumen

Demikian juga dengan nilai farmer’s sharenya. Petani yang menjual hasil
produksinya langsung ke pedagang pengepul akan memperoleh nilai yang cukup besar
yaitu 71,43% bila dibandingkan dengan saluran B (harga yang diterima petani
70,48%).
Meskipun dari hasil analisis diketahui saluran pemasaran A merupakan saluran
yang paling efisien untuk bawang putih, namun melihat komponen-komponen biaya
yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pelaku pemasaran cukup tinggi. Untuk
itu perlu adanya perbaikan terhadap komponen-komponen yang mempengaruhi
tingginya biaya pemasaran. Perbaikan komponen yang cukup penting diantaranya
dengan meningkatkan efisiensi penyusutan, yaitu dengan memperhatikan penggunaan
bibit yang ditanam petani, saprodi yang memadai dan umur panen yang tepat agar
hasil panen tidak banyak mengalami susut bobot dan busuk. Penganan cara panen,
penjemuran dan penyimpanan yang baik juga dapat mengurangi resiko penyusutan.
Cabai
Saluran pemasaran cabai dari produsen sampai ke daerah konsumen mempunyai
dua kemungkinan yang bisa dipilih. Saluran A melibatkan tiga pelaku pemasaran,
sedangkan saluran B melibatkan empat pelaku pemasaran. Dari hasil analisis (Tabel
10) terlihat bahwa saluran pemasaran A mempunyai nilai T dan E yang paling rendah
yaitu 2,11 dan 3,27 ini berarti bahwa saluran A merupakan saluran pemasaran yang
paling efisien. Disamping itu saluran A memberikan nilai farmer’s share yang terbesar
(40,68%), artinya petani yang menjual cabai ke pedagang pengepul akan menerima
40,68% dari harga yang dibayar oleh konsumen. Nilai farmer’s share terkecil terjadi
pada saluran pemasaran B (38,98%), ini berarti petani hanya menikmati sebagian kecil
dari harga yang dibayarkan konsumen karena pada saluran pemasaran ini petani
menjual hasilnya lewat pedagang tengkulak.
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Kobis
Saluran pemasaraan kobis dari produsen ke konsumen mempunyai dua kemungkinan
yang bisa dipilih. Salura A melibatkan tiga pelaku pemasaran dan saluran B melibatkan
empat pelaku pemasaran. Dari hasil analisis (Tabel 10), terlihat bahwa saluran A
mempunyai nilai T dan E paling rendah yaitu sebesar 0,94 dan 1,71, jika dibandingkan
dengan B (nilai T dan E sebesar 1,06 dan 1,75). Hal ini menunjukkan bahwa saluran A
merupakan pemasaran yang paling efisien, akan tetapi bila dilihat dari nilai farmer’s share,
maka saluran B memberikan nilai terbesar yaitu 45% jika dibandingkan dengan saluran A
(42,5%), hal ini bisa terjadi akibat keuntungan yang diambil pelaku pemasaran pada
saluran A secara proporsional lebih tinggi bila bila dibandingkan dengan pelaku pemasaran
pada saluran B. Kejadian seperti ini dapat diantisipasi dengan perbaikan dalam bidang
sarana dan prasarana jalan serta transportasi, sehingga petani dengan mudah bisa
membawa hasil panennya untuk dipasarkan ke pasar konsumen tanpa harus menjual ke
pedagang pengepul dengan cara tebasan. Dari hasil pemantauan dilapang ternyata sistem
penyaluran dengan cara tebasan banyak merugikan petani.
Kentang
Saluran pemasaran kentang dari daerah produsen sampai ke daerah konsumen
mempunyai dua kemungkinan saluran pemasaran yang bisa dipilih. Saluran A
melibatkan tiga pelaku pemasaran, sedangkan saluran B melibatkan empat pelaku
pemasaran. Dari hasil analisis (Tabel 10) terlihat bahwa saluran pemasaran A
mempunyai nilai T dan E paling rendah (1,83 dan 2,24) bila dibandingkan dengan
saluran B (nilai T dan E sebesar 1,94 dan 2,25). Disamping itu saluran pemasaran A
memberikan nilai farmer’s share yang terbesar 52% bila dibandingkan dengan nilai
farmer’s share pada saluran B 48%. Ini berarti petani yang menjual kentang melalui
saluran A akan menerima 52% dari harga yang dibayarkan oleh konsumen.
Perbaikan komponen biaya pemasaran yang cukup penting dapat dilakukan
dengan peningkatan efisiensi penyusutan yaitu dengan memperhatikan penggunaan
bibit varietas unggul dan umur panen yang tepat agar hasil panen tidak banyak yang
rusak dan busuk selama proses penjualan.
Tomat
Saluran pemasaran tomat dari daerah produsen sampai ke daerah konsumen
mempunyai dua kemungkinan saluran yang bisa dipilih. Saluran A melibatkan tiga
pelaku pemasaran, sedangkan saluran B melibatkan empat pelaku pemasaran. Untuk
pemasaran tomat, hasil analisis (Tabel 10) menunjukkan bahwa saluran pemasaran A
mempunyai nilai T dan E yang relatif kecil (2,11 dan 2,08) bila dibandingkan dengan
saluran pemasaran B (2,28 dan 2,10). Di samping itu saluran A memberikan nilai
farmer’s share yang terbesar (33,33) artinya petani yang menjual tomat lewat saluran
(A) petani-pedagang pengepul-grosir-pengencer-konsumen, akan menerima 33,33%
dari harga yang dibayarkan oleh konsumen. Dengan nilai T dan E yang relatif kecil
serta nilai farmer’s share yang cukup besar, maka dapat dikatakan bahwa saluran
pemasaran A merupakan saluran yang paling efisien.
Meskipun dari hasil analisis dapat diketahui bahwa saluran pemasaran A
merupakan saluran paling efisien untuk pemasaran tomat, namun melihat komponenkomponen biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing pelaku pemasaran yang
terlibat ternyata masih cukup tinggi. Untuk itu perlu diupayakan perbaikan dan
penekanan terhadap komponen-komponen yang mempengaruhi tingginya biaya
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pemasaran, agar saluran pemasaran A dapat lebih efisien. Perbaikan komponen biaya
pemasaran yang cukup penting dapat dilakukan dengan peningkatan efisiensi
penyusutan yaitu dengan memperhatikan penggunaan bibit varietas unggul dan
penanganan pasca panen yang tepat agar hasil panen tidak banyak mengalami
kerusakan dan busuk selama proses penjualan.
KESIMPULAN
1. Tingginya nilai marjin pemasaran sayuran prioritas Jawa Timur lebih besar
disebabkan oleh keuntungan yang diambil para pelaku pemasaran (70%).
2. Saluran pemasaran yang dinilai efisien saat ini yaitu petani yang menjual hasilnya
langsung ke pedagang pengepul-grosir-pengecer-konsumen, dengan sistem
penjualan per satuan berat.
3. Bagian harga konsumen yang diterima petani sayuran prioritas Jawa timur berkisar
35%-52%, kecuali untuk bawang putih sebesar 71%, masih dapat ditingkatkan
melalui penanganan pra dan pasca penen yang lebih baik.
SARAN
Untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup pelaku pemasaran, utamanya
produsen sayuran di Jawa Timur, Pemerintah sebagai fasilitator perlu memperbaiki
sistem pemasaran yang diarahkan untuk terbentuknya mekanisme penentuan harga
yang adil, yang pada gilirannya akan mengacu pada pembagian keuntungan yang layak
bagi produsen dan pelaku pemasaran. Kebijkasanaan yang dapat ditempuh untuk
tujuan tersebut adalah:
a) Pembinaan asosiasi produsen termasuk koperasi, kelompok tani dan
penyempurnaan informasi pasar di semua tingkat pasar untuk memperkuat
posisi petani dalam proses pembentukan harga.
b) Menciptakan pusat-pusat produksi berdasarkan asas skala ekonomi pada lokasi
sehamparan dan mengaitkan langsung dengan usaha agroindustri.
c) Menurunkan biaya pemasaran dengan mengupayakan terwujudnya prasarana
pemasaran dan sarana transportasi umum yang lebih efisien dan mampu
mencapai pusat-pusat produksi di pedesaan
PUSTAKA
Affif, Kasmiri dan Syamsirizal, 1986. Hand Out Pemasaran. Institute Management
Industies. MC-Grow Hill Book Company. USA.
Azainu, Zulkifli. 1981. Pengantar Tataniaga Pertanian. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial
Ekonomi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
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di Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam Kepakan Baru.
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Situmorang, J dan R. Suprihatini, 1988. Pemasaran Teh di wilayah PIR Lokal-I Kebun
Taraju, Jawa Barat. Forum Penelitian Agroekonomi 6 (2):42-52.
Thomas Agus Soetiarso, Nurmalinda dan Witono Adiyoga, 1995. Efisiensi Saluran
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DISKUSI
Asikin
- Mengapa keuntungan yang diterima pelaku pemasaran lebih tinggi bila
dibandingkan dengan yang diterima petani ?
-

Bagaimana solusi terbaik agar petani sayuran mendapatkan bagian harga
konsumen yang layak ?

Agus Suryadi, Ir.
- Sebagian besar petani sayuran kurang menguasai informasi pasar disisi lain
pelaku pemasaran dengan peran yang lebih aktif mendatangi petani dan
menguasai pasar konsumen akan lebih leluasa untuk menentukan harga beli di
tingkat petani
-

Petani sayuran perlu dibina untuk membentuk kelompok pemasaran bersama,
agar bagian harga jual yang diterima lebih tinggi dan distribusi keuntungan
antara petani dan pelaku pemasaran lebih adil.

Sumarno, Dr.
Apakah ada saluran pemasaran alternatif yang dapat memperbesar bagian harga
konsumen yang diterima oleh petani (farmer’s share) ?
Agus Suryadi, Ir.
Ada beberapa hal yang dapat dilaksanakan petani produsen untuk mendapatkan
nilai jual yang layak:
– Melaksanakan penganan pasca panen (grade, sortir) yang lebih baik
– Penjualan dilakukan dengan sistem per satuan berat
– Menjual langsung ke pedagang besar yang berlokasi di pasar konsumen
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UJI ADAPTASI VARIETAS BAWANG PUTIH DATARAN TINGGI PADA
BERBAGAI AGROEKOLOGI LAHAN KERING DI JAWA TIMUR
(Study on Adaptation of High land Garlic on Several Agroecology of Dry area
East Java)
Muchamad Soleh, Al. Gamal Pratomo dan Dwi Setyorini1)
ABSTRAK
Lahan kering dataran tinggi di Jawa Timur berpotensi untuk pengembangan
tanaman bawang putih di musim penghujan. Daerah-daerah tersebut
memiliki agroekosistem spesifik, sehingga untuk memperoleh hasil yang
optimal diperlukan varietas bawang putih tertentu yang adaptif. Untuk
mendapatkan varietas tersebut dilakukan uji adaptasi tujuh varietas bawang
putih yaitu: Tawangmangu Baru, Lumbu Kuning, Saigon (Si Galuh), Lumbu
Salak, Si Jong Jong, Sangga, serta Lumbu Hijau (sebagai pembanding) pada
MH 1996/1997, di Sarangan, Plaosan (Magetan) dan Sumberbrantas, Batu,
(Malang). Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok, ulangan 4
kali. Petak percobaan terdiri dari 2 guludan yang masing-masing guludan
berukuran 120 cm x 600 cm, jarak tanam 10 cm x 15 cm. Pemupukan tiap ha
(180 kg N+45 kg P2O5+45 kg K2O+10 ton pupuk kandang ayam).
Pengendalian hama/ penyakit mengacu pada prinsip PHT. Pengamatan data
meliputi umur panen, hasil bobot basah (panen) dan bobot kering dan
ukuran umbi. Dari tujuh varietas Tawangmangu Baru dan Sangga berumur
paling lama (125 hst ). Lumbu Hijau, Saigon, Lumbu Salak dan Si Jongjong
berumur antara 100 hst-120 hst. Varietas terpendek umurnya adalah Lumbu
Kuning 80 hst. Varietas Lumbu Hijau unggul di Sumberbrantas dengan hasil
panen (13,23 t/ha), diikuti Saigon (12,43 t/ha), sedangkan di Sarangan,
Magetan varietas Saigon lebih unggul (14,44 t/ha), diikuti Lumbu Hijau
(12,60 t/ha). Setelah disimpan bobot kering hasil varietas Lumbu Hijau
(8,97 t/ha), Saigon (8,00 t/ha). Di Sarangan, hasil bobot kering varietas
Saigon (10,04 t/ha), Lumbu Hijau (8,54 t/ha). Tingginya produksi kedua
varietas tersebut di dukung oleh ukuran umbi lebih baik dari varietas yang
lain. Varietas yang hasilnya rendah adalah Si Jongjong dan Lumbu Kuning
baik yang diuji di Sarangan maupun di Sumberbrantas. Dari hasil uji
adaptasi varietas di Sarangan (Magetan), varietas Saigon disarankan untuk
dikembangkan lebih lanjut, sedangkan varietas Lumbu Hijau di lahan kering
dataran tinggi Sumberbrantas Batu (Malang).
Kata kunci: Lahan kering dataran tinggi, varietas bawang putih, adaptasi.
ABSTRACT
Dry upland in East Java has high potency for growing garlic during rainy
season due to their specific agroecosystem. Therefore, an adaptive garlic
cultivar is needed in order to reach the optimal yield by carrying out
adaptation test on seven garlic var. namely Tawangmangu Baru, Lumbu
_________________________________________

1) Berturut-turut PMA, AsPMd, Staf Peneliti BPTP Karangploso
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kuning, Saigon (Si Galuh), Lumbu salak, Si Jongjong, Sangga and also
Lumbu hijau (as control) within rainy season 1996/1997, at Sarangan,
Plaosan, (Magetan) and Sumberbrantas Batu (Malang). Research used a
randomized block design, with 4 replications. Research plot consisted of 2
beds; each sized 120 cm X 600 cm, planting space 10 cm X 15 cm.
Fertilization 180-kg N+45 kg P2O5+45 kg K2O+10 t (chicken manure). Pest
and diseases control was done based on IPM technique. Data observed
including harvesting time, wet weight (harvest) and dry weight and bulb size.
From the seven varieties tested Tawangmangu Baru and Sangga showed the
longest age (125 days after planting), while Lumbu hijau, Lumbu salak and
Si Jongjong aged between 100 dap to 120 dap. The shortest age was Lumbu
kuning 80 dap. The highest yield at Sumberbrantas reached by Lumbu hijau
(13.23 t/ha), followed by Saigon (12.43 t/ha) while at Sarangan, Magetan the
highest yield showed by Saigon (14.44 t/ha), followed by Lumbu hijau (12.60
t/ha). Dry weight of Lumbu hijau (8.97 t/ha), and Saigon (8.00 t/ha) at
Sumberbrantas, while at Sarangan dry weight Saigon (10.04 t/ha) and Lumbu
hijau (8.54 t/ha). The low produce showed by Si Jongjong and Lumbu kuning,
even at Sarangan or Sumberbrantas. In brief, Saigon var. is recommended to be
further extensive, while Lumbu hijau var. recommended Sumberbrantas.
Key word:

Adaptation test, garlic, highland.
PENDAHULUAN

Salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas lahan di pusat-pusat produksi
bawang putih adalah mananam varietas yang adaptif (Ashandi, 1986; Sahat, 1994).
Penetapan varietas yang adaptif dapat ditempuh melalui seleksi tanaman di lapangan
yang telah ada dan dipilih yang terbaik (Astley, 1982) seperti proses munculnya
varietas Tawangmangu Baru yang atas kejelian seorang petani menemukan satu
tanaman berpenampilan prima daripada tanaman lain, kemudian dikembangkan
(Konsultasi Pribadi, 1995) atau dengan jalan memasukkan varietas baru (Fitter dan
Hay, 1991) dari daerah lain yang dikenal dengan uji adaptasi. Peluang masuknya
varietas andalan daerah lain ke pusat produksi bawang putih di Jawa Timur khususnya
dataran tinggi lahan kering untuk meningkatkan produktivitas lahan mempunyai
peluang besar karena materi yang akan diuji adaptasikan telah tersedia seperti
Tawangmangu lokal, Tawangmangu Baru dari daerah Tawangmangu Jateng, Lumbu
Hijau, Saigon, Lumbu Kuning dan Lumbu Salak dari daerah Batu Timur kemudian
varietas Si Jongjong lokal Bali serta Sangga dari NTB.
Sehubungan dengan itu dilaksanakan penelitian uji adaptasi 7 varietas di pusat
produksi bawang putih di Jawa Timur yaitu Malang dan Magetan dalam rangka
penetapan kultivar yang adaptif. Sehingga diperoleh varietas bawang putih yang
adaptif di lahan kering dataran tinggi dengan mutu dan hasil yang lebih baik daripada
varietas lokal dipusat produksi bawang putih di Sarangan Plaosan, Magetan dan
Sumberbrantas, Batu Malang yang ditanam pada musim penghujan.
BAHAN DAN METODE
Tujuh varietas yang diuji adaptasikan meliputi: Saigon berasal dari Malang,
Timur (V1), Lumbu Salak berasal dari Malang, Timur (V2), Si Jongjong berasal dari
Singaraja, Bali (V3), Lumbu Hijau berasal dari Malang, Timur (V4), sebagai
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pembanding, Tawangmangu Baru berasal dari Tawangmangu, Jateng (V 5), Lumbu
Kuning berasal dari Malang, Timur (V6), Sangga berasal dari Lombok Barat, NTB
(V7). Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) diulang 4 kali
dengan petak percobaan terdiri dari 2 guludan dengan ukuran masing-masing guludan
120 cm x 600 cm.
Lokasi penelitian di pusat produksi bawang putih lahan kering dataran tinggi
Sumberbrantas, Batu, Malang dan lokasi II di daerah pengembangan bawang putih di
lahan kering dataran tinggi di Sarangan, Plaosan, Magetan. Percobaan dilaksanakan
pada MH 1996. Setiap hektar tanaman dipupuk 180 kg N + 45 kg P 2O5 + 45 kg K2O
+10 ton pupuk kandang kotoran ayam. Pupuk P2O5 diberikan semua dua hari sebelum
tanam sebagai pupuk dasar. Pupuk N da K diberikan tiga kali pada saat tanaman
berumur 20 hst, 40 hst dan 55 hst. Penyiangan dilakukan tiga kali sebelum
pemupukan. Peubah yang diamati meliputi: (a) Pertumbuhan: umur tanaman sampai
panen dan (b) Produksi meliputi: bobot basah pertanaman, bobot basah t/ha, bobot
kering (setelah disimpan 2 bulan t/ha) dan persentase susut bobot.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah tanaman memperlihatkan tanda-tanda ketuaan yang dicirikan dengan
warna daun menguning sehat dan batang bila dipijit terasa empuk/lunak maka tanaman
dipanen. Ternyata setiap varietas yang ditanam di Sarangan Plaosan, Magetan maupun
di Sumberbrantas-Batu, Malang mempunyai umur saat tanam yang relatif sama, tetapi
berbeda umur panen bagi setiap varietas (Tabel 1).
Tabel 1.
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rata-rata umur varietas yang ditanam di lahan kering Sumberbrantas dan
Sarangan, Malang 1997.
Varietas

V1. Saigon
V2. Lumbu Salak
V3. Si Jongjong
V4. Lumbu Hijau
V5. Tawangmangu Baru
V6. Lumbu Kuning
V7. Sangga

Umur (hst)
120
110
100
105
125
80
125

Pada umumnya tanaman bawang putih akan bertambah panjang umurnya bila
ditanam di daerah yang lebih tinggi, tetapi dalam percobaan ini beberapa varietas yang
berasal dari dataran rendah masih memperlihatkan umur panen yang sama seperti di
daerah asalnya, misalnya varietas si Jongjong yang berasal dari Bali pada ketinggian
800-900 m dpl, termasuk juga Lumbu Kuning yang berasal dari Jawa Timur,
meskipun dibawa ke dataran yang lebih tinggi 1.300 m dpl sampai dengan 1.400 m
dpl. Tampaknya umur ketuaan masih mengikuti karakter asalnya yaitu memiliki umur
pendek (Tabel 1). Sedangkan varietas yang memang berasal dari dataran tinggi seperti
Sangga, Tawangmangu Baru, Lumbu Salak yang memiliki karakter umur cukup
panjang, ditanam di Sumberbrantas dengan ketinggian 1400 m dpl. dan Sarangan
dengan ketinggian 1300 m dpl. tetap berumur panjang.
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Dari hasil panen diambil beberapa sampel tanaman untuk diukur bobot/tanaman
yang merupakan ekspresi respon tanaman terhadap lingkungan. Rata-rata bobot/
tanaman ke 7 varietas yang ditanam di Sumberbrantas Batu Malang maupun Sarangan
Plaosan Magetan disajikan pada Tabel 2.
Tampak bahwa Lumbu hijau menampilkan hasil pertanaman tertinggi diikuti
Saigon dan Lumbu Salak di Sumberbrantas, namun di Sarangan Saigon
memperlihatkan hasil tertinggi diikuti oleh Lumbu salak dan Lumbu hijau.
Setelah tanaman dipanen dan dibersihkan dari akar dan tanah yang terangkat
bersama akar, tanaman ditimbang, hasil timbangannya disebut bobot basah.
Kemudian tanaman disimpan selama 1,5-2 bulan dan ditimbang lagi. Kondisi bobot
tanaman disebut kering konstan dan hasil timbangannya disebut bobot kering. Selisih
antara bobot basah dengan bobot kering disebut susut bobot dan dihitung dalam
persen. Dari hasil timbangan bobot basah dan bobot kering dikonversi ke hasil
tanaman/ha. Tampak bahwa hasil dari varietas yang ditanam di Sumberbrantas Batu
Malang maupun Sarangan Plaosan Magetan cukup beragam (Tabel 3 dan 4).
Tabel 2.

Rata-rata bobot basah per tanaman 7 varietas yang ditanam di
Sumberbrantas dan sarangan, Malang 1997.

No.

Varietas

Bobot Basah Per tanaman (g)
Sumberbrantas

Sarangan

1.
2.

V1. Saigon
V2. Lumbu Salak

28 cd
27 cd

38 c
30 bc

3.
4.
5.
6.
7.

V3. Si Jongjong
V4. Lumbu Hijau
V5. Tawangmangu Baru
V6. Lumbu Kuning
V7. Sangga

15 a
30 d
25 c
18 b
25 c

17 a
30 bc
27 b
19 a
27 b

Keterangan:

Tabel 3.
No

Angka-angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata pada uji BNT 5%.

Rata-rata Produksi bobot basah, bobot kering dan susut bobot 7 varietas
bawang putih di lahan kering dataran tinggi Sumberbrantas, Malang 1997.
Varietas

Bobot Basah
(t/ha)

Bobot Kering
(t/ha)

Susut Bobot
(%)

1.
2.
3.

V1. Saigon
V2. Lumbu Salak
V3. Si Jongjong

12,43 cd
11,04 c
3,81 a

8,06 c
6,92 b
2,28 a

35,18 a
37,35 ab
40,13 b

4.
5.
6.
7.

V4. Lumbu Hijau
V5. Tawangmangu Baru
V6. Lumbu Kuning
V7. Sangga

13,23
10,56
7,05
9,50

8,97 c
7,21 b
4,41 a
6,51 b

32,18 a
31,76 a
37,51 ab
31,57 a

Keterangan:

d
c
b
bc

Angka-angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata pada uji BNT 5%.
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Tabel 4.
No
.

Rata-rata Produksi bobot basah, bobot kering dan susut bobot 7 varietas
bawang putih di lahan kering dataran tinggi Sarangan, Magetan 1997.
Varietas

Bobot Bobot
(t/ha)

Bobot Kering
(t/ha)

Susut Bobot
(%)

1.

V1. Saigon

14,44 d

10,04 c

30,52 a

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

V2. Lumbu Salak
V3. Si Jongjong
V4. Lumbu Hijau
V5. Tawangmangu Baru
V6. Lumbu Kuning
V7. Sangga

10,31 c
3,90 a
12,60 c
10,34 c
7,51 b
11,98 c

6,59 b
2,49 a
8,54 c
6,53 b
5,05 ab
7,99 bc

36,16 a
36,15 a
32,25 a
36,85 a
32,76 a
33,30 a

Keterangan: Angka-angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata pada uji BNT 5%.

Rata-rata produksi setiap varietas yang ada di Sumberbrantas dan Sarangan
berbeda (Tabel 3 dan 4). Di Sumberbrantas hasil tertinggi dicapai oleh varietas Lumbu
Hijau walaupun tidak berbeda nyata dengan varietas Saigon. Hal ini dikarenakan
varietas Lumbu Hijau sudah sangat beradaptasi di Sumberbrantas karena sudah sejak
lama petani di Batu menanam varietas Lumbu Hijau (Soleh. 1995), dari hasil yang
diadaptasikan di Sarangan hasil tertinggi dicapai varietas Saigon, diikuti oleh Lumbu
Hijau dan Sangga.
Dari berbagai varietas yang mempunyai produksi tinggi, berasal dari varietas
yang sebarannya di dataran tinggi seperti Saigon, Lumbu Hijau, Tawangmangu Baru,
Lumbu Salak maupun Sangga. Varietas-varietas ini memiliki peluang untuk
dikembangkan di dataran tinggi lahan kering meskipun masih perlu ditetapkan yang
paling berpotensi untuk setiap lokasi. Untuk varietas si Jongjong dan Lumbu Kuning
nampaknya kedua varietas ini kurang cocok untuk dataran tinggi lahan kering seperti
di Sumberbrantas maupun di Plaosan. Kedua varietas memiliki produksi yang rendah.
Disamping terdapat keseragaman antara varietas ternyata rata-rata produksi di
Sarangan lebih tinggi di Sumberbrantas. Hal ini dapat terjadi karena lahan yang di
Sarangan belum pernah ditanami bawang putih, sehingga berbagai faktor tingkat
kesuburan tanah untuk bawang putih masih terpenuhi.
Kawasan Plaosan (lahan kering) merupakan daerah yang belum/kurang ditanami
bawang putih. dengan adanya hasil percobaan adaptasi varietas ini akan menambah
wawasan sistem pertanian yang lebih menguntungkan. Masyarakat cukup tertarik
dalam pengujian ini.
Disamping kemampuan hasil ton/ha ternyata varietas-varietas yang berproduksi
tinggi juga memiliki penampilan per tanaman cukup tinggi. seperti misalnya, Lumbu
Hijau dan Saigon di Sumberbrantas, Lumbu Hijau dan Sangga di Sarangan, untuk
Tawangmangu Baru meskipun hasil bobot per tanaman cukup tinggi namun
penampilan hasil panen kurang menarik sebab umbinya tidak tersusun kompak dan
pecah/mudah lepas. Hal ini diduga Tawangmangu Baru yang biasanya ditanam pada
musim kemarau dilahan yang berpengairan atau sawah, kurang sesuai untuk ditanam
di lahan kering di musim penghujan dimana ketersediaan air berlebihan, yang dapat
mengakibatkan umbi menjadi pecah-pecah.
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KESIMPULAN
Dari hasil pengujian adaptasi 7 varietas bawang putih di kawasan Sarangan,
Plaosan-Magetan dan Sumberbrantas, Batu-Malang dapat ditarik beberapa kesimpulan
yaitu: bahwa untuk daerah Sarangan varietas yang cocok untuk dikembangkan adalah
Saigon, Lumbu Hijau dan Sangga, sedangkan di Sumberbrantas Lumbu Hijau dan
Saigon.
SARAN
Karena kawasan Sarangan cukup berpotensi sebagai wilayah pengembangan
bawang putih, maka pengkajian yang lebih mudah perlu dilanjutkan, sehingga
pengembangan ini sampai ke tingkat petani.

PUSTAKA
Asandhi, A.A.,1996. Beberapa hasil penelitian sayuran dan tanaman hias. Simposium
Perhoti " Kontribusi penelitian dalam pengembangan dan pemasaran petani
hortikultura" di Malang 15 Maret 1986.
Astley, D., Tunes, N. L. and Van Der Meer Q.P, 1992. Genetic Resources of Allium
Species. A Global Report, IPBR Rome.
Purnomo, S. dan M. Soleh, 1990. Keragaman adaptasi Varietas bawang putih di
beberapa ketinggi lokasi di Jawa Timur, Bull. Panel, Hort., 20(2): 73-88.
Sahat, S., 1994. Hasil-hasil penelitian sayuran, Balai Penelitian Sayuran Dataran
Tinggi, dalam prosiding lokakarya nasional sayuran, Balai Penelitian
Hortikultura Lembang, Bandung.
Soleh, M., 1995. Pertumbuhan dan produksi bawang putih Lumbu Hijau ditanam
waktu yang berbeda dan dipupuk dengan hara mikro pada tanah Andosol
Punten, Latosol Banaran, Desertasi Unpad, Bandung.
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UJI PERAKITAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN TERPADU
HAMA/PENYAKIT PENTING BAWANG PUTIH DI LAHAN SAWAH
DATARAN TINGGI
(Assessment of Integrated Pest Management of Garlic on High Land Rice Field)
Mutia Erti Dwiastuti, Eli Korlina, Handoko, Moh. Soleh dan Moh. Saeri1)
ABSTRAK
Pengendalian hama penyakit yang dilakukan petani bawang putih pada
umumnya mengandalkan penggunaan pestisida dengan sistem kalender dan
cenderung berlebihan. Untuk mendukung keberhasilan PHT pada bawang
putih dilakukan pengkajian pada hamparan di lahan petani, dengan membandingkan cara petani (var. Lumbu hijau), cara petani + PHT (var. Lumbu
hijau + AP 5%), cara PHT yang direkomendasikan (var. Tawangmangu baru
+ AP 5%) dan PHT plus (Tawangmangu baru + AP 4%). Rancangan
penelitian yang digunakan adalah acak kelompok yang diulang 4 kali,
masing-masing ulangan merupakan lahan petani. Luas petak untuk tiap
ulangan 200 m2. Perkembangan serangan penyakit layu fusarium sampai
tanaman umur 24 hari lebih cepat pada perlakuan PHT dan PHT plus,
namun pada umur 39 hari dan 54 hari serangan fusarium pada petak petani
lebih besar yakni 15 dan 10% dan pada petak perlakuan PHT 8,5% dan 4%.
Serangan penyakit becak ungu (Alternaria porri) mulai terlihat pada 30 hari
setelah tanam yaitu di petak cara petani dan petak petani + PHT, sedangkan
petak PHT dan PHT plus serangan baru muncul pada umur 44 hari, dengan
intensitas serangan lebih kecil daripada petak petani. Serangan hama ulat
pemakan daun Spodoptera litura lebih tinggi pada perlakuan PHT.
Penggunaan border bawang merah pada petak petani merupakan perangkap
untuk hama tersebut. Perlakuan PHT dan PHT plus menghasilkan umbi
bawang putih lebih banyak dibandingkan perlakuan petani, terutama sebagai
akibat dari perbedaan varietas yang digunakan dan juga karena umbi yang
dihasilkan per rumpun lebih besar. Dari keempat perlakuan tersebut yang
secara ekonomi paling menguntungkan adalah perlakuan PHT plus dengan
nilai R/C ratio 2,5.
Kata kunci: Bawang putih, PHT, rakitan teknologi, lahan sawah, dataran
tinggi..
ABSTRACT
The pest and disease control was done by garlic farmers depend on pesticide.
That is why, there is a need to conduct a research on farmer field compare
with farmer's + 5% economic treshold (ET) IPM recomendation (5% ET)
and IPM plus (4% ET). Randomized block design was used with 4
replication (farmer field). The research result showed that disease severity
development of Fusarium will more increase on IPM and IPM plus treatment
_____________________________________________
1) Berturut-turut PMD, Staf Peneliti, Staf Peneliti, AjPMA dan AsTLMA BPTP Karangploso.
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until 39 days after planting. Purple spot disease (Alternaria porri) was
appeared in 10 days after planting. Disease intensity of purple spot disease
is lower in compare with farmer's ways (A and B). But Spodoptera litura
was invested higher on IPM and IPM plus area.
Key word: IPM, garlic, tekhnology package, paddy field, highland.
PENDAHULUAN
Hama dan penyakit pada bawang putih adalah Spodoptera litura, trips, becak
ungu dan layu. Penyakit becak ungu merupakan penyebab utama rendahnya hasil di
tingkat petani. Umumnya penyakit tersebut mulai menyerang pada saat tanaman
bawang membentuk umbi, namun pada keadaan yang mendukung penyakit misalnya
pada musim penghujan atau tanah becek seperti di sawah, ttanaman masih muda pun
dapat terserang. Pada keadaan terakhir ini tanaman akan gagal membentuk umbi
ssehingga panen tidak dapat diaharapkan. Pada tahun 1988 intensitas penyakit
mencapai 60% dan selama Pelita V mengakibatkan kehilangan hasil bawang putih
sebesar 50-90% (Yusdar Hilman, 1995).
Mengingat akhir-akhir ini petani bawang putih cenderung lebih tertarik menanam
di sawah daripada di tegal, karena hasilnya dapat lebih tinggi, meskipun modalnya
lebih besar sedikit. Untuk mengendalikan penyakit ini, petani sampai sekarang masih
mengandalkan peracun jamur atau fungisida dan cenderung menggunakan secara
berlebihan bahkan ada yang setiap hari. Disamping hasilnya masih jauh dari yang
diharapkan, perlakuan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan serta bahaya bagi fauna lain, atau dapat menyebabkan terjadinya fenomena
resistensi terhadap pestisida tertentu.
Dalam menangani masalah organisme pengganggu tanaman, kegiatan
perlindungan tanaman berpedoman pada konsepsi pengendalian hama terpadu (PHT)
sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang sistem
budidaya tanaman. Sasaran PHT adalah tercapainya tingkat produktivitas pertanian
yang tinggi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta mempertahankan
keberadaan hama/penyakit pada tingkat yang tidak merugikan secar ekonomis dengan
tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang aman dan lestari. Kewaspadaan
yang tinggi dan monitoring yang teliti merupakan kunci utama untuk menemukan
gejala kerusakan dan kehadiran hama dan penykit secara dini, sehingga penyebaran ke
tanaman lain secara cepat dapat dicegah. Penentuan ambang pengendalian (AP) untuk
menentukan tindakan pengendalian terhadap hama dan penyakit bawang putih sampai
saat ini belum diformulasikan, namun mengacu pada ambang pengendalian pada
bawang merah terhadap hama penyakit yang sama dapat digunakan sebagai pedoman.
Ambang pengendalian untuk penyakit becak ungu (Alternaria porri Ell.) atau
trotol pada bawang merah adalah >10% luas serangan daun atau pada nilai skoring 1.
Pengendalian yang harus dilakukan adalah penyemprotan dengan fungisida efektif
antara lain: Klorotalonil, Difenokonazol atau Propineb. Disamping perlu dilakukan
penyiraman setelah turun hujan pada siang hari. Ambang pengendalian penyakit Fusarium
adalah tiap pohon terserang, langsung dikendalikan dengan cara dieradikasi selektif
yaitu mencabut dan memusnahkan. Hama Spodoptera sp. bawang merah mempunyai
ambang ekonomi 5% kerusakan daun/tanaman contoh dan pertanaman harus
disemprot dengan insektisida efektif antara lain: Flufenoksuron, Klorfluazuron,
Triazofos, Klorpirifos, Betasiflutrin (Sastrosiswoyo, 1995).
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Beberapa komponen pengendalian yang sudah ditemukan dan layak dicoba
dalam paket PHT bawang putih adalah kultivar Lumbu Hijau dan Tawangmangu.
Lumbu Hujau cukup toleran terhadap serangan becak ungu (Yusdar Hilman, 1995).
Sedang faktor yang mempengaruhi penyakit adalah saat udara dan kecepatan angin
tinggi pada pukul 10.00-14.00 BBWI dibarengi dengan kelembaban relatif rendah akan
memacu pemencaran konidium dalam jumlah besar (Bambang Hadisutrisno et al. 1996).
Untuk mendukung keberhasilan PHT perlu dilakukan suatu pengkajian mengarah
pada percobaan skala luas pada suatu hamparan di lahan sehingga diperoleh rekitan
teknologi pengendalian terpadu hama/penyakit bawang putih di lahan sawah dataran
tinggi yang sesuai dengan daerah spesifik lokasi.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di lahan sawah milik petani di Batu (dataran tinggi) yang
mempunyai ketinggian 1000 m dpl, mulai bulan Mei sampai dengan September 1996.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok, dengan 4 perlakuan yaitu:
A. Pengendalian cara petani (varietas Lumbu Hijau).
B. Pengendalian cara petani yang diperbaiki (varietas Lumbu Hijau + AP 5%).
C. PHT (varietas Tawangmangu Baru + jarak tanam 15 x 12 cm + AP. 5%)
D. PHT plus (varietas Tawangmangu Baru + AP 4%).
Ulangan empat kali, masing-masing ulangan merupakan lahan petani. Luas
petak untuk tiap ulangan 200 m2, sehingga pada percobaan memerlukan 800 m2.
Peubah yang diamati meliputi:
1). Perkembangan hama/penyakit (intensitas, luas serangan) dengan rumus sebagai berikut:
(n x c)
I = __________ x 100%
ZxN
dimana;

I = intensitas serangan n = jumlah daun dari tiap kategori skore
serangan, c = nilai tiap kategori skore serangan; Z = nilai dari
kategori skore serangan tertinggi; N = jumlah daun yang diamati.

Skore serangan: 0 = sehat; 1 = 1-10% bagian tanaman terserang; 2 = 11-20% bagian
tanaman terserang; 3 = 21-40% bagian tanaman terserang; 4 = 4160% bagian tanaman terserang; 5 = >60% bagian tanaman terserang.
Tp
Pr = ________ x 100%
Tq
Pr = persentase serangan relatif
Tp = jumlah tanaman sakit dalam petak contoh
Tq = jumlah tanaman yang diamati
2). Produksi (berat basah, kering per tanaman dan per petak, diameter umbi (cm), hasil
panen sehat).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Serangan Penyakit Layu (Fusarium spp.)
Periode kritis tanaman bawang putih terhadap serangan penyakit layu terjadi
pada umur 24 hari setelah tanam (Gambar 1) dan semakin meningkat sampai umur 39
hari seiring dengan bertambahnya umur tanaman. Setelah tanaman berumur 39 hari
serangan semakin menurun. Perlakuan A dan B menunjukkan tingkat serangan
tertinggi berbeda nyata dengan perlakuan C dan D.

Intensitas Serangan (%)

30

A
C

25

B
D

20
15
10
5
0
24

39

54

69

Hari Setelah Tanam

Gambar 1.

Periode kritis umur daun tanaman terhadap serangan penyakit layu Fusarium
bawang putih pada lahan sawah dataran tinggi (A: Perlakuan cara petani; B:
Perlakuan cara petani yang dipandu dengan PHT; C: Perlakuan pengendalian
hama terpadu; D: Perlakuan Pengendalian Hama Terpadu Plus).

Dengan perlakuan pengendalian terpadu (C dan D) yang ditekankan pada
monitoring dengan ambang kendali ternyata dapat menekan laju serangan penyakit
layu (Gambar 1) dibanding dengan pengendalian berjadual yang dilakukan petani (A
dan B). Intensitas serangan dan luas serangan tertinggi tampak pada umur 39 hari
setelah tanam. Perlakuan C dan D (PHT) lebih baik dan berbeda nyata dengan
perlakuan petani (A) dan petani dipandu monitoring (B). Cara pengendalian terpadu
(C dan D) dengan menggunakan varietas tahan Tawangmangu Baru, jarak tanam lebih
besar yaitu 15 cm x 12 cm serta ambang kendali 5% dan 4% didukung pestisida
selektif ternyata memberikan lingkungan fisik yang lebih baik. Tanaman lebih tahan
terhadap patogen dibanding perlakuan petani yang menggunakan varietas Lumbu
Hijau dan jarak tanam 10 cm x 10 cm. Jarak tanam rapat akan meningkatkan suhu
tanah dan kelembaban tanah. Menurut Clayton dalam Semangun (1991) patogen ini
akan berkembang pada suhu tanah 21-33% dan kelembaban 80-85%.
Pada tanah di semua petak perlakuan ditemukan adanya mikroba tanah
Streptomyces levandulae. Diduga mikroba ini merupakan salah satu penyebab
intensitas serangan layu menurun pada umur tanaman 39 hari keatas. Beberapa
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mikroba telah dilaporkan dapat mengendalikan patogen tular tanah. Mikroba tersebut
diantaranya ialah Basillus spp., Gliocladium sp., Dhetomium dan Streptomyces
levandulae (Cook & Baker, 1983). Sementara hasil penelitian Djatnika dan Nuryani,
1993 membuktikan bahwa Chaetomium sp. dan Streptomyce levandulae dapat
menekan perkembangan penyakit layu Fusarium pada bawang putih di Segunung,
Jawa Barat.
Tabel 1.

Intensitas serangan dan luas serangan penyakit layu (Fusarium sp.) bawang
putih di lahan sawah dataran tinggi pada pengamatan 54 hst (hari setelah
tanam).
Perlakuan

Intensitas
Serangan (%)

Luas Serangan
(%)

A. Cara petani (Lumbu Hijau)
B. Cara petani (Lumbu Hijau + 5% AK)

4,26 b
5,26 b

25,88 b
14,44 a

C. PHT (Tawangmangu Baru + 5% AK)
D. PHT plus (Tawangmangu Baru + 4% AK)

2,30 a
2,23 a

10,55 a
8,79 a

BNT 5%

1,95

8,10

Perkembangan Serangan Penyakit Becak Ungu (Alternaria porri)
Gejala awal berupa becak kecil melekuk ke dalam dengan tepi berwarna ungu
mulai tampak pada 30 hari setelah tanam yaitu pada petak yang menggunakan
varietaas Lumbu Hijau (A dan B). Perkembangan penyakit ditampilkan pada Tabel 2
menunjukkan bahwa mulai umur 72 sampai 86 hari setelah tanam perlakuan petani dan
petani + PHT dengan varietas Lumbu Hijau mengalami kenaikan terus seiring dengan
umur tanaman, sedang pada perlakuan PHT mengalami penurunan. Periode kritis
tanaman bawang putih terhadap Alternaria porri pada umur 72 hari setelah tanam.
Pada umur tersebut perlakuan petani B dan PHT mulai dilakukan pengendalian
penyakit.
Naik turunnya tingkat serangan penyakit becak ungu pada bawang putih sangat
dipengaruhi oleh kelembaban dan curah hujan (Supriyanto et al. 1980). Dalam hal ini
kondisi lingkungan pertanaman mempunyai tingkat kelembaban yang tinggi sehingga
akan memacu perkecambahan spora dan penetrasi patogen ke dalam jaringan tanaman.
Berdasarkan hasil pengamatan intensitas serangan penyakit becak ungu secara
keseluruhan dapat dikemukan bahwa petak PHT (C) yang menggunakan varietas
Tawangmangu Baru, fungisida selektif dan ambang kendali 5%, lebih baik daripada
ketiga petak perlakuan lain. Varietas Tawangmangu Baru merupakan varietas yang
cenderung tahan terhadap becak ungu (Korlina et al. 1996) dibanding Lumbu Hijau.
Penggunaan varietas tahan merupakan komponen utama dalam PHT yang kemudian
diikuti oleh pemakaian fungisida (Suparyono, 1995). Fungisida selektif yang
digunakan pada petak PHT antara lain Difolatan dengan bahan aktif Captafol (Cu-N
(1, 1,2, 2-tetra cloroetiltio) – sikloheksena - 1,2 - dikarboksimid) ternyata cukup
mempan mengendalikan becak ungu pada saat yang tepat. Hasil kajian ini seiring
dengan hasil penelitian Wahyu Astiko (1993) dan Bambang Cahyono, 1996 pada
becak ungu bawang putih yang menyatakan bahwa Difolatan 4F mempan, Antracol
dan Dithane cukup mempan.
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Tabel 2.

Rata-rata intensitas serangan penyakit becak ungu (Alternaria porri), % pada
perlakuan petani dan PHT bawang putih berdasarkan umur tanaman.
Perlakuan

Rata-rata intensitas serangan becak ungu
pada umur tanaman (hst).
30

44

58

72

86

A. Cara petani (Lumbu Hijau)

5,09 b

10,97 b

3,17 a

9,57 a

13,20 b

B. Cara petani (Lumbu Hijau
+ 5% AK)
C. PHT (Tawangmangu Baru
+ 5% AK)
D. PHT plus (Tawangmangu
Baru + 4% AK)

3,21 b

5,85 a

3,52 a

11,67 a

15,85 b

0a

4,72 a

5,96 a

11,15 a

7,27 a

0a

5,06 a

5,33 a

11,32 a

10,40 ab

Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf 5%.
Hst = hari setelah tanam

Perkembangan Serangan Hama Spodoptera litura
Serangan hama Spodoptera litura mulai terlihat pada pengamatan pertama yaitu
14 hari setelah tanam kecuali pada perlakuan D. Pada 21 sampai 37 hst perkembangan
serangan pada perlakuan petani (A dan B) lebih terkontrol sedang pada perlakuan PHT
(C dan D) peningkatan serangan sangat tajam (Tabel 3). Dari pengamatan di lapang
terlihat bahwa pada petak perlakuan (A dan B), petani menanam bawang putih dengan
border bawang merah. Di lapang terbukti bahwa hama Spodoptera lebih banyak
menyerang bawang merah karena bawang merah mempunyai daun dengan tekstur
lebih halus dan tipis. Namun pada umur 51 hari setelah tanam (hst) terlihat bahwa
terjadi penurunan tajam pada semua perlakuan terutama pada perlakuan PHT. Pada
periode ini pengendalian kimiawi dan fisik mulai dilakukan.
Tabel 3.

Rata-rata nilai serangan hama Spodoptera litura pada perlakuan petani dan
PHT bawang putih berdasarkan umur tanaman.
Perlakuan

Nilai Serangan S. litura % pada (hst)
14

21

37

51

65

79

93

107

A. Cara petani (Lumbu Hijau)

3,9

3,9

6,64

2,34

4,6

30,85

59,59

0

B. Cara petani (Lumbu Hijau
+ 5% AK)

1,54

1,56

4,29

7,03

1,56

19,39

21,87

75,78

C. PHT (Tawangmangu Baru
+ 5% AK)

1,56

8,96

9,76

2,34

7,03

11,71

28,12

46,80

0

3,51

6,63

3,12

13,08

8,98

18,75

42,96

D. PHT plus (Tawangmangu
Baru + 4% AK)
Hst= hari setelah tanam

223

Prosiding Seminar Hasil Penelitian/Pengkajian 1996/97

Produksi (Hasil panen)
Produksi bawang putih yang dievaluasi dari berat basah, berat kering dan susut
bobot per tanaman dan per petak dan disajikan pada Tabel 4 dan 5.
Berat basah dan kering per tanaman pada perlakuan (A dan B), susut beratnya
tidak berbeda nyata antar perlakuan. Hal ini dapat diartikan bahwa produksi umbi
yang dihasilkan dari perlakuan PHT yang menggunakan varietas Tawangmangu Baru
lebih besar; dan sangat memepengaruhi harga umbi/kilogram menjadi lebih mahal
nilai jualnya. Meskipun susut beratnya sama yaitu 15% pada semua perlakuan, namun
ratio besar umbi pada perlakuan PHT masih lebih besar.
Dari hasil analisis ragam terlihat berat basah per petak pada perlakuan PHT (C
dan D) lebih tinggi berbeda nyata dengan perlakuan petani (A dan B). Berat basah
terendah pada perlakuan B (petani + 5% AK) demikian juga dengan berat keringnya
(Tabel 5). Hal ini menunjukkan pengaruh varietas tahan lebih dominan dalam
memperoleh produk lebih baik. Pada petani (B) menggunakan varietas Lumbu Hijau
yang relatif lebih rentan terhadap penyakit meskipun dikendalikan dengan 5% AK
namun hasilnya masih lebih tinggi pada perlakuan A dengan varietas sama dan
perlakuan penyemprotan berjadual 1-3 hari sekali. Namun dari segi ekonomisnya
perlakuan A lebih tinggi biaya produksinya.
Tabel 4.

Berat basah, berat kering dan susut berat bawang putih per tanaman, Batu
1996.

Perlakuan

Berat basah Berat kering
Susut
per tanaman
(gram)
bobot (%)
(gram)

A. Cara petani (Lumbu Hijau)
B. Cara petani (Lumbu Hijau + 5% AK)
C. PHT (Tawangmangu Baru + 5% AK)
D. PHT plus (Tawangmangu Baru + 4% AK)

27,65 a
31,61 a
59,04 b
65,03 b

23,50 a
26,87 a
50,19 b
55,28 b

15,00 a
15,22 a
15,00 a
15,00 a

Uji BNT 5%

18,15

15,37

0,36

Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf 5%.

Tabel 5.

Berat basah, berat kering dan susut berat bawang putih per petak, Batu 1996.
Perlakuan

Diameter umbi (cm)

Perlakuan_Berat basah pertanaman
(gram)_Berat kering(gram)_Susut bobot (%)
A. Cara petani (Lumbu Hijau)
B. Cara petani (Lumbu Hijau + 5% AK)

90,00 ab

77,35 ab

15,00 a

81,75 a

69,49 a

14,00 a

C.PHT (Tawangmangu Baru + 5% AK)
D. PHT plus (Tawangmangu Baru + 4% AK)
Uji BNT 5%

104,63 b
112,00 b
21,63

88,93 bc
94,98 bc
17,39

15,00 a
15,12 a
36

Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf 5%.
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Hasil analisis ragam terhadap diameter umbi menunjukkan bahwa perlakuan A
dan B berbeda nyata dengan perlakuan D. Diameter umbi terendah pada perlakuan A
tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan C (Tabel 6).
Tabel 6. Rata-rata diameter umbi per tanaman.
Perlakuan

Diameter umbi (cm)

A. Cara petani (Lumbu Hijau)
B. Cara petani (Lumbu Hijau + 5% AK)
C. PHT (Tawangmangu Baru + 5% AK)
D. PHT plus (Tawangmangu Baru + 4% AK)
BNT 5%

2,86 a
3,35 a
4,34 ab
4,91 b
0,98

Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf 5%.

Perhitungan Biaya dan Pendapatan Usahatani Bawang Putih
Hasil perhitungan biaya dan pendapatan usahatani bawang putih tercantum pada
Tabel Lampiran 1 s/d 4. Dari hasil percobaan, setelah dilakukan perhitungan terhadap
total biaya dan harga produk yang berlaku saat itu secara ekonomis usahatani bawang
putih pada semua perlakuan A, B, C dan D cukup menguntungkan dengan nisbah R/C
ratio berturut-turut 1,36; 1,37; 2,47 dan 2,52. Dan dari keempat perlakuan tersebut yang
paling menguntungkan adalah perlakuan PHT plus.
KESIMPULAN
1. Hasil pengkajian ini membuktikan bahwa serangan penyakit becak ungu (Alternaria
porri) dan layu Fusarium dapat ditekan dengan perlakuan PHT yang menggunakan
varietas Tawangmangu Baru, monitoring dengan ambang kendali 5% dan 4% serta
penggunaan fungisida selektif.
2. Serangan hama Spodoptera litura tidak dapat ditekan dengan perlakuan PHT.
Penggunaan border bawang merah pada petak petani dapat menekan perkembangan
hama Spodoptera litura pada pengkajian ini.
SARAN
Pengkajian PHT bawang putih di lahan sawah yang telah diperoleh hasilnya,
seyogyanya ditindaklanjuti dengan evaluasi terpadu dengan cara budidaya mutakhir
yang direkomendasi spesifik lokasi pada lahan yang lebih luas. Pengkajian PHT
bawang putih di lahan kering perlu dilakukan untuk memperoleh formulasi yang
sesuai dengan daerah spesifik lokasi.
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Tabel Lampiran 1:
Uraian
Luas lahan
a. Bibit
b. Pupuk buatan
c. Pestisida
- insektisida
- fungisida
d. Tenaga kerja
- olah tanah
- tanam
- memupuk
- menyiram
- menyemprot
- menyiang
- panen
- pasca panen
e. Total Biaya:
f. Produksi
g. Keuntungan
h. R/C ratio
Tabel Lampiran 2:
Uraian
Luas lahan
a. Bibit
b. Pupuk buatan
c. Pestisida
- insektisida
- fungisida
d. Tenaga kerja
- olah tanah
- tanam
- memupuk
- menyiram
- menyemprot
- menyiang
- panen
- pasca panen
e Total Biaya:
f. Produksi
g. Keuntungan
h. R/C ratio

Biaya dan pendapatan usahatani bawang putih perlakuan A
(pengendalaian cara petani varietas Lumbu hijau).
Jumlah
Satuan
Harga (Rp)
Nilai (Rp)
1
ha
425
kg
4.000
1.700.000
1.767,9
kg
350
618.750
68.125
56,25

liter
kg

20.000
30.000

1.362.500
1.687.500

200
125
40,8
275
220
200
75
75

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

3.500
3.000
3.000
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000

kg

1.250

700.000
375.000
122.500
825.000
880.000
600.000
225.000
225.000
------------9.321.250
12.640.000
3.318.750

10.112
=f–g
12.640.000
------------9.321.250

= 1,36

Biaya dan pendapatan usahatani bawang putih perlakuan B.
cara petani yang diperbaiki (varietas Lumbu hijau + AP. 5%).
Jumlah
Satuan
Harga (Rp)
Nilai (Rp)
1
ha
425
kg
4.000
1.700.000
1.767,9
kg
350
618.750
37,5
42,5

liter
kg

20.000
30.000

750.000
1.275.000

200
125
40,8
275
162,5
192,5
62,5
62,5

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

3.500
3.000
3.000
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000

8.704
= f–e
10.880.000
------------7.968.750

kg

1.250

700.000
375.000
122.500
825.000
650.000
577.000
187.500
187.500
--------------7.968.750
10.880.000
2.911.250

= 1,37
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Tabel Lampiran 3: Biaya dan pendapatan usahatani bawang putih perlakuan C. PHT
(varietas Tawangmangu baru + jarak tanam 15 x 12 cm + AP. 5%).
Uraian
Jumlah
Satuan
Harga (Rp)
Nilai (Rp)
Luas lahan
1
ha
a. Bibit
375
kg
4.600
1.725.000
b. Pupuk kandang
5.000
kg
35
175.000
c. Pupuk buatan
1.464
kg
350
512.500
d. Pestisida
- insektisida
30
liter
20.000
600.000
- fungisida
40
kg
30.000
1.200.000
e. Tenaga kerja
- olah tanah
200
HOK
3.500
700.000
- tanam
110,4
HOK
3.000
331.250
- memupuk
50
HOK
3.000
150.000
- menyiram
312,5
HOK
3.000
937.000
- menyemprot
118,75
HOK
4.000
475.000
- menyiang
192,5
HOK
3.000
577.000
- panen
75
HOK
3.000
225.000
- pasca panen
75
HOK
3.000
225.000
-------------f. Total Biaya:
7.833.000
g. Produksi
h. Keuntungan

13.184
=g–f

i. B/C ratio

19.776.000
------------7.858.750

Tabel Lampiran 4:
Uraian
Luas lahan
a. Bibit
b. Pupuk kandang
c. Pupuk buatan
d. Pestisida
- insektisida
- fungisida
e. Tenaga kerja
- olah tanah
- tanam
- memupuk
- menyiram
- menyemprot
- menyiang+ kupir
- panen
- pasca panen

kg

1.500

= 2,516

Biaya dan pendapatan usahatani bawang putih perlakuan D.
PHT plus (varietas Tawangmangu baru + AP. 4%).
Jumlah
Satuan
Harga (Rp)
Nilai (Rp)
1
ha
375
kg
4.600
1.725.000
5.000
kg
35
175.000
1.464
kg
350
512.500
25,75
27,5

liter
kg

20.000
30.000

515.000
825.000

200
110,4
50
312,5
106,25
217,5
75
75

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK

3.500
3.000
3.000
3.000
4.000
3.000
3.000
3.000

700.000
331.250
150.000
937.500
425.000
652.000
225.000
225.000
-------------7.398.750

12.160
= g-f
18.240.000
-------------7.398.750

kg

1.500

18.240.000
10.841.250

f. Total Biaya:
g. Produksi
h. Keuntungan
i. B/C ratio
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19.776.000
11.942.250

= 2,465
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PENGKAJIAN PAKET TEKNOLOGI BUDIDAYA BAWANG PUTIH
DI LAHAN SAWAH DATARAN TINGGI
(Study on Garlic Cultivation Technology on High land of Paddy rice field)
Muchamad Soleh, H. Mulyanto, Moh. Saeri dan M.E.Dwiastuti, Emy Sugiartini1)
ABSTRAK
Untuk memperoleh produktivitas dan mutu yang optimal bawang putih
varietas Lumbu Hijau dan Tawangmangu Baru di lahan sawah, diperlukan
rakitan teknologi budidaya yang tepat. Pengkajian dengan tujuan
memperoleh rakitan teknologi budidaya bawang putih di lahan sawah
dataran tinggi di lakukan di Batu, Malang pada musim kemarau 1996.
Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok terdiri enam perlakuan
dengan empat ulangan. Perlakuan merupakan kombinasi dua varietas
bawang putih dengan tiga teknik budidaya yaitu: (1) Penggunaan bibit
asalan dengan pupuk N, P, dan K, (2) bibit dari umbi bersiung 5-9, dengan
pupuk N, P, dan K, serta (3) bibit dari umbi bersiung 5-9, dipupuk N, P,
K+Fe+B+ Mn+Na+Cu. Dosis pupuk NPK (180 kg N+45 kg P2O5+ 45 kg
K2O)/ha. Dosis pupuk mikro (1 kg FeSO4+1 kg NaB4O7+ 1 kg CuSO4)/ha.
Petak percobaan terdiri dari tiga bedengan untuk setiap perlakuan, masingmasing bedengan berukuran 115 cm x 600 cm, jarak tanam 15 cm x 10 cm.
Pengendalian hama dan penyakit mengacu pada prinsip PHT. Respon yang
diamati terdiri dari hasil bobot panen basah, bobot kering, hasil umbi,
ukuran umbi dan banyaknya siung/umbi. Hasil bobot basah varietas
Tawangmangu Baru meningkat 23%, bobot kering 31%, bobot/umbi 13%,
dan ukuran siung lebih besar oleh penggunaan bibit berasal dari umbi
bersiung 5-9 dan pemupukan NPK+unsur mikro, dibanding bibit asalan
dengan pupuk NPK tanpa unsur mikro. Hasil bobot basah, bobot kering dan
ukuran umbi varietas Lumbu Hijau yang diperoleh dari tiga budidaya yang
diuji tidak berbeda nyata. Rakitan teknik budidaya varietas Tawangmangu
Baru yang terdiri dari penggunaan bibit terpilih dan pemupukan
NPK+unsur mikro dapat disarankan untuk dianjurkan guna peningkatan
produktivitas bawang putih di lahan sawah dataran tinggi.
Kata kunci: Bibit, unsur hara mikro, produksi, Tawangmangu Baru, Lumbu
Hijau.
ABSTRACT
To reach an optimal productivity and garlic quality production of Lumbu
hijau and Tawangmangu Baru in paddy field, the prospect cultivation
technique is really needed. Assessment was conducted in Batu, Malang
within dry season 1996. Experiment used randomized block design that
consisted of six treatments with four replications. Treatments were the
combination of two garlic varieties with three culture technique methods,
namely (1) unselected bulbs combined with N, P, K fertilization, (2) 5 to 9
bulbs combined with N, P, K, (3) 5 to 9 bulbs combined with N, P,
_____________________________________________
1) Berturut-turut PMA, ASTL, ASTLMY, PMD dan Staf Peneliti BPTP Karangploso.
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K+Fe+B+Mn+Na+Cu. NPK dosage 180 kg N+45 kg P2O5+ 45 kg K2O/ha,
while micro element (1 kg FeSO4+1kg NaB4O7+1 kg CuSO4)/ha. Experiment
plot consisted of three beds of each treatment, each sized 115 cm x 600 cm,
planting space 15 cm x 10 cm. Pest and disease control used IPM principle.
Observation was done on wet weight at harvest, dry weight, bulbs yield,
bulbs size, and number of bulbs, clove per bulb. Wet weight yield of
Tawangmangu Baru var. using 5 to 9 bulbs combined with N, P, K+micro
elements increased by 23%, dry weight by 31% single bulb weight by 13%
that was considered to be bigger compared to the other two culture technique
methods. Wet weight yield, dry weight and bulb size of Lumbu hijau var.
grown using three culture technique was not significantly different.
Nevertheless, it can be recommended that selected bulb of Tawangmangu
Baru combined with fertilization of NPK+micro elements can be used to
increase garlic production in highland paddy field.
Key word: Bulb, micro elements, production, Tawangmangu Baru, Lumbu hijau
PENDAHULUAN
Pengembangan bawang putih Lumbu hijau dan Tawangmangu baru di daerah
Batu berpeluang pasar yang besar karena memiliki rasa lebih tajam dan spesifik
daripada bawang putih impor, tetapi bawang putih kita kurang di senangi konsumen,
karena ukuran siungnya kecil-kecil. Sehubungan dengan itu peningkatan kualitas
umbi perlu di arahkan terhadap peningkatan pada besarnya siung.
Jumlah siung/umbi varietas Lumbu hijau dan Tawangmangu baru beragam,
antara kurang dari 10 dan lebih dari 10. Ukuran siung yang berasal dari umbi lebih
dari 10 siung rata-rata kecil-kecil. Secara umum ditemui 80% sampai 90% bibit
bawang putih kita rata-rata memiliki jumlah siung/umbi lebih dari 10. Akibatnya hasil
yang diperoleh juga memiliki umbi dengan jumlah siung yang banyak dan kecil-kecil
sehingga tidak mampu bersaing di pasar, dengan bawang putih impor. Sehubungan
dengan itu perlu dikaji pengaruh bibit yang berasal dari umbi kurang dari 10 siung dan
yang lebih dari 10 siung.
Pemupukan dengan menambahkan unsur mikro berupa ramuan pupuk mikro
(Fe + B + Mn + Na + Cu) dapat meningkatkan kualitas umbi terutama kekompakan
struktur umbi, sehingga siung tidak gembos, tidak mudah lepas satu dengan yang lain,
serta menambah bobotnya (Soleh, 1994). Berdasarkan berbagai informasi di muka
maka penggunaan bibit siung berasal dari jumlah kurang dari 10/umbi dan
penambahan ramuan unsur mikro dalam pemupukan diharapkan menghasilkan siung
yang besar-besar dan berbobot. Rakitan paket teknologi tersebut perlu dikaji terlebih
dahulu terutama bagi varietas Lumbu hijau dan varietas Tawangmangu baru, sehingga
diperoleh paket teknologi yang tepat bagi kedua varietas tersebut di lahan sawah
dataran tinggi.
Teknologi budidaya bawang putih untuk lahan sawah dataran tinggi ini mampu
meningkatkan hasil terutama ukuran umbi dan siung yang besar sehingga dapat
memberikan nilai jual yang tinggi dan meningkatkan pendapatan petani.
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BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan di lahan sawah dataran tinggi Batu (1.000 m dpl),
Malang, Jawa Timur dari bulan Mei 1996 sampai bulan Maret 1997. Tanam
percobaan pada 13 Juni 1996. Pengamatan hasil di gudang sampai diperoleh fase
bobot kering konstan.
Varietas yang diuji Lumbu hijau dan Tawangmangu baru, dengan perbaikan
teknologi penggunaan bibit berasal dari umbi dengan jumlah siung kurang dari 100
dan lebih dari 10. Pemupukan yang melibatkan ramuan unsur mikro (Fe + B + Mn +
Cu + Na).
Dari beberapa teknologi budidaya tersebut, terdapat 6 kombinasi teknik budidaya
yaitu:
1. Varietas Lumbu Hijau (V.1), ditanam dengan bibit dan pupuk teknologi petani (A)
2. Varietas Lumbu Hijau (V.1), ditanam dengan bibit berasal dari siung lebih dari
10/umbi dipupuk dengan penambahan ramuan unsur mikro (B).
3. Varietas Lumbu Hijau (V.1), ditanam dengan bibit berasal dari siung kurang dari
10/umbi dipupuk dengan penambahan ramuan unsur mikro (C).
4. Varietas Tawangmangu baru (V.2) ditanam dengan bibit dan pupuk teknologi
petani (A).
5. Varietas Tawangmangu baru (V.2) ditanam dengan bibit berasal dari siung lebih
dari 10/umbi dipupuk dengan penambahan penambahan unsur mikro (B).
6. Varietas Tawangmangu baru (V.2) ditanam dengan bibit berasal dari siung kurang
dari 10/umbi dipupuk dengan penambahan ramuan unsur mikro (C).
Rancangan percobaan adalah acak kelompok diulang 4 kali.
Pelaksanaan Percobaan
Tanah diolah hingga gembur. Petak perlakuan berupa bedengan dengan ukuran
1,15m x 6m. Pupuk TSP+ (TSP yang dititipi unsur mikro Fe (FeSO4)+B (Boron)+ Mn
(MnSO4)+Cu (CuSO4) +Na (NaB4O7). Bobot masing-masing sumber unsur mikro
adalah 1% dari TSP terpakai diberikan sebagai pupuk dasar 3 hari sebelum tanam.
Pupuk + Za + KCl diberikan 3 kali pada umur 20 hst, 40 hst, dan 55 hst, masingmasing 1/3 bagian. Jarak tanam 15 cm x 10 cm. Setelah tanam hamparan petak diberi
serasah (jerami).
Penyiangan 3 kali dilakukan sebelum pemupukan. Penyiraman selang 2 hari
sekali sampai tanaman berumur 60 hst. Setelah tanamam berumur lebih dari 60 hst
interval penyiraman diperpanjang, dan saat berumur 100 hst tanaman tidak disiram
lagi.
Data yang diamati
1. Pertumbuhan tanaman: Diamati jumlah daun, panjang tanaman dan diameter batang
pada umur 90 hst.
2. Hasil: Bobot basah (saat panen), Bobot kering (setelah di gudang), Susut bobot.
Diameter umbi, Jumlah siung, Bobot kering umbi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum tanaman tumbuh normal. Serangan hama dan penyakit dapat
diatasi dengan pengendalian secara intensif. Jumlah daun antara varietas maupun
perlakuan teknik budidaya sampai tanaman berumur 90 hst tidak berbeda, hal ini
diprediksi faktor jumlah daun lebih dipengaruhi faktor genetik daripada faktor
lingkungan. Pengaruh perlakuan terlihat pada diameter batang dan panjang daun
dimulai pada saat tanaman berumur 50 hst. Rata-rata diameter umbi varietas
Tawangmangu Baru lebih besar dari pada varietas Lumbu Hijau terutama yang berasal
dari siung kurang dari 10 dan dipupuk dengan tambahan unsur mikro (Tabel 1).
Tabel 1.

Jumlah daun umur 90 hari setelah tanam (hst), Diameter batang dan Panjang tanaman
umur 50 dan 90 hst varietas Lumbu Hijau dan Tawangmangu Baru yang berasal dari
siung bibit dan pemupukan yang berbeda. Malang, 1996.

Perlakuan

Jumlah
Daun (helai)

Diameter batang (mm)

Panjang tanaman (mm)

50 HST

90 HST

50 HST

90 HST

V.1.A
V.1.B

8.0 a
9.0 a

7.13 a
6.85 a

10.44 a
10.57 a

36.60 a
36.35 a

49.69 a
51.03 b

V.1.C
V.2.A
V.2.B

9.0 a
8.0 a
9.0 a

6.68 a
8.06 b
8.42 b

10.17 a
11.85 b
11.54 b

39.45 b
41.70 c
42.48 c

51.92 b
50.71 a
51.78 b

V.2.C

9.0 a

8.63 b

11.29 b

43.08 d

51.89 b

Angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji beda
nyata terkecil (BNT, p=0,05).

Penampilan struktur vegetatif tanaman bawang putih sangat erat kaitannya
dengan produktivitas (Soleh, M. 1995). Tawangmangu Baru memilki diameter batang
dan panjang tanaman lebih dari Lumbu Hijau (Tabel 1). Besarnya batang dan
panjangnya daun varietas Tawangmangu Baru tersebut merupakan gambaran dari
kekuatan proses membentuk dan menyimpan asimilat lebih kuat daripada Lumbu
Hijau. Dengan panjang tanaman yang lebih Tawangmangu Baru mempunyai
kesempatan menangkap dan memproses cahaya matahari lebih baik sehingga
fotosintat yang terbentuk bertambah. Dengan hasil fotosintat yang cukup tinggi
berpengaruh terhadap ukuran organ penyimpan sementara (batang semu) meningkat
pula sehingga batang semu juga memiliki ukuran yang besar. Peran kekuatan daya
simpan sementara di batang semu dan transfer asimilat ke umbi terekspresi pada ratarata hasil bobot basah dan bobot kering Tawangmangu Baru lebih besar daripada
Lumbu Hijau (Tabel 2).
Tanda-tanda tanaman siap dipanen dicirikan dengan 90% populasi tanaman
berdaun menguning sehat, batang dipijit empuk/lunak. Panen dilakukan dengan
mencukil/atau mencabut tanaman dan dibersihkan dari kotoran akar dan tanah.
Penimbangan umbi basah dilakukan setelah panen. Hasil panen kemudian disimpan
selama 1,5 hingga 2 bulan dan ditimbang ulang. Bobot tanaman disebut bobot kering
konstan. Selisih antara bobot basah dan bobot kering disebut susut bobot dan dihitung
dalam konvensi persen susut bobot.
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Tabel 2.

Bobot basah persen susut bobot, bobot kering serta persen susut bobot
varietas Lumbu Hijau dan Tawangmangu Baru akibat perbedaan asal bibit
dan pemupukan. Malang, 1996.

Perlakuan
V.1.A
V.I.B
V.1.C
V.2.A
V.2.B
V.2.C

Bobot basah
(kg/petak)
t/ha
4,18 a
14.630
4,42 a
14.370
4,53 a
14.755
4,31 a
15.085
5,11 b
17.885
5,33 b
18.655

Susut bobot
(%)
50.26 a
48.30 a
48.69 a
53.19 a
52.49 b
50.32 a

Bobot kering
(kg/petak)
t/ha
2.08 a
7.280
2.29 a
8.025
2.33 ab
8.155
2.02 a
7.070
2.43 b
8.505
2.65 b
9.275

Angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji beda
nyata terkecil, (BNT, p=0,05).

Dari ragam bobot basah dan bobot kering hasil, tampak bahwa Tawangmangu
Baru lebih respon terhadap teknologi budidaya yang diterapkan. Dengan lebih
responnya varietas Tawangmangu Baru ini terhadap lingkungan berarti juga budidaya
petani dapat diperbaiki dengan budidaya inovasi (penggunaan pupuk mikro Fe + B +
Mn + Na + Cu) 1% bobot TSP, dan penggunaan siung bibit berasal dari umbi dengan
jumlah siung kurang dari 10. Tampak bahwa dengan teknologi inovasi baru yaitu
dengan penggunaan pupuk mikro dan asal bibit kenaikan hasil bobot basah sebesar
24% dan bobot kering 32%. Hal ini disebabkan karena dengan lebih lengkapnya unsur
hara khususnya mikro berada pada sistem fotosintesa akan meningkat pula
kapasitasnya yang akhirnya tampak pada hasil bobot basah dan bobot kering. Disisi
lain teknologi baru yaitu penggunaan bibit yang berasal dari umbi yang memiliki
jumlah siung kurang dari sepuluh telah berperan pada bobot umbi, jumlah siung
perumbi dan bobot persiung (Tabel 3).
Setelah hasil mencapai bobot kering didata mengenai bobot perumbi, jumlah
siung perumbi, jumlah siung perumbi dan bobot persiung berdasarkan melalui sampel
yang didestruksi. Setelah umbi dipisah ditimbang, kemudian umbi dipecah untuk
mengetahui jumlah siungnya, setelah itu bobot persiung ditimbang. Hasil pengamatan
bobot perumbi, jumlah siung perumbi dan bobot perumbi disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3.

Perlakuan
V.1.A
V.1.B
V.1.C
V.2.A
V.2.B
V.2.C

Rata-rata bobot perumbi, jumlah umbi dan bobot siung varietas Lumbu
Hijau danTawangmangu Baru, akibat perbedaan asal bibit dan pemupukan.
Malang, 1996.
Bobot/Umbi (g)
24.75 a
26.75 a
26.90 a
26.80 a
29.50 b
30.40 b

Jumlah Siung/
Umbi (Buah )
14 c
11 b
8 ab
12 bc
9 b
5 c

Bobot/Siung (g)
1.76 a
2.43 a
3.15 ab
1.95 a
4.38 b
5.62 b

Angka yang didampingi oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji beda
nyata terkecil, (BNT, p=0,05).
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Hal yang menarik pada Tabel 3 adalah tampak bahwa penggunaan bibit berasal
dari umbi yang memiliki jumlah siung kurang dari 10 (perlakuan B), bagi varietas
Tawangmangu Baru, rata-rata jumlah siung yang muncul tetap kurang dari 10 siung,
tetapi bagi varietas Lumbu Hijau rata-rata jumlah siung perumbinya 11 atau lebih dari
10. Sedangkan yang mempergunakan tambahan pupuk mikro (perlakuan C), rata-rata
jumlah siung perumbi 5 buah berbeda dengan tanpa mikro yang memiliki 8 siung,
sedangkan bagi Lumbu Hijau jumlah siung perumbi kurang dari 10. Suatu fenomena
yang menarik dari pada pemberian pupuk mikro. Hal ini dapat terjadi diduga karena
tanah-tanah di pusat-pusat produksi memang memerlukan tambahan hara mikro, disisi
lain unsur mikro yang terpenuhi dengan baik akan menambah stabilitas hasil.
Untuk mengetahui kemampuan tanaman menghasilkan biomass, maka didata
juga mengenai nisbah antara umbi dengan tanaman dan bobot kering daun. Hasil dari
perhitungan nisbah umbi/tanaman kering dan hasil timbangan bobot kering daun
disajikan pada Tabel 4 berikut.
Nisbah antara bobot umbi/tanaman tampak selalu sama (Tabel 4), dengan
demikian penambahan bobot kering biomass bagi struktur daun bawang putih akan
menambah hasilnya, dimana tampak bahwa bobot kering Tawangmangu Baru rata-rata
lebih tinggi dari pada Lumbu Hijau. Dari Tabel 4 tampak bahwa peran pupuk mikro
(perlakuan C) mampu meningkatkan nisbah umbi/tanaman, hal ini diduga karena
peran B sebagai penghantar asimilat dari struktur penghasil dan penyimpan sementara
ke umbi tercukupi.
Tabel 4.

Nisbah bobot umbi dengan tanam kering serta bibit kering daun varietas
Lumbu Hijau dan Tawangmangu Baru akibat perbedaan asal bibit dan
pemupukan Malang 1996.

Perlakuan
V.1.A
V.1.B
V.1.C
V.2.A
V.2.B
V.2.C

Nisbah umbi/tanaman (%)
82.58 a
85.65 a
86.90 a
81.19 a
82.92 a
85.32 a

Bobot kering daun (g)
42.50 a
44.38 a
40.63 a
53.13 b
59.38 b
51.25 b

Angka yang didampingi oleh huruf yang sama sekolom tidak berbeda nyata pada uji beda nyata terkecil,
(BNT, p=0,05).

KESIMPULAN
1. Teknik budidaya bawang putih untuk varietas Lumbu Hijau dan Tawangmangu Baru
di lahan sawah dataran tinggi Jawa Timur pada penggunaan bibit berupa siung yang
berasal dari umbi yang memiliki jumlah siung kurang dari 10 di sertai dengan
pemupukan unsur makro ditambah ramuan unsur mikro Fe + Bo + Mn + Na + Cu
sebesar 1% bobot TSP yang diperlukan, memberikan hasil yang terbaik.
2. Hasil tersebut lebih tampak pada varietas Tawangmangu Baru dari pada Lumbu
Hijau. Bagi varietas Tawangmangu Baru yang menggunakan teknik budidaya yang
baru bila dibandingkan dengan teknologi petani, maka bobot basah umbi meningkat
24%, bobot kering 32%, bobot/umbi 13,43%., sedangkan pada varietas Lumbu Hijau
bobot basah umbi meningkat 8,7%, bobot kering 12,01%, bobot perumbi 8,68%.
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Jumlah siung perumbi Tawangmangu Baru 5 siung dengan rata-rata bobot
meningkat 188,2%, dibandingkan dengan teknologi petani, sedangkan bobot
persiung Lumbu Hijau meningkat 78,97% dari teknologi petani, dengan rata-rata
jumlah siung 8/umbi.
SARAN
1. Penggunaan bibit bawang putih sebaiknya berasal dari umbi dengan jumlah siung
kurang dari 10 dan perlu langkah-langkah serta penyuluhan untuk memasyarakatkan
ke petani bawang putih.
2. Penggunaan pupuk mikro dapat dikembangkan teknologinya. Pupuk mikro ini dapat
diberikan langsung, dititipkan ke pupuk anorganik (TSP atau SP 36) menjadi TSP+
atau SP 36+, dan dititipkan ke pupuk organik atau diberikan melalui daun sehingga
lebih efektif dan efisien.
3. Penggunaan varietas Tawangmangu Baru perlu diperkenalkan kepada petani secara
luas.
PUSTAKA
Cadiz.T.C., 1976. How to grow Garlic. U.P.L.B. College of Agriculture, Laguna Los
Banos.
Gruben G.J.H. 1994. Research on lowland vegetables in Indonesia. Dalam Prosiding
lokakarya nasional sayuran. Balai Penelitian Sayuran Lembang Bandung.
Gardner. F.P. Pearce, R.D. and Mitchell. R.L., 1985. Physiology of crop plants. The
Iowa State. University press.
Purnomo.S dan M. Soleh, 1990. Keragaman adaptasi varietas bawang putih di
beberapa ketinggian lokasi di Jawa Timur. Bull. Penel. Hort. 20 (2): 73-88.
Soleh M. 1995. Pertumbuhan dan produksi bawang putih Lumbu Hijau di tanam
waktu yang berbeda dan dipupuk dengan hara mikro pada tanah Andosol
Punten dan Latosol Banaran. Desertasi Unpad. Bandung.
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UJI RAKITAN TEKNOLOGI PENGENDALIAN TERPADU PENYAKIT
AKAR GADA PADA TANAMAN KOBIS DI JAWA TIMUR
(Technology Instalation Assesment of Club Root Disease Integrated Management
Control on Cabbage in East Java)
Roesmiyanto, Suliyanto, Heri Sutanto dan Sukadi1)
ABSTRAK
Tanaman kobis di sentra produksi di Jawa Timur terserang penyakit akar
gada (Plasmodiophara brassicae Wor.). Uji rakitan teknologi pengendalian
penyakit akar gada dilakukan di sentra kobis yang endemik penyakit ini, di
lahan kering daerah Plaosan Magetan, pada periode April 1996 sampai
Maret 1997. Pengendalian penyakit akar gada dalam budidaya kobis cara
petani dibandingkan dengan rakitan teknologi hasil penelitian. Percobaan
menggunakan rancangan petak berpasangan dengan 12 ulangan pada setiap
lokasi. Komponen pengendalian penyakit akar gada yang utama adalah
pengelolaan persemaian yang meliputi sterilisasi media semai dengan
fungisida dazomet 30 g/m2, persemaian menggunakan para-para bambu
yang terpisah dari lahan dan penggunaan bahan media yang tidak tercemar
penyakit. Penanaman bibit di lahan produksi didahului pemberian kapur
pertanian ± 3 t/ha dan diikuti dengan sterilisasi tanah bedengan dengan
fungisida Dazomet 30 g/m2, 10 sampai 15 hari sebelum tanam. Penerapan
teknologi tersebut dapat membebaskan tanaman kobis dari serangan akar
gada dibandingkan serangan penyakit di lahan petani yang mencapai 50% di
desa Gemutri dan 30% di desa Singolangu. Penerapan PHT dan teknik
budidaya intensif dapat menurunkan intensitas serangan hama dan penyakit
lainnya serta meningkatkan hasil kobis pada budidaya kobis antara 22.02
sampai 51,41% dibandingkan dari hasil kobis petani di luar pengujian.
Kata kunci: Brassica oleracea L, kobis, rakitan teknologi, pengendalian
terpadu, penyakit akar gada, spesifik lokasi, lahan kering.
ABSTRACT
Cabbage crops in the center production of East Java attacked by club root
disease (Plasmodiophara brassicae Wor.).
The assesment to instal
integrated club root management control technology had been done on the
club root endemic area of gabbage center in the marginal hilly mountain of
Plaosan, Magetan in the period of April 1996 up to March 1997. The club
root management control of farmer local technology were compare to
instalated technology based from research result.The experiment design used
paired test with 12 replication for each location. The main component of
club root control technology were management control on nursery site, it
consisted of media sterilization by Dazomet fungicide (30 g/m2), using free
material club root media from non endemic area and placing in a hanging
_____________________________________________
1) Berturut-turut PMD, staf peneliti, staf peneliti dan Teknisi BPTP Karangploso
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bamboo tray (seperated from land). In field during land preparation, before
cabbage planted, should advanced by land liming application of ± 3 t/ha and
followed by sterilization with Dazomet fungicide (30 g/m2) for 10 to 15 days
of land curative period. The application these technology made the cabbage
crop free from club root disease comparatively to the farmer of cabbage crop
in Gemutri area, club root disaster reached 50% and 30% in Singolangu
village. The aplication of integrated pest management together with cabbage
crop management intensively which introduced in these assesment were
succeed to decrease the intencity of other pest and deseases and product
increasingly of cabbage crop management in marginal land aproximately
22,02%-51,41% based from production of local farmer.
Key word:

Brassica oleracea L, cabbage, technology instalation, integrated
management control, club root disease, specific location, marginal
land.
PENDAHULUAN

Pasar terluas hortikultura Jawa Timur adalah jenis sayuran yang merupakan salah
satu sumber utama untuk pemenuhan gizi pangan. Kubis, kentang, bawang putih dan
tomat merupakan sayuran primadona di Jawa Timur. Peringkat pertama di antara ke
empat sayuran tersebut adalah kubis dengan luas areal 9.789 Ha dan produksinya
mencapai 154.031 ton pada tahun 1993 (Anonim, 1994).
Berdasar pada klasifikasi agroekosistim Legowo et al. (1996), daerah potensial
sayuran kubis terdapat di dataran tinggi And.2.2 dan Oxi.2.2, banyak ditanam di lahan
sawah maupun lahan kering. Pada musim kemarau, kubis ditanam setelah padi dan
pada musim hujan ditanam pada lahan kering. Dengan demikian komoditi ini
merupakan komoditi potensial dalam sistim usahatani berbasis padi dan sayuran,
terutama di lahan kering dataran tinggi (Soleh et al. 1996).
Secara umum luas pertanaman kubis terus bertambah rata-rata 4%, namun
peningkatan produksinya tidak selalu mengikuti pertambahan luas areal pertanaman,
bahkan sebagian daerah justru terjadi penurunan. Salah satu penyebabnya adalah
gangguan hama dan penyakit (Duriat et al. 1994).
Asandhi (1989) menyatakan bahwa dalam budidaya kubis, resiko terberat setelah
rendahnya harga produk adalah resiko kerugian akibat penyakit akar gada
(Plasmodiophara brassicae Wor.). Pada tahun-tahun terdahulu, penyakit ini baru
menyerang Jawa Barat, tetapi pada tahun 1986 sudah menyerang daerah Jawa Tengah.
Antara tahun 1989-1990 diberitakan penyakit akar gada telah menghancurkan 60%
sentra produksi kobis di daerah Batu, Malang. Petani kobis tidak menggerti cara
pemberantasannya, karena jika penanggulangannya hanya setempat, tidak ada artinya.
Pengendaliannya harus tuntas dan menyeluruh (Anonim, 1994).
Pada saat ini penyerangan akar gada telah meluas di sentra produksi kobis di
Jawa Timur, termasuk di daerah Magetan yang pertanaman kobisnya telah terserang
akar gada. Karenanya perlu dikembangkan dan dikaji penerapan paket teknologi
pengendalian akar gada yang spesifik tepat guna dan menyatu dalam paket budidaya
kubis-kubisan untuk sentra produksi di Jawa Timur.
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BAHAN DAN METODE
Pengujian rakitan teknologi dilakukan di Desa Singolangu dan Gemutri,
Kecamatan Plaosan, Magetan, di lahan tegal tadah hujan bekas tanaman kobis yang
dirotasi dengan tanaman bukan kobis-kobisan. Lokasi penelitian di daerah endemik
penyakit akar gada, pada ketinggian ± 925 m dpl., bertipe agroekologi And.2.1.3.1.
Waktu penelitian pada musim hujan, bulan Agustus l996 sampai dengan Maret 1997.
Penelitian menggunakan rancangan petak berpasangan dengan 2 perlakuan dan
12 ulangan (petakan kebun petani sebagai ulangan). Perlakuannya meliputi (A).
Pengendalian akar gada dalam budidaya kobis lokal cara petani, dan (B) Rakitan
pengendalian akar gada hasil penelitian yang dimodifikasi (Duriat et al. 1994).
Pelaksanaan penanaman kobis oleh petani dan penanaman kobis yang disertai
perlakuan pengendalian akar gada, dengan urut-urutan sebagai berikut:
1. Persemaian Kobis
Pembuatan persemaian cara petani di Desa Singolangu dan Gemutri, dan rakitan
teknologi pembibitan kobis bebas akar gada hasil penelitian dilakukan seperti pada
Tabel 1.
2. Tanam, Pemeliharaan dan Pengendalian Hama Penyakit Kobis
Cara tanam, pemeliharaan termasuk pengendalian hama penyakit kobis cara
petani (Desa Singolangu dan Gemutri) dan rakitan teknologi hasil penelitian disajikan
pada Tabel 2.
3. Panen
Kubis dipanen antara umur 65-75 hari. Ciri kubis yang siap dipanen bila tepi
daun krop terluar melengkung keluar dan warnanya agak ungu. Krop dipotong
kemudian dimasukkan ke dalam keranjang dan dibawa ketempat penimbangan.
Setelah penimbangan dibawa ke tempat pengepul. Parameter yang diamati meliputi
pertumbuhan dan produktivitas tanaman, luas dan intensitas serangan akar gada serta
hama penyakit lainnya.
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Tabel 1.

Pembibitan kobis cara hasil penelitian dan cara petani di desa Singolangu
dan Gemutri. Magetan, 1996/1997.

Komponen
Pembibitan
1. Bedengan
semai

Teknik Pembibitan
Singolangu
Gemutri
Petani
Hasil penelitian
Petani
Hasil penelitian
Para-para bambu Para-para bambu Para-para bambu Para-para bambu
dekat kebun
dekat kebun
di halaman rumah di halaman rumah

2. Media semai

Tanah campur
pukan

Tanah-pukanpasir

Tanah campur
pukan

Tanah-pukan-pasir

(a). Komposisi

(2) : (1)

(1) : (1) : (1)

(2) : (1)

(1) : (1) : (1)

(b). Daerah asal
media

setempat, tercemar akar gada

daerah bebas akar setempat, tercemar daerah bebas akar
gada
akar gada
gada

(c). Sterilisasi

Summer Autum

Dazomet 30 g/m2 Green 11
selama ± 15 hari
Summer Autum

Dazomet 30 g/m2
selama ± 15 hari
Green 11

3. Benih
kebutuhan
benih

seadanya

Anjuran Balitsa

Seadanya

Anjuran Balitsa

Penyemaian

± 3 hari
tutup glangse

± 3 hari
tutup glangse

± 3 hari
tutup glangse

± 3 hari
tutup glangse

Umur bibit

± 30 hari, siap
tanam

± 30 hari, siap
tanam

± 30 hari, siap
tanam

± 30 hari, siap
tanam

Jarak garitan

tidak diatur

± 10 cm

tidak di atur

± 10 cm

Pemeliharaan
Pengairan

disiram basah,
tidak teratur

bila perlu, tanah disiram basah,
lembab tapi tidak tidak teratur
terlalu basah, air
harus bersih

bila perlu, tanah
lembab tapi tidak
terlalu basah, air
harus bersih

Pemupukan

-

NPK 1 sendok/15 lt tiap 15 hari

NPK 1 sendok/15
lt tiap 15 hari

Pengendalian
hama

-

Telur/ulat
net untuk
Telur/ulat
dikumpulkan dan kerodong semaian dikumpulkan dan
musnahkan.
musnahkan, net
kerodong semaian.

Pengendalian
hama

-

Semprot bila
perlu

-

Semprot bila perlu

Akar gada

-

Perlakuan media
(No.2b,c)

-

Perlakuan media
(No.2b,c)

Rebah kecambah -

Benomil 0,5%
Cabut yang sakit

-

Benomil 0,5%
Cabut yang sakit

Pengendalian
gulma

-

Cabut hati-hati

-

Cabut hati-hati

Rusak lainnya

-

Cabut/buang

-

Cabut/buang
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Tabel 2.
No.
1.

Budidaya kobis hasil penelitian dan cara petani (Desa Singolangu dan
Gemutri). Magetan, 1996/1997.

Komponen
Budidaya
Pengolahan lahan
Lubang tanam

Pupuk kandang

Rakitan Teknologi Budidaya
Petani
Hasil Penelitian
Dicangkul, sedalam 20-30 cm,
sisa tanaman dan gulma
dibenam, buat bedengan/
guludan jarak ±80 cm
Dibuat di bedengan, jarak tak
diukur

Dicangkul, sedalam 20-30 cm,
sisa tanaman dan gulma
dibenam, buat bedengan/
guludan jarak ± 80 cm
Dibuat di bedengan, jarak 40
cm.

Diberikan pada lubang tanam
seadanya dan ditutup tanah.

Diberikan pada lubang tanam
secukupnya (± 30 t/ha) dan
ditutup tanah

Pengendalian akar
gada

2.

Penanaman

Pemeliharaan
penyiraman

periksa pH tanah, pengapuran
(±3 t/ha agar pH tanah >6).
Sterilisasi lahan bedengan
dengan Dazomet 30 g/m2,
±10-15 hari sebelum tanam.
Umur bibit ±30 hari, setelah
tanam disiram/dikucur

Umur bibit ±30 hari, setelah
tanam disiram/dikucur.

Tergantung hujan ±2 x setelah
penyiangan.

Sesuai kebutuhan, tergantung
hujan

Bumbun/ perbaikan
guludan

± 2 x setelah penyiangan.
Satu bulan setelah tanam

Pemupukan

Dipupuk seadanya

dipupuk urea 50 kg/ha, ZA
125 kg/ha, KCl 100 kg/ha

Pengendalian hama

Semprot 1 minggu sekali,
insektisida seadanya

PHT/pemantauan, pengendalian mekanis, bila serangan
>10% semprot insektisida
selektif.

Pengend. Penyakit

240

busuk hitam

Sebelum tanam akar bibit
sampai batang bawah celup
Benomil 0,5 cc/lt

akar gada

perlakuan pada pengolahan
lahan (1.c)

Rusak lainnya

tanaman muda yang rusak
disulam
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Teknologi yang diterapkan dilakukan modifikasi sesuai keadaan lokasi, antara
lain pembuatan tempat media semaian pada para-para bambu. Bibit tidak langsung
bersentuhan dengan lahan yang telah tercemar akar gada. Penggunaan net (jaring/
kelambu) nyamuk dapat mengurangi serangan ulat daun (Plutella xylostella) di
persemaian. Hal ini terbukti efektif, luas serangan ulat daun lebih rendah di
persemaian yang menggunakan kelambu nyamuk di desa Gemutri dibandingkan
serangan pada pembibitan di desa Singolangu (Tabel 3).
Penyemprotan fungisida Benomil 0,5% pada saat ada gejala serangan rebah
kecambah (Rhizoctonia sp. dan Phytium sp.) dan diikuti pencabutan tanaman sakit
dapat mengendalikan rebah kecambah dengan baik.
Penggunaan media yang tidak tercemar penyakit akar gada (Plasmodiophara
brassicae Wor.) dan diikuti dengan perlakuan sterilisasi dengan Dazomet (Basamid G)
30 g/m2 di persemaian terbukti dapat menekan serangan akar gada sampai tingkat 0%
(Tabel 3). Menurut Djatnika (1984), sterilisasi tanah persemaian dengan uap air harus
dilakukan hati-hati karena suhu penghambat penyakit (52°C) terletak di antara dua
suhu pemicu perkembangan penyakit (40°C dan 64°C). Hal ini sulit dilakukan oleh
petani. Pengendalian pada keadaan ini akan sangat mempengaruhi kesehatan tanaman
pada saat ditanam dilahan yang tercemar akar gada. Perlakuan alternatif yang juga
disarankan adalah pencelupan/perendaman biji kobis dalam larutan bawang putih
(Anonim, 1988).
Tabel 3.

Luas serangan hama dan penyakit di Pembibitan pada masing-masing
perlakuan. Magetan, 1996/1997.

Jenis hama dan penyakit

Ulat daun
Rebah kecambah
Akar gada

Luas serangan (%)
Desa Gemutri
Desa Singolangu
Cara petani
Hasil
Cara petani
Hasil
penelitian
penelitian
20
0,3
45
0,9
50
6,5
0
0
40

0

30

0

Umumnya bibit kubis yang berasal dari media yang tercemar penyakit akar gada
meskipun keragaan bibit sehat pada saat dicabut, tetapi bibit tersebut sebenarnya sudah
menjadi pembawa ("carrier") penyakit yang dapat berkembang pada lahan penanaman.
Pemberian kapur untuk menaikkan pH tanah dan sterilisasi bedengan tanam
dengan fungisida Dazomet pada perlakuan awal pengolahan tanah sangat membantu
dalam menekan serangan patogen akar gada di lahan kering tadah hujan. Pada lahan
kering setelah pemberian kapur dan sterilisasi lahan, bila tidak terjadi hujan selama
proses sterilisasi, tanah dapat dibebaskan dari jamur penyebab penyakit. Dengan cara
ini saat bibit ditanam, tanah telah bebas dari penyakit akar gada ataupun penyakit tular
tanah lainnya (Tabel 4).
Pencelupan akar bibit kobis sampai sebatas batang bawah, sebelum ditanam,
dalam larutan Benomil 0,5% dapat mengendalikan penyakit busuk hitam
(Xanthomonas campestris) yang sering menyerang tanaman kobis di daerah Gemutri
dan Singolangu.
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Penerapan pengendalian hama dengan cara pemantauan yang diikuti dengan
perlakuan secara fisik membuang telur dan ulat yang ditemukan dan dikombinasikan
dengan penyemprotan insektisida selektif dapat menekan serangan ulat daun (Plutella sp.)
maupun ulat krop (Crocidolamia sp.) dengan baik (Duriat et al. 1994).
Penggunaan pupuk NPK dengan anjuran takaran 1 sendok makan/15 liter air di
pembibitan sangat mendukung pertumbuhan dan keragaan agronomis bibit kobis yang
disemai. Tampilan bibit lebih tegar dan lebih besar dibandingkan perlakuan petani
yang tidak melakukan pemupukan. Pemupukan di lapang dengan dosis anjuran (urea
50 kg/ha, ZA 125 kg/ha dan 100 kg KCl/ha) yang diberikan selang 4 minggu sekali
dapat menampilkan keragaan tanaman dan produksi krop kobis yang lebih baik
dibandingkan pemupukan yang dilakukan oleh petani (Tabel 5).
Tabel 4.

Luas serangan hama dan penyakit di lahan kobis pada masing-masing
perlakuan. Magetan 1996/1997.

Jenis hama dan penyakit

Ulat daun dan ulat krop
Busuk hitam

Luas serangan (%) di lahan kobis
Desa Gemutri
Desa Singolangu
Cara petani
Hasil
Cara petani
Hasil
penelitian
penelitian
20
1
25
1
10
0
0
0

Akar gada
Tabel 5.

0

30

0

Rerata produksi kobis pada masing-masing perlakuan. Magetan, 1996/97.

Jenis kobis
Grand 11
Summer Autum
Green Coronet*
Rotan*

50

Produksi/10 tan./krop kobis (kg)
Petani
Hasil
Gemutri
Singolangu
penelitian
12,37
18,73
18,3
22,33
21,53
-

-

Kenaikan
produksi (%)
51,41
22,02

16,47

* sebagai pembanding dari jenis anjuran

Penggunaan varietas anjuran Green Coronet dan Rotan tidak dapat dilakukan
pada daerah penelitian mengingat kedua jenis anjuran tersebut tidak disukai oleh
petani setempat karena alasan ekonomis. Kedua jenis kobis ini memiliki umur panen
yang dalam (± 3,5 bulan), sedangkan petani setempat umumnya lebih menyukai kobis
umur genjah, berkisar antara 60 sampai 75 hari.
Menurut Permadi (1975), sampai saat ini belum ditemukan jenis kobis yang
tahan serangan patogen akar gada, dengan demikian penggunaan varietas anjuran
(Green coronet dan Rotan) tidak mutlak harus dianjurkan dalam penyusunan perakitan
pengendalian akar gada di sentra kobis Jawa Timur.
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KESIMPULAN
Penerapan rakitan teknologi pengendalian penyakit akar gada pada kobis untuk
lahan kering di daerah Plaosan, Magetan efektif mengendalikan penyakit akar gada,
sehingga diperoleh produksi kobis yang lebih tinggi dibandingkan produksi kobis hasil
budidaya petani di daerah pengkajian.
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DISKUSI
Susilo:
- Pada pemberian kapur di lahan apakah tidak dipertimbangkan kondisi
keasaman (pH) tanahnya?
-

Untuk perlakuan sterilisasi dengan Dazomet di pembibitan dan juga di lahan
menggunakan dosis yang sama, apakah hal ini tidak bepengaruh terhadap
perakaran bibit kobis yang relatif lebih lemah daripada tanaman kobis dewasa,
karenanya dosis Dazomet di persemaian seharusnya lebih rendah. Sebaiknya
diteliti penggunaan dosis yang tepat untuk pembibitan.
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-

Apakah sumber infeksi penyakit akar gada hanya di permukaan tanah? Mohon
penjelasan.

Roesmiyanto, Ir.:
- Sebelum pemberian kapur di lahan, pH tanah diukur terlebih dahulu, pH tanah
di lokasi penelitian berkisar antara 5,6-5,8 sehingga perlu dinaikkan pH-nya
diatas 6, dengan jalan pengapuran karena pH tanah yang relatif tinggi diyakini
dapat menghambat perkembangan penyakit akar gada.
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-

Benar kondisi perakaran kobis di pembibitan lebih lemah dari pada perakaran
kobis dewasa. Dalam uji perakitan ini tidak ada penelitian dosis penggunaan
fungisida. Dosis fungisida yang digunakan berdasar dosis anjuran untuk
pengendalian akar gada dari perusahaan fungisida tersebut yaitu berkisar
antara 20-30 gr/m2. Untuk pertimbangan keberhasilan diambil dosis 30 gr/m2.
Pelaksanaan sterilisasi di persemaian dilakukan ekstra hati-hati. Persemaian
baru digunakan setelah diyakini efek phitotosisitas fungisida Dazomet telah
hilang yaitu bila media persemaian sudah tidak ada bau yang menyengat
berasal dari fungisida tersebut (kurang lebih 15 hari setelah aplikasi).

-

Berdasar pada jenis tanaman yang diserang akar gada adalah tanaman semusim
(jenis kobis-kobisan), penyebab akar gada diperkirakan hanya terdapat sebatas
pada lapis olah tanah.
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UJI ADAPTASI VARIETAS TOMAT DI BERBAGAI
AGROEKOSISTEM
(Adaptation test of tomatoes varieties in several agroecosystems)
Nirmala F. D., Djoema'ijah, H. Sutanto, dan Suhariyono1)
ABSTRAK
Tanaman tomat dapat berkembang dan berproduksi secara baik di berbagai
wilayah dataran tinggi dan rendah tergantung pada pengelolaannya dan
varietas yang digunakan. Penelitian uji adaptasi varietas tomat di berbagai
agroekosistem bertujuan untuk mendapatkan tomat varietas adaptif spesifik
lokasi dataran tinggi dan dataran rendah. Delapan varietas tomat asal
seleksi dan 4 varietas introduksi ditanam di daerah Batu (+ 950 m dpl) pada
musim kering (bulan April-September 1996) dan penghujan (bulan Oktober
1996-Maret 1997). Di dataran rendah (Tulungagung + 87 m dpl) diuji 6
varietas unggul tomat dan 4 varietas lokal. Varietas unggul berasal dari
Balai Penelitian Tanaman Sayuran Lembang dan varietas introduksi berasal
dari penjual benih. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok
dengan 3 ulangan. Di Batu luas per petak 8,125 m2, sedang di Tulungagung
luas per petak 12,5 m2, dan jarak tanam 60 cm x 70 cm. Secara umum
produksi tomat di dataran tinggi pada musim kering lebih tinggi
dibandingkan produksi pada musim penghujan dan juga lebih tinggi
dibandingkan produksi di daerah dataran rendah. Di dataran tinggi,
varietas introduksi Super Dona, TG 105 dan Artaloka, dan varietas lokal LV
2500 (MT I Malaysia) menunjukkan produksi yang tinggi pada musim kering,
yaitu antara 57 t/ha hingga 100 t/ha. Untuk tanam musim penghujan,
produksi tomat yang baik diperoleh dari varietas introduksi dan LV 2471
(Improved Pope Philipina), LV 2100, serta LV 2500 (MT I Malaysia),
dengan produksi antara 30-60 t/ha. Di dataran rendah, tomat varietas Super
Dona, TG 105 dan Artaloka berproduksi paling tinggi yaitu antara 60-70
t/ha. Varietas Intan, LV 2100, dan LV 2500 hasilnya lebih rendah
dibandingkan varietas tersebut. Faktor pembatas produktivitas utama tomat
pada musim kering di dataran tinggi dan dataran rendah adalah serangan
ulat buah Heliotis armigera, dengan tingkat kerusakan buah 23-40%. Pada
musim penghujan kerusakan buah utamanya disebabkan oleh serangan
penyakit busuk daun Phytophtora infestans, dengan tingkat kerusakan buah
2-26%.
Kata kunci: Adaptasi, dataran tinggi, dataran rendah, introduksi, lokal, musim
kering, musim hujan, tomat, varietas.
ABSTRACT
Tomatoes can be successfully grown in either high lands or low lands depend
on how to cultivate and what cultivation was used. The aim of the research
was to find out the best tomato’s varieties to be grown in high lands and low
_______________________________________________
1) Berturut-turut AJPMD, AJPMY, staf peneliti, ASPMD BPTP Karangploso..
245

Prosiding Seminar Hasil Penelitian/Pengkajian 1996/97

lands. Eight selected varieties and four introduced varieties were planted in
Batu (950 m asl) on wet and dry season. While in low lands Tulungagung
(87 m asl), six selected varieties and four introduced varieties were planted.
Randomized block design was applied in those both locations with 3
replications, with plant spacing 60 x 70 cm. In general, tomato yields in high
land dry season was better compared to low land both in wet season. In low
land (Batu) LV 2500 (MT I Malaysia) as a local varieties produced good
yields in dry season as well as Super Dona, TG 105 and Artaloka, yielded 57
tons/ha to 100 tons/ha. However, on wet season introduced varieties, LV 247
(Improved Pope Philipina), LV 2100 and LV 2500 (MT I Malaysia) produced
higher yields than others, which ranged from 30-60 tons/ha for either
introduction or local varieties. In low land, introduced varieties such as
Super Dona, TG 105 and Artaloka produced successfully yields than others.
Yields loss dry season in either high land and low land caused by Heliothis
armigera. Those pest damaged almost-23-40% of fruits. On wet season,
yields loss were caused by Phytopthora infestans, which ranged 2 -26%.
Key word:

Adaptation, dry season, high land, low land, local, production,
tomato, varieties, wet season
PENDAHULUAN

Secara umum tomat dapat ditanam di dataran rendah, medium dan tinggi
tergantung varietasnya. Namun kebanyakan varietas tomat, hasilnya lebih baik apabila
ditanam di dataran tinggi yang sejuk dan kering, sebab tanaman ini tidak tahan terik
matahari dan hujan. Suhu optimal untuk pertumbuhannya adalah 23 o C pada siang
hari dan 17o C pada malam hari. Tanah yang baik bagi pertumbuhan tomat adalah
yang berstektur liat, banyak mengandung humus, gembur, sarang dan berdrainase baik.
Varietas-varietas tomat komersial yang disarankan untuk dataran rendah-medium
adalah Intan dan Ratna dengan ciri-ciri relatif tahan terhadap penyakit layu bakteri
tetapi peka terhadap penyakit busuk daun, produktivitas antara 5-24 t/ha, sedangkan
pada dataran medium-tinggi adalah varietas Ratna dengan produktivitas 11-23 t/ha
(Anonimous, 1993 dan Aak, 1992). Menurut Purwati (1990) dan Jaya et al.(1991),
rendahnya produksi tomat di dataran rendah disebabkan persentase bunga menjadi
buah rendah, dan adanya serangan penyakit bakteri layu (Pseudomonas solanacearum)
yang bisa mengurangi produksi 30-100%.
Secara nasional produktivitas tanaman tomat/ha relatif masih rendah
dibandingkan dengan produktivitas optimalnya, walaupun telah terjadi peningkatan
rata-rata sebesar 9,55%/th yaitu 36,09 ku/ha pada tahun 1982 menjadi 89,94 ku/ha
pada tahun 1992. Rendahnya produktivitas tanaman tomat ini disebabkan antara lain
karena tersedianya teknologi produksi masih kurang, biaya produksi cukup tinggi
disebabkan oleh penggunaan pupuk dan insektisida yang berlebihan, bibit unggul
mahal harganya sehingga banyak petani yang menggunakan varietas lokal dengan
kualitas dan potensi hasil yang masih rendah, dan beragamnya varietas yang ditanam
menyebabkan kurangnya efisiensi usahatani tersebut (Pasandaran dan Hadi, 1994). Di
dataran tinggi pada musim hujan produksi buah tomat cenderung rendah bahkan pada
penelitian yang dilakukan Suryaningsih (1993) beberapa tanaman tidak dapat
berproduksi karena terserang penyakit busuk daun Phytophthora infestans yang
menyebabkan tanaman tidak sampai berbuah dan mati.
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Untuk meningkatkan produksi tomat di tingkat petani, Balai Penelitian Sayuran
Lembang (Balitsa) pada Pelita V telah banyak meneliti berbagai aspek baik dibidang
pemuliaan dan budidaya maupun dibidang hama dan penyakitnya. Hasil penelitian
dibidang pemuliaan menunjukkan bahwa ada beberapa hasil introduksi atau koleksi
tomat (galur) potensial yang dapat dikembangkan menjadi varietas harapan, terutama
dilihat dari produksi, kualitas buahnya, ketahanan terhadap bakteri layu dan tahan
udara panas, baik untuk dataran tinggi (LV 3670, V 1763, LV 435 dan LV 467)
maupun dataran rendah (Intan, LV 2099, LV 2100 dan LV 2500) (Nurtika, 1995).
Berdasar adanya kemampuan tanaman tomat untuk berkembang pada berbagai
wilayah dan galur-galur harapan hasil persilangan yang dilakukan oleh Balitsa
Lembang, perlu dilakukan uji adaptasi galur-galur harapan tomat pada berbagai
agroekosistem di Jawa Timur. Tujuan dari uji adaptasi ini adalah untuk mendapatkan
tomat varietas adaptif spesifik lokasi dataran tinggi (khususnya didaerah Batu = Oxi
2.2) dan dataran rendah (khususnya di daerah Ngantru, Tulungagung = Ent 3.1), yang
berproduksi tinggi dan disukai konsumen.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di 2 lokasi, yaitu Batu (Malang) untuk dataran tinggi (± 950
m dpl) pada musim kering (MK) dan musim hujan (MH) 1996 dan Tulungagung untuk
dataran rendah ( 87 m dpl) pada musim kering (MK) 1996. Pada masing-masing lokasi
ditanam 12 dan 10 varietas tomat. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok,
dengan 3 ulangan dan 12 perlakuan, yang terdiri dari 8 dan 6 varietas lokal harapan
(hasil penelitian/koleksi Balaitsa Lembang) dan 4 varietas introduksi. Tanaman tomat
ditanam dengan jarak tanam 60 cm X 70 cm. Galur-galur tomat yang diadaptasikan
adalah:
Di daerah Batu:
LV 3670 (St. Cruz Kada), LV451 (Gondol Hijau), LV 2500 (MT I Malaysia), LV
2099 (Kelang Lokal Malang), LV434, LV 2100 (PB Malang), LV 2471 (Improved
Pope Philipina), dan LV 467 (Geraldton). Petak penelitian berukuran lebar 1,25 m x 6,5
m (luas 8,125 m2), jumlah tanaman/plot 22 tanaman.
Di daerah Tulungagung:
LV 2471, LV 2500, LV 3645, LV 2099, LV 2100, LV 3652, LV 3651 dan Intan,
galur-galur ini diperoleh dari Balai Penelitian Sayuran Lembang, sedang varietas
introduksi adalah Artaloka, Super Dona, TG 105 dan Bonansa diperoleh dari pengecer
benih sayuran. Petak penelitian berukuran lebar 1,25 m x 10 m (luas 12,5 m2), jumlah
tanaman/plot 32 tanaman.
Tahapan pelaksanaan penelitian adalah:
1). Persiapan meliputi pengolahan tanah, persemaian dan transplanting.
Tanah sawah dibersihkan dari sisa tanaman, digemburkan dengan cangkul/bajak
dan dibiarkan selama 1 minggu, kemudian dibajak lagi dan diratakan. Bedenganbedengan dibuat dengan ukuran lebar 1,25 m, panjang sesuai dengan kebutuhan (6,5 m
di Batu, 10,5 m di Tulungagung, jarak antar bedengan 30 cm dengan tinggi bedengan
30 cm. Lubang tanam dibuat dengan jarak 60 cm x 70 cm (60 cm dalam baris)
sedalam 30 cm dan diberi pupuk kandang 2 kg/tanaman, SP-36 20 gram, KCl 10 gram
dicampur dengan pupuk kandang dan diberikan sehari sebelum tanam. Urea 10 gram
diberikan sehari setelah tanam pada 7 cm sebelah kanan atau kiri dari batang tanaman.
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Sebelum dikecambahkan, biji direndam dalam air hangat 30°- 40°C selama 15-20
menit, kemudian dicelup pada campuran air dan fungisida, dikering anginkan dan
disemaikan pada media campuran tanah dan pasir yang telah steril. Satu tray berisi
satu varietas.
Semai yang telah tumbuh dengan tegar dan berumur + 1 bulan ditransplantingkan
pada kantong plastik (1 ons) yang berisi media campuran tanah dan pupuk kandang
steril. Bibit yang berada dalam kantong plastik diletakkan di bawah naungan.
Pemeliharaan dilakukan secara optimal, yaitu penyiraman, pencegahan serangan hama
dan penyakit dengan disemprot fungisida Antracol (1,5 gr/l) dan insektisida Thiodan
(1 cc/l).
2). Pelaksanaan di lapang meliputi penanaman, penyulaman dan pemeliharaan.
Bibit yang telah ditransplantingkan pada kantong plastik selama + 3 minggu
ditanam pada lobang tanam yang telah disiapkan. Sebelum penanaman, lubang tanam
disiram. Setelah semai ditanam, tanah disekitarnya ditutup dengan mulsa jerami untuk
mencegah penguapan air dari tanah. Tanaman/ semai yang mati, segera ditanam
ulang/disulam sehingga jumlah dalam satu varietas tidak kurang. Penyiraman
dilakukan setiap hari selama 2 minggu, selanjutnya 2 x seminggu sampai umur 45 hari.
Tanaman umur 1 minggu disiram dengan Agrimicin (1 l/tanaman). Tanaman umur 3
minggu diberi ajir setinggi 1,5 m dan tanaman diikatkan pada ajir tsb. Pemangkasan
dilakukan pada cabang-cabang yang tidak produktif, yaitu tunas muda yang tumbuh di
antara batang dan cabang-cabang daun sehingga tinggal batang daun utama, dilakukan
1-2 kali dalam satu bulan, sisakan 2 cabang utama pada ketinggian + 30 cm, tunastunas yang tumbuh pada kedua cabang tersebut juga dipangkas.
Pemangkasan batang pucuk dilakukan setelah tanaman tumbuh 2 helai daun di
atas dompolan buah yang ke lima, dengan tujuan agar buah cepat menjadi besar dan
masak. Umur satu bulan, tanaman dibumbun diikuti dengan pemberian 20 g
ZA/tanaman pada jarak 15 cm dari tanaman. Pemupukan ke 3 dilakukan pada saat
tanaman berbuah ke tiga kalinya. Adanya hama-penyakit dikendalikan tiap minggu
dengan Antracol, Dithane atau Vondozeb 2,5 g/l dan insektisida Thiodan atau Lanate 2
ml/l ditambah perekat Agristik 0,5 ml/l.
3). Parameter pengamatan:
a) Tinggi tanaman pada umur 2 minggu dengan interval 2 minggu.
b) Awal berbunga
c) Jumlah dan bobot buah per tanaman
d) Luas serangan dan intensitas serangan hama penyakit utama
e) Jumlah buah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Di daerah Batu (dataran tinggi)
1.

Pertumbuhan Tanaman

Dari 12 varietas yang dicobakan (8 varietas dari Balitsa Lembang, yaitu: LV 434;
LV 467; LV 2471; LV 2100; LV 2099; LV 2500; LV 451 dan LV 3670 serta 4
varietas introduksi yaitu: Super Dona, Artaloka, Bonanza dan TG 105) yang
disemaikan di musim kering dan hujan dapat tumbuh antara 50-80%. Sampai dengan
8 minggu setelah tanam, beberapa varietas pertumbuhannya berbeda sangat nyata.
Varietas-varietas Super Dona, Artaloka, LV 451, LV 434, dan LV 2100 tumbuh lebih
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baik dibandingkan varietas lainnya, pada umur 8 minggu setelah tanam tingginya
mencapai lebih dari 100 cm sedangkan varietas lainnya kurang dari 100 cm. Pada
awal pertumbuhan (2 minggu setelah tanam), rata-rata tinggi tanaman pada musim
hujan berbeda nyata dengan musim kering, sedangkan pada umur 8 minggu (tanaman
mulai berbuah ), rata-rata tinggi tanaman tidak lagi dipengaruhi oleh musim (Tabel 1).
Perbedaan tinggi tanaman secara umum disebabkan oleh perbedaan karakteristik
tanaman tomat, yaitu indeterminate dan determinate. Tanaman tomat dengan
karakteristik indeterminate, bagian vegetatif tanaman akan tetap tumbuh walaupun
tanaman tomat telah memasuki fase generatif berbunga dan berbuah, sedangkan pada
tanaman tomat dengan karakteristik determinate, pertumbuhan bagian vegetatif akan
lambat dan berhenti pada saat tanaman memasuki masa generatif, Pertumbuhan awal
yang baik tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan yang baik pula pada minggu-minggu
berikutnya. Fenomena ini berlaku pada tanaman tomat yang ditanam di dataran tinggi
musim kering dan hujan.
Pengamatan setelah umur 8 minggu relatif sulit dilakukan karena tanaman telah
berbuah dan buahnya akan rontok bila tersentuh, Pada umur 13 minggu setelah tanam,
secara visual tanaman varietas Artaloka, Super Dona, TG 105, LV 434, LV 467, LV
2100 dan LV 451 pertumbuhan bagian vegetatifnya masih berlangsung, Hal ini
ditandai dengan munculnya tunas-tunas baru pada bagian pucuk tanam, sehingga dapat
dikelompokkan dalam kategori tanaman indeterminate. Varietas lainnya yaitu LV
2471, LV 2099, LV 2500, LV 3670 dan Bonanza telah banyak yang mati, sehingga
dikategorikan dalam kelompok tanaman tomat yang determinate.
Tabel 1.

Rata-rata tinggi tanaman tomat umur 2 dan 8 minggu setelah tanam pada
musim kering dan musim hujan. Batu, 1996.
Rata-rata tinggi tanaman (cm) pada umur 2 dan 8 minggu setelah tanam

Varietas

2 minggu
MK

MH

LV 434
LV 467
LV 2471

17,8 cdef
19,3 cde
25,2 a

27,9 bcd
29,4 bc
34,2 b

LV 2100
LV 2099
LV 2500
LV 451
LV 3670
Super Dona
Artaloka

20,2 bcd
16,0 ef
21,5 abc
16,3 def
19,8 cde
23,9 ab
15,1 f

Bonanza
TG 105

15,8 ef
18,7 cdef

Rata-rata

19,1 B

Keterangan:

8 minggu
MK

MH

Rata-rata

22,9 cd
24,3 c
29,7 ab

119,3 bc
115,2 c
82,0 ef

103,2 de
97,9 ef
80,0 g

111,3 cd
106,5 d
81,0 f

29,6 bc
23,3 cd
25,8 cd
21,0 d
27,8 bcd
28,1 bcd
48,4 a

24,9 c
19,6 de
23,7 c
19,7 e
23,8 c
26,0 bc
31,8 a

114,2 c
63,5 g
76,9 f
122,2 abc
61,3 g
125,6 ab
129,5 a

124,6 c
69,0 h
70,1 h
109,5 d
62,2 h
100,5 def
167,2 a

119,4 b
66,3 h
73,5 g
115,8 bc
62,3 h
113,1 bc
148,3 a

48,1 a
33,4 b

31,9 a
26,1 bc

88,8 de
94,4 d

93,2 f
133,8 b

91,0 e
114,1 bc

31,4 A

Rata-rata

-

99,4 A

101,0 A

-

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom atau huruf besar
dalam satu baris tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
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Variasi yang terjadi antar individu dalam satu varietas maupun antar varietas di
atas disebabkan oleh perbedaan gen-gen yang terdapat pada setiap individu baik dalam
satu varietas maupun antar varietas. Karakter tanaman yang muncul juga sangat
dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan tempat individu tersebut tumbuh.
Pada semua varietas yang diuji, saat 50% tanaman berbunga relatif sama pada
semua varietas, yaitu berkisar antara 11-16 hari setelah tanam, rata-rata masa berbunga
antara musim kering dan penghujan tidak berbeda nyata (Tabel 2).
Tabel 2.

Rata-rata saat 50% tanaman tomat berbunga pada musim kering dan musim
penghujan. Batu, 1996.

Varietas

Rata-rata saat 50% tanaman berbunga (hari setelah tanam)
MK

MH

Rata-rata

LV 434

14,3 a

14,3 a

14,3 a

LV 467

13,8 a

13,9 a

13,8 a

LV 2471

14,1 a

14,1 a

14,1 a

LV 2100

14,1 a

14,5 a

14,3 a

LV 2099

13,1 a

13,6 a

13,4 a

LV 2500

14,3 a

14,5 a

14,4 a

LV 451

13,4 a

14,0 a

13,7 a

LV 3670

14,1 a

14,1 a

14,1 a

Super Dona

14,0 a

14,3 a

14,1 a

Artaloka

14,4 a

14,2 a

14,3 a

Bonanza

13,5 a

13,6 a

13,6 a

TG 105

14,0 a

14,5 a

14,2 a

13,9 A

14,1 A

-

Rata-rata
Keterangan:

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom atau huruf besar
dalam satu baris tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Jumlah buah yang dihasilkan antara musim kering dan musim hujan tidak
berbeda nyata, sedangkan jumlah buah baik yang dapat dipanen per tanaman pada
musim kering berbeda nyata bila dibandingkan dengan buah baik yang dipanen pada
musim hujan. Umumnya tanaman yang mempunyai sifat indeterminate yaitu:
Artaloka, Super Dona, LV 434 dan, LV 467 mempunyai jumlah buah yang relatif
lebih banyak, yaitu 200-240/tanaman pada musim kering dan 70-100 buah/tanaman
pada musim hujan (Tabel 3).
Buah-buah yang telah terbentuk, tidak semuanya dapat berkembang sampai
panen disebabkan karena rontok, terserang hama atau penyakit, sehingga persentase
buah baik yang dapat dipanen hanya berkisar antara 27-59 persen. Pada musim kering
rata-rata buah yang dapat dipanen 38,8% lebih baik dibandingkan pada musim
penghujan, yaitu hanya 33,4% (Tabel 4).
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Tabel 3.

Rata-rata jumlah buah per tanaman dan jumlah buah baik yang dapat
dipanen pada musim kering (panen ke 1 s/d 13) dan musim penghujan
(panen ke 1 s/d7). Batu, 1996.

Varietas

Jumlah buah/tanaman
MK
205,9 bc*
210,6 b c
248,3 a
173,4 d
158,2 de
151,2 de
129,1 e
131,5 e
204,8 bc
181,2 cd
230,6 ab
168,4 d
182,8 A

LV 434
LV 467
LV 2471
LV 2100
LV 2099
LV 2500
LV 451
LV 3670
Sp, Dona
Artaloka
Bonanza
TG 105
Rata-rata
Keterangan:

Tabel 4.

MH
218,0 b
189,2 c
198,1 c
181,1 c
91,5 g
117,9 f
152,5 d
130,9 e
262,4 a
273,5 a
223,5 b
221,8 b
187,6 A

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom atau huruf besar dalam
satu baris tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Rata-rata persentase buah yang dapat dipanen per tanaman pada musim kering
(panen ke 1 s/d 13) dan musim penghujan (panen ke 1 s/d7). Batu, 1996.

Varietas
LV 434
LV 467
LV 2471
LV 2100
LV 2099
LV 2500
LV 451
LV 3670
Super Dona
Artaloka
Bonanza
TG 105
Rata-rata
Keterangan:

Rata-rata
212,0 bc
199,9 c
218,7 ab
177,3 d
124,8 f
134,6 ef
140,8 e
131,2 ef
233,6 a
227,3 ab
227,0 ab
195,1 c
-

Jumlah buah baik yang dapat
dipanen
MK
MH
Rata-rata
70,2 cde
54,6 cd 62,4 de
64,9 de
46,6 d
55,7 ef
80,4 bc
77,3 a
78,8 ab
98,2 a
68,9 ab 83,6 a
43,3 f
28,1 e
35,7 h
88,5 ab
60,6 bc 74,6 bc
58,7 e
45,7 d
52,3 f
46,3 f
42,3 d
44,3 g
73,3 cd
78,3 a
75,8 abc
61,7 de
80,8 a
71,2 bc
81,6 bc
74,0 a
77,8 abc
65,0 de
77,4 a
75,1 abc
69,4 A
61,2 B
-

MK
34,5 cde
30,8 de
31,7 cde
56,5 a
27,9 e
59,2 a
45,5 b
35,5 cd
35,8 cd
38,8 c
35,4 cd
34,3 de
38,8 A

Persen buah yang dapat dipanen
MH
25,0 e
24,6 e
40,9 b
38,0 bc
30,7 de
51,6 a
30,0 de
32,3 cd
29,8 de
29,5 de
33,1 cd
34,8 cd
33,4 B

Rata-rata
29,8 def
27,7 f
36,3 c
47,2 b
29,3 ef
55,4 a
37,8 c
33,9 cde
32,8 cde
34,1 cd
34,2 cd
34,6 cd

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom atau huruf besar dalam
satu baris tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
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Jumlah buah per tanaman yang dapat dipanen antar varietas sangat beragam.
Pada varietas-varietas introduksi Super Dona, Artaloka dan TG 105, umumnya
kemampuan tanaman untuk berbuah relatif lebih baik, jumlah buah yang dapat dipanen
juga relatif lebih banyak dan bobot/buah relatif lebih besar sehingga menyebabkan
bobot buah total yang dapat dipanen dan dipasarkan juga lebih tinggi dibandingkan
dengan varietas lokal. Hal ini disebabkan karena tanaman tomat kelompok indeterminate pada fase generatif, pertumbuhan/ perkembangan tanaman diikuti dengan
pertumbuhan bagian vegetatifnya sehingga memungkinkan tanaman mempunyai
jumlah bunga dan buah yang tumbuh pada cabang-cabang baru tersebut lebih banyak.
Varietas kelompok determinate pertumbuhan vegetatifnya berhenti lebih dini
dibandingkan varietas yang indeterminate dan diikuti pula oleh berhentinya
pembentukan organ generatif tanaman.
Jumlah buah pada tanaman tidak semuanya dapat dipanen karena sebagian besar
(lebih dari 50%) buah-buah yang masih muda maupun yang telah masak rusak
terserang oleh hama ulat buah Heliotis armigera dan sebagian lagi rontok. Buah yang
dapat dipasarkan/dipanen pada dataran tinggi musim kering, berkisar 27-59% dari
buah total.
Menurut Purwati (1991) di dataran tinggi pada musim kering, dari 28 varietas
yang diuji, hasil bobot buah baik yang dapat dipasarkan/pohon dapat dicapai oleh 13
varietas, tetapi bobot buah total per tanaman, dihasilkan oleh 3 varietas lainnya yang
berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap varietas mempunyai sifat-sifat yang
berlainan, sehingga menyebabkan jumlah buah busuk setiap pohon juga bervariasi.
Di dataran tinggi pada musim hujan, buah yang dapat dipasarkan/dipanen hanya
berkisar 8-37% dari buah total. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan pada musim
kering, disebabkan buah-buah rusak terserang oleh penyakit busuk daun Phytophthora
infestans, yang menyerang tanaman >50% dari luas lahan dan sebagian lagi rontok
oleh angin besar (bulan Januari-Februari 1997) akibat tanaman tipe indeterminate
(bertipe tinggi) rusak dan roboh.
Bobot/buah masing-masing varietas tomat sangat bervariasi, tetapi rata-rata
bobot/buah secara keseluruhan antara musim kering dan musim hujan tidak berbeda
nyata. Bobot total buah/tanaman yang dapat dipanen (buah baik pada panen ke 1 s/d
ke 13 pada musim kering dan panen ke 1 s/d 7 pada musim hujan) juga sangat
bervariasi. Secara umum varietas-varietas yang bertipe indeterminate, yaitu: Artaloka,
Super Dona, TG 105, LV 467 mempunyai bobot total buah yang dapat dipanen lebih
baik dibandingkan dengan lainnya, sedangkan varietas-varietas LV 434, LV 2100 dan
LV 451 walaupun jumlah buah yang dapat dipanen relatif banyak, tetapi bobot per
buahnya relatif kecil sehingga bobot per tanamannya juga lebih rendah dibandingkan
varietas lainnya. Pada musim kering rata-rata bobot total panen per tanaman adalah
5.186,6 g lebih baik dibandingkan pada musim hujan (2.604,6 g) (Tabel 5). Bobot
total rata-rata per plot pada musim kering juga lebih baik dibandingkan pada musim
hujan, yaitu 47,57 kg/plot dan 28,64 kg/plot atau 56,08 t/ha pada musim kering dan
35,25 t/ha pada musim hujan (Table 6).
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Tabel 5.

Rata-rata bobot per buah dan bobot total buah baik yang dapat di pasarkan
per tanaman pada musim kering (panen ke 1 s/d 9 )dan musim penghujan
(panen ke 1 s/d 7.) Batu, 1996.

Varietas

LV 434
LV 467
LV 2471
LV 2100
LV 2099
LV 2500
LV 451
LV 3670
Super Dona
Artaloka
Bonanza
TG 105
Rata-rata
Keterangan:

Tabel 6.

MK
70,6 d
99,8 abc
54,0 e
53,8 e
116,2 a
48,7 e
92,3 c
93,4 c
108,4 abc
95,6 bc
74,4 d
112,2 ab
85,0 A

MH
87,3 d
96,2 bc
55,7 g
56,2 g
112,7 a
63,4 f
74,1 e
77,8 e
101,4 b
92,4 cd
73,0 e
100,6 b
85,5 A

Rata-rata
79,0 ef
98,0 cd
54,8 g
55,0 g
114,5 a
56,1 g
83,2 e
85,6 e
104,9 bc
94,0 d
73,7 f
106,4 b

Rata-rata bobot total buah yg dapat
dipasarkan (g)
MK
MH
Rata-rata
4081,5 d
1526,7 efg 2804,1 d
6170,4 b
1580,0 fg
3875,2 c
3511,6 d
3010,0 c
3260,8 d
5444,7 c
2271,7 de 3858,2 c
4145,4 d
1963,3 def 3054,3 d
4122,7 d
2310,0 d
3216,3 d
4899,1 c
1063,3 g
2981,2 d
3689,5 d
2206,7 def 2948,1 d
6810,1 ab 3990,0 ab 5400,0 a
7272,2 a
4053,3 a
5344,7 a
5456,7 c
3970,0 ab 4713,3 b
6636,1 ab 3310,0 bc 5291,1 a
5186,6 A
2604,6 B

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom atau huruf besar dalam
satu baris tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Rata-rata bobot total buah baik yang dapat di pasarkan per plot (luas 8,125
m2) dan/ha lahan pada musim kering (panen ke 1 s/d 9) dan musim
penghujan (panen ke 1 s/d 7). Batu, 1996.

Varietas

LV 434
LV 467
LV 2471
LV 2100
LV 2099
LV 2500
LV 451
LV 3670
Super Dona
Artaloka
Bonanza
TG 105
Rata-rata
Keterangan:

Rata-rata bobot per buah (g)

Rata-rata bobot total buah baik yang
dapat di pasarkan per plot (kg)
MK
MH
Rata-rata
22,23 fg
14,07 f
18,15 f
24,87 ef
14,24 f
19,55 f
40,37 cd
32,17 c
33,09 d
40,17 cd
26,02 d
32,99 c
32,84 de
21,41 de
27,12 e
46,42 c
26,37 d
36,39 d
15,54 g
7,02 g
11, 28 g
30,19 ef
18,84 ef
24,51 e
81,71 a
49,16 a
65,44 a
79,78 a
46,72 a 63,25 ab
67,13 b
47,77 a
57,45 c
77,66 a
40,06 b 58,86 bc
46,57 A
28,64 B

Rata-rata bobot total buah baik
yang dapat di pasarkan/ha (ton)
MK
MH
Rata-rata
27,36
17,31
22,33
30,61
17,52
24,06
49,68
39,59
44,64
49,44
32,02
40,60
40,41
26,35
33,37
57,13
32,45
44,78
19,12
8,64
13,88
37,15
23,18
30,16
100,55
60,50
80,52
98,19
57,50
77,84
82,62
58,79
70,70
95,21
49.30
72,25
57,28
35,25

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom atau huruf besar dalam
satu baris tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
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2. Ragam genotip (2g), ragam fenotip (2 f), dan nilai heritabilitas (H).
Pada karakter jumlah buah total per tanaman, jumlah buah baik per tanaman,
bobot per buah dan bobot total buah per tanaman pada musim hujan dan musim kering
sangat dipengaruhi oleh sifat varietas (Tabel 7).
Tabel 7.

Ragam genotip, ragam fenotip dan nilai heritabilitas karakter produksi tomat.
Batu, 1996.

Karakteristik

Musim Kering
2g

2 f

Jml, buah total/tanaman

1346,3

1435,4

Jml, buah baik/tanaman

249,8

264,2

Bobot buah total/ tanaman
Bobot per buah

1650720,6 1705529,4
544,3

571,6

Musim Hujan
2g

2 f

H

0,93

3160,7

3175,2

0,99

0,94

290,5

305,8

0,95

0,96 1032527,9 1081715,7

0,95

0,95

0,98

H

347,8

351,8

Penampilan karakter lebih banyak disebabkan faktor genetik/sifat varietas yang
ditanam dibandingkan oleh lingkungan apabila nilai H mendekati 1, sebaliknya apabila
nilai H mendekati 0 menunjukkan bahwa penampilan karakter lebih banyak
disebabkan faktor lingkungan (Welsh, 1981).
B. Di Daerah Tulungagung (Dataran Rendah) Pada Musim Kering
1. Pertumbuhan Tanaman
Dari 10 varietas (6 varietas dari Balitsa Lembang yaitu Intan, LV 3645; LV 2471;
LV 2100; LV 2099; LV 2500 serta 4 varietas introduksi yaitu Super Dona, Artaloka,
Bonanza dan TG 105) yang disemaikan di musim kering 50-80% tumbuh dengan baik.
Sampai dengan 8 minggu setelah tanam, beberapa varietas pertumbuhannya berbeda
nyata. Sama halnya dengan di Batu, tanaman tomat di dataran rendah yang
mempunyai karakteristik indeterminate pada bagian vegetatif tanaman akan tetap
tumbuh walaupun tanaman tomat telah memasuki fase generatif (berbunga dan
berbuah), sedangkan pada tanaman tomat dengan karakteristik determinate,
pertumbuhan bagian vegetatif akan lambat dan berhenti pada saat tanaman memasuki
masa generatif. Pertumbuhan awal yang baik tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan
yang baik pula pada minggu-minggu berikutnya (Tabel 8). Pada dataran rendah, 10
varietas tomat yang ditanam mulai berbunganya berbeda, antara 17-26 hari setelah
tanam (Tabel 9).
Jumlah buah total per tanaman dan jumlah buah baik yang dapat dipanen 1 s/d 13
kali antar varietas sangat beragam. Varietas-varietas introduksi Artaloka dan TG 105
produksinya relatif lebih baik dibandingkan varietas-varietas lokal. Varietas lokal
Intan tampaknya telah beradaptasi dengan baik pada dataran rendah, sehingga
produksi buah total per tanaman juga lebih baik dibandingkan varietas lokal lainnya
(Tabel 10).
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Tabel 8.

Rata-rata tinggi tanaman tomat pada umur 2 dan 8 minggu setelah tanam
musim kering. Tulungagung, 1996.

Varietas

Rata-rata tinggi tanaman (cm) pada umur 2 dan 8 minggu
setelah tanam
2 minggu

8 minggu

Intan

23,2 bc

69,2

LV 3645

27,6 ab

82,7 e

LV 2471

32,3 a

93,6 d

LV 2100

24,8 bc

LV 2099

18,1

c

63,5

LV 2500

19,0

c

79,1 ef

Super Dona

26,8 ab

129,4 c

Artaloka

18,3

c

175,4 a

Bonanza

18,2

c

TG 105

20,3 bc

Keterangan:

Tabel 9.

fg

123,5 c
g

75,3 ef
160,8 b

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom tidak berbeda
nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Rata-rata saat 50% tanaman tomat berbunga. Tulungagung, musim kering
1996.
Varietas

Rata-rata saat 50% tanaman berbunga (hst)

Intan

20,0

c

LV 3645

17,0

d

LV 2471

20,0

c

LV 2100

20,6 bc

LV 2099

23,0 b

LV 2500

20,3

c

Super Dona

20,0

c

Artaloka

20,3 bc

Bonanza

25,6 a

TG 105

20,6 bc

Keterangan:

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom tidak berbeda
nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
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Tabel 10. Rata-rata jumlah buah per tanaman, jumlah buah baik dan persentase buah yang
dapat dipasarkan (panen ke 1 s/d 10) musim kering. Tulungagung, 1996.
Varietas

Jumlah buah /
tanaman

Jumlah buah baik
yang dapat dipasarkan

% buah yang
dapatdipasarkan

Intan

54, 8 dc

50,9 abc

92,3 a

LV 3645
LV 2471
LV 2100
LV 2099
LV 2500
Super Dona
Artaloka

45,9
69,2
52,1
46,9
92,2
79,4
92,4

34,4
46,4
39,6
25,8
61,4
36,4
41,9

76,7 ab
67,9 bc
76,2 ab
52,4 cd
46,4 d
55,1 cd
45,8 d

Bonanza
TG 105
Keterangan:

e
cd
e
e
b
bc
b

de
d
cd
e
a
de
d

50,8 e

27,3 e

114,4 a

52,2 ab

45,4 d

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom tidak berbeda
nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Umumnya tanaman-tanaman yang mempunyai sifat indeterminate yaitu:
Artaloka, Super Dona, TG 105, dan LV 2100 mempunyai jumlah buah yang lebih
baik, karena pada fase generatif terus diikuti dengan pertumbuhan vegetatifnya
sehingga memungkinkan tanaman mempunyai jumlah buah yang tumbuh pada
cabang-cabang baru tersebut lebih banyak. Sebaliknya varietas yang bersifat
determinate pertumbuhan vegetatifnya berhenti lebih dini dibandingkan varietas yang
indeterminate dan diikuti pula oleh berhentinya pembentukan organ generatif tanaman.
Bobot total buah per tanaman yang dapat dipanen sangat tergantung dari jumlah
buah/tanaman yang dapat dipanen, serta rata-rata berat per buah. Pada varietas-varitas
Super Dona, Artaloka, TG 105 dan Intan selain jumlah buah yang dipanen lebih baik
dibandingkan varietas lainnya, juga rata-rata bobot buahnya cenderung lebih berat
dibandingkan lainnya.
Bobot per buah pada masing-masing varietas tomat sangat bervariasi, sehingga
bobot total buah yang dapat dipasarkan (pada panen ke 1 s/d ke 10) per tanaman juga
sangat bervariasi. Umumnya varietas-varietas yang bertipe indeterminate seperti
Artaloka, Super Dona, TG 105, dan Intan mempunyai bobot total per tanaman buah
(Tabel 11) dan bobot total per plot (luas 12,5 m2) atau per hektar yang dapat dipanen
lebih baik dibandingkan dengan lainnya (Tabel 12).
Menurut Varga dan Bruinsma (1986), selain polinasi, ukuran buah sangat
dipengaruhi oleh berkembangnya biji yang terbentuk. Terdapat hubungan positif
antara jumlah biji dengan pertumbuhan buah di dalam dan antar varietas, ukuran dan
berat buah ditunjukkan oleh jumlah bijinya. Bila jumlahnya kurang dari 10 biji/buah,
jumlah tersebut tidak cukup untuk menstimulasi buah untuk berkembang dan
cenderung menyebabkan buah bersifat partenokarpi.
Pada dataran rendah Tulungagung, suhu harian berkisar antara 27°-29°C, dengan
intensitas cahaya yang tinggi serta diikuti oleh suhu yang tinggi, akan mengganggu
polinasi dan fruit set pada tanaman tomat. Fruit set pada tanaman tomat akan terjadi
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secara baik bila suhu malam mencapai 15°-20°C. Pada suhu lebih tinggi, walaupun
polen yang masak akan berkecambah secara lebih baik tetapi pertumbuhan tabungnya
lambat. Berkurangnya fruit set setelah terkena suhu panas diduga disebabkan oleh
rusaknya ovul, dan terjadinya kerusakan pada stigma yang reseptif.
Tabel 11. Rata-rata bobot per buah dan bobot total buah baik yang dapat di panen per
tanaman (panen ke 1s/d 10) pada musim kering. Tulungagung, 1996.
Varietas

Rata-rata bobot/buah (g)

Rata-rata bobot total buah baik/
tanaman (g)

Intan
LV3645
LV 2471
LV 2100

83,3 b
52,2 cd
35,8 e
61,6 c

2.939,8 c
1.993,5 de
1.625,1 ef
1.962,4 ed

LV 2099

82,7 b

1.695,2 ef

LV 2500
Sp Dona
Artaloka

42,1 e
111,6 a
123,7 a

2.233,5 d
3.929,6 b
4.671,0 a

Bonanza
TG 105

65,4 c
114,8 a

1.300,1 f
4.925,0 a

Keterangan:

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom tidak berbeda
nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Tabel 12. Rata-rata bobot total buah baik per plot (luas 12,5 m2) dan per hektar yang
dapat di panen (panen ke 1s/d 10) pada musim kering. Tulungagung, 1996.
Varietas

Rata-rata bobot total buah baik
per plot (kg)

Rata-rata bobot total buah
baik/ha (ton)

Intan

54,37 c

43,49

LV3645
LV 2471
LV 2100
LV 2099

34,22 d
20,15 f
34,76 d
31,66 de

27,22
16,12
27,80
25,32

LV 2500
Super Dona
Artaloka

53,51 c
80,13 b
92,91 a

42,80
64,10
74,32

Bonanza
TG 105

25,55 df
93,56 a

20,44
74,84

52,08

41,65

Rata-rata
Keterangan:

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom tidak berbeda
nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
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Produksi buah tomat pada dataran rendah Tulungagung relatif lebih rendah
dibandingkan produksi tomat di dataran tinggi Batu. Hasil ini relatif sama dengan
pengujian hasil beberapa genotip tomat di dataran rendah (Purwati, 1992), dari 32
varietas yang diuji, produksi buah yang dihasilkan relatif rendah. Bobot buah per
pohon hanya mencapai 36,9-635,9 g dengan jumlah buah per pohon antara 2-28 buah.
Menurut Varga dan Bruinsma (1986), pada lokasi dengan suhu sedang, fruit set
dan jumlah biji pada tanaman tomat akan lebih tinggi dibandingkan pada lokasi
dengan suhu tinggi. Jumlah biji yang lebih sedikit, akan menyebabkan semakin
panjang periode dari anthesis sampai buah masak. Hal ini disebabkan tertundanya
pertumbuhan ovari yang menyebabkan terhambatnya perkembangan ovul secara baik.
Adanya ovul-ovul fertil dalam jumlah banyak akan menginduksi pertumbuhan ovari
menjadi buah secara cepat. Umumnya varietas-varietas tomat yang toleran terhadap
suhu panas cenderung mempunyai jumlah biji yang lebih besar dibandingkan dengan
varietas yang peka terhadap suhu tinggi, sehingga ukuran buah juga akan relatif lebih
besar.
Rendahnya bobot total buah yang dapat dipasarkan pada panen ke 1 s/d 13,
secara visual disebabkan kualitas buah yang rendah karena terserang ulat Heliothis
armigera sehingga buah menjadi berongga dan busuk.
2. Ragam genotip (2g), ragam fenotip (2 f), dan nilai heritabilitas (H)
Pada daerah Tulungagung di musim kering, karakter jumlah buah total per
tanaman, jumlah buah baik per tanaman, bobot per buah dan bobot total buah per
sangat dipengaruhi oleh sifat varietas (Tabel 13).
Tabel 13. Ragam genotip, ragam fenotip dan nilai heritabilitas karakter produksi tomat.
Tulungagung, musim kering 1996.
Karakter

Musim Kering
g
2

2 f

H

Jml. buah total/tanaman

537,8

566,3

0,95

Jml. buah baik/tanaman

114,3

127,8

0,89

1729887,6

1753497,8

0,98

956,0

975,2

0,98

Bobot buah total/tanaman
Bobot/buah

C. Luas dan Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Utama
1. Pada musim kering
Di Batu pada musim kering, hama utamanya adalah Heliothis armigera, yang
menyerang buah muda sampai buah tua. Luas serangan mencapai 100%, artinya
semua tanaman contoh yang telah berbuah terserang. Tingkat kerusakan pada buah
tertinggi di daerah Batu mencapai 39,36% yaitu pada varietas TG 105. Tingginya
serangan ulat buah pada musim kering ini ditunjukkan pula oleh hasil penelitian
Setiawati (!990), di daerah Lembang (1250 m dpl) kerusakan buah tomat mencapai
37,93%, sedangkan pada musim hujan hanya mencapai 15,92%. Hal ini disebabkan
pada musim hujan, air hujan dapat menjatuhkan telur-telur ulat buah pada semua
bagian tanaman. Penyakit utama yang menyerang pada musim kering adalah Layu
Bakteri (Pseudomonas solanacearum).
Apabila serangan parah menyebabkan
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tanaman layu dan mati. Varietas Bonanza, Artaloka, LV2100 dan LV 451 yang
terserang tidak sampai mati (Tabel 12). Dari hasil penelitian Hanudin dan Purwati
(1990), Gunawan (1988), dan Boesro (1982) penyakit layu bakteri dapat menyerang
tomat pada semua varietas yang diuji, sedangkan varietas Intan dan LV 2100
menunjukkan reaksi resisten, dan varietas Gondol Hijau (LV 451) menunjukkan reaksi yang
peka.
Tabel 14. Rata-rata persentase buah rusak oleh Heliothis armigera dan tanaman yang
mati akibat penyakit Layu Bakteri (Pseudomonas solanacearum) pada
musim kering. Batu, 1996.
Varietas

Rata-rata% buah rusak
disebabkan Heliothis armigera

Rata-rata% tanaman mati
akibat penyakit Layu Bakteri

LV 434

36,0 ab

44,3 ab

LV 467

27,0 ab

29,7 c

LV2471

33,1 ab

0 d

LV 2100

26,5 ab

0 d

LV 2099

30,3 ab

7,6 d

LV 2500

29,7 ab

0 d

LV 451

29,8 ab

49,7 a

LV 3670

36,5 ab

3,5 d

Super Dona

34,4 ab

2,5 d

TG 105

39,3 a

30,6 bc

Bonanza

27,0 ab

0 d

Artaloka

23,7 b

0 d

Keterangan:

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom tidak berbeda
nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan

Di daerah Tulungagung musim kering, hama utama yang menyerang adalah
Heliothis armigera, yang menyerang buah muda sampai buah tua, dengan luas
serangan mencapai 100%, artinya semua tanaman contoh yang telah berbuah
terserang. Tingkat kerusakan buah tertinggi di daerah Tulungagung mencapai 43,8%
yaitu pada varietas Bonanza. Penyakit utama yang menyerang adalah layu bakteri
(Pseudomonas solanacearum) menyerang pada semua varietas, persentase terendah
tanaman yang mati terdapat pada varietas Intan, yaitu 5% sedangkan persentase
tanaman yang mati tertinggi terdapat pada varietas LV 2099 yaitu mencapai 14%
(Tabel 15).
Pada penelitian pengujian hasil beberapa genotip tomat di dataran rendah
keragaan dan produksi tanaman tomat sangat dipengaruhi oleh jenis varietas yang
ditanam, pada varietas Intan, Kelang Malang (LV 2099) dan LV 2471 (asal Philipina),
luas tanaman yang terserang penyakit bakteri masing-masing adalah 20,8; 79,3 dan
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58,3%, sedangkan serangan penyakit non bakteri masing-masing adalah 16,7; 20,8 dan
8,3% (Purwati, 1992). Pada percobaan adaptasi beberapa jenis sayuran, tanaman
tomat yang dapat menghasilkan lebih baik adalah tomat varietas Intan, karena varietas
ini tahan terhadap layu bakteri Pseudomonas solanacearum, tahan panas dan
kekeringan, dengan produksi rata-rata 15 t/ha atau setara dengan 1,6 kg/pohon
(Sutapraja, 1989). Menurut Gunawan (1988), tanaman tomat varietas Intan yang
terserang oleh layu bakteri hanya + 4,6% yang terjadi pada umur 69 hari sesudah
tanam.
Tabel 15. Rata-rata persentase buah rusak disebabkan oleh Heliothis armigera dan
tanaman yang mati akibat penyakit Layu Bakteri (Pseudomonas
solanacearum) pada musim kering. Tulungagung, 1996.
Varietas

rata-rata persentase buah rusak
disebabkan Heliothis armigera

rata-rata persentase tanaman mati
akibat penyakit Layu Bakteri

7,6 d

5,0 d

LV3645

21,9 bc

9,5 b

LV 2471

28,1 b

10,1 b

LV 2100

18,7 c

9,9 b

LV 2099

40,7 a

14,0 a

LV 2500

27,1 b

9,4 b

Super Dona

44,7 a

7,4 c

TG 105

43,1 a

10,2 b

Bonanza

43,8 a

9,8 b

Artaloka

40,1 a

8,9 b

Intan

Keterangan:

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom tidak berbeda
nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

2. Pada musim hujan
Pada musim hujan, penyakit utama yang menyerang pertanaman dan buah tomat
adalah busuk daun (Phytophthora infestans). Dari 12 varietas yang ditanam
seluruhnya terserang menyebabkan kerusakan buah antara 2- 21% dan tanaman yang
mati antara 0-40% (Tabel 16).
Di dataran tinggi pada musim penghujan produksi buah tomat cenderung rendah
bahkan pada penelitian yang dilakukan Suryaningsih (1993) beberapa tanaman tidak
dapat berproduksi karena terserang penyakit busuk daun Phytophthora infestans yang
menyebabkan tanaman tidak sampai berbuah dan mati apabila tidak dilakukan
pengendalian dengan cara penyemprotan fungisida.
Perlakuan penyemprotan
fungisida dengan dosis anjuran dengan selang perlakuan 7 hari dapat menekan
serangan penyakit busuk daun pada tomat maksimal hanya sampai 40 persen.
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Tabel 16. Rata-rata persentase buah rusak dan tanaman yang mati disebabkan oleh
Phytophthora infestans pada musim hujan. Batu, 1996.
Varietas

rata-rata persentase buah
rusak

rata-rata persentase tanaman
yang mati

LV 434

18,1 bd

40,0 ab

LV 467

14,2 bcd

20,0 abc

LV 2471

9,3 cde

16,6 bc

LV 2100

6,4 de

3,3 bc

LV 2099

20,4 ab

10,0 bc

LV 2500

13,0 bcd

6,6 bc

LV 451

26,0 a

60,0 a

LV 3670

16,8 bc

23,3 abc

Super Dona

2,5 e

6,6 bc

TG 105

3,0 e

0 c

Bonanza

4,8 e

0 c

Artaloka

3,6 e

3,3 bc

Keterangan:

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom tidak berbeda
nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

KESIMPULAN
Umumnya produksi tomat di dataran tinggi pada musim kering lebih tinggi
dibandingkan produksi pada musim penghujan dan juga lebih tinggi dibandingkan
produksi di daerah dataran rendah. Di dataran tinggi, varietas introduksi Super Dona,
TG 105, Artaloka, Bonanza dan varietas lokal LV 2500 (MT I Malaysia) menunjukkan
produksi yang tinggi pada musim kering, yaitu berkisar antara 57-100 t/ha. Untuk
tanam musim penghujan, produksi tomat yang baik diperoleh dari varietas introduksi
dan LV 2471 (Improved Pope Philipina), LV 2100, serta LV 2500 (MT I Malaysia),
dengan produksi antara 30-60 t/ha. Di dataran rendah, tomat varietas Super Dona, TG
105 dan Artaloka berproduksi tertinggi yaitu antara 60-70 t/ha. Varietas Intan, LV
2100, dan LV 2500 hasilnya lebih rendah dibandingkan varietas tersebut. Faktor
pembatas produktivitas utama tomat pada musim kering di dataran tinggi dan dataran
rendah adalah serangan ulat buah Heliothis armigera, dengan tingkat kerusakan buah
mencapai 23-40%. Pada musim penghujan kerusakan buah utamanya disebabkan oleh
penyakit busuk daun Phytophthora infestans, dengan tingkat kerusakan buah antara 226%.
Karakter jumlah buah total per tanaman, jumlah buah baik per tanaman,
bobot/buah dan bobot total buah per tanaman pada musim hujan dan musim kering
sangat dipengaruhi oleh sifat varietas.
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SARAN DAN TINDAK LANJUT
Agar penggunaan tomat varietas hasil silangan Balitsa lebih memasyarakat, perlu
dilakukan suatu uji/penelitian yang dapat menyimpulkan tingkat kesukaan/keinginan
petani/konsumen untuk menanamnya serta perlu dikaji mutu buah untuk penggunaannya (buah segar, sayur, ataupun pasta), Pada varietas-varietas yang mempunyai
produksi tinggi dengan tipe pertumbuhan indeterminate, perlu dilakukan percobaan
aplikasi pemangkasan sehingga tanaman berproduksi optimal dengan biaya usaha tani
yang relatif lebih rendah,
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terhadap bakteri layu dan berkualitas baik di dataran rendah. Bull. Penel.
Hort. Vol. XVIII EK. No. 2: 89-97.
Setiawati, W. 1990. Kerusakan dan kehilangan hasil buah tomat akibat serangan
Heliotis armigera Hubn (Lepidoptera: Noctuidae). Bull. Penel. Hort. Vol.
XIX. No.4: 14-17.
Suryaningsih, E. 1993. Pengujian lapangan efikasi fungisida Trimilton 65 WP dan
Sandofan 66 WP terhadap penyakit busuk daun (Phytopthora infestans M.B)
pada tanaman tomat. Bull. Penel. Hort. Vol. XXV. No 2: 14-22.
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Sutapradja, H. 1989. Percobaan adaptasi beberapa jenis sayuran pada tanah podzolik di
dataran rendah. Bull. Penel. Hort. Vol. XVII. No 4: 8-14.
Varga, A. and J. Bruinsma. 1986. Tomato in Hand Book Of Fruit Set And
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461-475.
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Inc. New York. 200 pp.
DISKUSI
Soemarno, Dr. :
Apa mungkin produktivitas tomat dapat mencapai 110 t/ha ?
Nirmala Friyanti Devy, Ir.:
Pada tomat-tomat introduksi yang bersifat indeterminate, produksi dapat mencapai
angka 100 t/ha, karena pada saat buah tomat dipanen tanaman masih terus
berbunga dan berbuah lagi, beberapa jenis masih berproduksi sampai dengan umur
6 bulan, Pada tomat varietas TM 39, di Wajak. Kabupaten Malang produksi dapat
mencapai 150 t/ha.
Djoko Widodo, Ir.:
Mengapa serangan Heliotis mencapai 40% ?
Nirmala Friyanti Devy, Ir.:
Pada musim kering, ulat buah menjadi hama utama pada pertanaman tomat,
walaupun pengendalian telah dilakukan secara optimal. Pada penelitian ini kami
memang tidak menggunakan atraktan untuk perangkap ulat.
Juliastutik, Ir. (saran):
Dalam mengatasi Helicoverpa armigera ada cara pengendalian yang sudah diteliti
oleh Balitkabi dan Lab. Pengendalian Hayati Perkebunan yaitu dengan
menggunakan HaNPV (penyakit seranggga) dan pernah dikaji di lapang untuk
pengendalian H. armigera pada kedelai. Saran hasil penelitian tersebut bisa dikaji
juga untuk tanaman tomat.
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PENGKAJIAN PAKET TEKNOLOGI PENINGKATAN DAYA SAING
BUAH APEL
(Assesment on Technological Package for Apple fruits Competitiveness Improvement)
Suhardi, Suhardjo, S. Handayani dan D.P. Saraswati1)
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan paket teknologi yang dapat
meningkatkan mutu buah apel di pasaran sehingga memiliki daya saing.
Penelitian dilaksanakan pada bulan April 1996 sampai Maret 1997 di Batu.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok dengan 3
ulangan dengan 4 perlakuan yaitu: 1. teknologi petani tradisional, buah
hasil panen dikemas tidak diatur, 2. teknologi petani ditingkatkan, 1 minggu
sebelum panen buah disemprot dengan campuran 1000 ppm CEPHA (etrel)
dengan 10 ppm 2,4 D, pelapisan lilin, buah dalam kemasan diatur, 3.
teknologi maju (A): 31 hari setelah bunga mekar penuh disemprot dengan
1000 ppm SADH (Succininc acid 2,2 dimethyl hydrazide = Alar), 1 minggu
sebelum panen disemprot campuran larutan 1000 ppm CEPHA dan 10 ppm
2,4 D, pelapisan lilin, buah dalam kemasan diatur dan 4. teknologi maju (B):
31 hari setelah bunga mekar penuh disemprot 1000 ppm Alar, pelapisan lilin
dan buah dalam kemasan diatur. Buah yang telah dikemas diangkut dengan
pick up sejauh 1000 kilometer. Hasil penelitian menunjukkan, buah yang
disemprot Alar, campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin dan buah
dalam kemasan diatur, kulit buah berwarna lebih merah, kehilangan susut
bobot dan kerusakan mekanis lebih rendah, kekerasan buah lebih tinggi
dibanding data pada teknologi petani tradisional. Selama penyimpanan,
buah yang disemprot Alar, diberi lapisan lilin dan buah dalam kemasan
diatur mempunyai kandungan padatan total terlarut 13 persen dan kekerasan
buah 4,04 kilogram, nyata lebih tinggi daripada perlakuan lainnya.
Kata kunci: Apel; Alar; Etrel; 2.4 D; pengemasan; pengangkutan.
ABSTRACT
Research of pre and postharvest handling on apple fruits was conducted, to
identifity technology for improving fruit quality in order that locally
produced apple could compete in the markets. The research was carried out
in 1996-1997 in Batu-Malang, using randomized block design (RBD) with
three replications. Four treatments were compared, namely (1) farmer's
method, (2) improved farmer's method, consisted of spraying fruits with 1000
ppm CEPHA (ethrel) + 10 ppm 2,4 D one week prior to harvest, fuits were
coated with wax, and fruits were arranged on packaging, (3) improved
technique (A), consisted of spraying 1000 ppm Alar (SADH) at 31 days after
bloomimg followed by spraying 1000 ppm CEPHA + 10 ppm 2,4 D at one

__________________________________________
1) Berturut-turut AsPMA, PMU, staf peneliti dan AsPMD BPTP Karangploso.
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week prior to harvest, fruits were coated with wax, and fruits were arranged
on packaging, (4) Improved technique (B) consisting of treatment similar to
that of (3) without spraying CEPHA and 2,4 D. Packaged fruit were
transported for 1000 km. Fruit treated with Alar and ethrel + 2,4 D, coated
with wax and laid orderly in packaging, indicated better fruit quality as
shown by red fruit skin, lower fruit damages and fruit remained firm,
compared to farmer's method. After a period of storage, fruit treated with
Alar, coated with wax and packaged in ordely indicated a total soluble solids
of 13 % and degree of firmness at 4,04 kg, significantly higher than farmer's
method.
Key word: Apples; Alar; Ethrel; 2,4 D; packaging; transportation.
PENDAHULUAN
Pengembangan usahatani dalam sistem agribisnis menuntut kualitas hasil yang
lebih baik, peranan teknologi mencakup pra dan pasca panen memegang peran sangat
penting. Hal ini diperlukan karena komoditas hortikultura harganya berfluktuasi sehingga
terobosan di bidang teknologi pasca panen diharapkan dapat memberi nilai tambah.
Impor buah apel pada tahun 1993 mencapai 25.454,3 ton dengan nilai
$21.705.300 (38,52% dari total impor buah-buahan) berasal dari negara Amerika
Serikat, Kanada, Selandia Baru dan Australia (Pasandaran dan Hadi, 1994).
Usaha peningkatan produksi dan kualitas buah apel terus dilakukan, namun
beberapa masalah masih dihadapi antara lain ketidakseragaman warna. Salah satu
kekurangan buah apel Rome Beauty dalam bersaing dengan apel impor adalah warna
yang kurang merah, dan untuk apel Anna adalah warna merah yang tidak merata
dengan daya simpannya yang relatif pendek.
Proses perubahan warna erat kaitannya dengan adanya zat warna dalam kulit
buah. Perubahan terjadi karena rusaknya khlorophil sehingga lambat laun warna hijau
akan hilang (Leopold dan Kriedemann, 1983). Timbulnya warna merah pada apel
dipengaruhi oleh zat warna antosianin dan warna merah ini tidak terbentuk tanpa
adanya sinar matahari (Miler, 1938). Ketajaman warna merah kulit buah dapat ditingkatkan bila kandungan antosianin di dalam buah bertambah. Hal ini bisa tercapai bila
proses metabolisme ke arah pembentukan antosianin dinaikkan (Handayani, 1983).
Alar atau SADH (succinic acid 2,2 dimethyl hydrazide) merupakan senyawa
dengan nama kimia N-dimethyl amino succinamic acid (DAMS) dan di pasaran
disebut Daminozide. Alar yang diberikan dengan dosis 1000 ppm pada 31 hari setelah
bunga mekar penuh berpengaruh dapat meningkatkan hasil pada musim I (saat
diberikan perlakuan) karena berkurangnya persentase buah rontok, terjadi peningkatan
kualitas, tidak mengurnagi ukuran buah, sedang dosis 2000 ppm didapatkan
peningkatan kualitas yang lebih daripada dosis 1000 ppm, tetapi ukuran buah
menurun, hasil masih meningkat dan pada musim ke II (musim periode berikutnya)
kombinasi ini masih dapat meningkatkan hasil (Handayani, 1983).
Untuk memperbaiki warna kulit buah apel, beberapa petani menggunakan etrel.
Menurut Kusumo (1977), penyemprotan etrel meskipun dapat meningkatkan warna
merah tetapi juga meningkatkan kerontokan buah. Kerontokan akibat penyemprotan
etrel tersebut dapat mencapai 41% (Wijayanto dan Supriyono, 1980). Suhardjo, dkk,
(1989) melaporkan bahwa penyemprotan etrel 1000 ppm dan campuran etrel 1000
ppm dengan 2,4 D 10 ppm dapat meningkatkan warna merah kulit buah, dengan
kerontokan buah antara 20-24%.
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Daya simpan buah dengan menggunakan pelapisan lilin dapat diperpanjang
hingga dua kali dibanding tanpa pelapisan lilin. Pelapisan lilin dengan konsentrasi 6, 8
dan 9% pada apel Rome Beauty dalam suhu ruang daya simpan dapat mencapai 30
hari dibanding buah apel tanpa pelapisan lilin yang hanya 12 hari (Roosmani, 1975).
Penggunaan kombinasi zat pengatur tumbuh alar, etrel dengan 2.4 D, pelapisan
lilin dan perbaikan cara pengemasan diharapkan dapat meningkatkan mutu buah apel
sehingga mampu bersaing dengan apel impor. Penelitian bertujuan untuk memperoleh
paket teknologi yang dapat meningkatkan mutu buah apel di pasaran sehingga
memiliki daya saing.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilakukan di daerah Batu pada bulan April 1996 sampai Maret 1997.
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan tiga ulangan.
Penelitian dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu:
I. Perlakuan pra panen:
Tanaman apel kultivar Anna dan Rome Beauty yang mempunyai penampilan
fisik yang seragam, masing-masing dipilih 200 pohon untuk contoh yang akan
diperlakukan. Dari jumlah tersebut tiap 50 contoh pohon diperlakukan sebagai berikut:
A. Teknologi petani tradisional: (tanpa perlakuan, kontrol)
B. Teknologi petani ditingkatkan: 1 minggu sebelum panen buah disemprot
dengan campuran etrel 1000 ppm dengan 2,4 D 10 ppm.
C. Teknologi maju (A): 31 hari setelah bunga mekar penuh, disemprot larutan
Alar 1000 ppm dan menjelang panen, antara 10-7 hari sebelum panen
disemprot dengan campuran etrel 1000 ppm dengan 2,4 D 10 ppm.
D. Teknologi maju (B): 31 hari setelah bunga mekar penuh, disemprot larutan
Alar 1000 ppm.
II. Perlakuan Pasca Panen:
Setelah panen, buah hasil perlakuan pra panen digrading, buah yang memiliki
kelas B dan C digunakan sebagai contoh pada perlakuan selanjutnya. Pengemasan
menggunakan dos kapasitas 25 kg dengan perlakuan sebagai berikut:
A. Teknologi petani tradisional: tanpa pelapisan lilin, buah dalam kemasan tidak
diatur (kontrol).
B. Teknologi petani ditingkatkan: diberi lapisan lilin, buah dalam kemasan diatur
C. Teknologi maju (A): diberi lapisan lilin, buah dalam kemasan diatur
D. Teknologi maju (B): diberi lapisan lilin, buah dalam kemasan diatur
Tiap dos kemasan diberi bantalan dan penutup dengan kertas kawul kurang lebih
1 kg. Selesai pengemasan, dilakukan pengangkutan menempuh jarak kurang lebih
1000 km. Setelah pengangkutan contoh buah diamati persentase warna merah kulit,
susut bobot, kerusakan mekanis, kekerasan dan sebanyak 5 kg dari masing-masing
perlakuan dipakai untuk pengujian oleh para pedagang apel di pasar Batu. Pada 20 hari
penyimpanan, dilakukan pembandingan contoh buah masing-masing perlakuan dengan
apel impor oleh pedagang. Pengamatan selama penyimpanan meliputi susut bobot,
kekerasan dan kadar padatan total terlarut.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Warna merah kulit buah dipengaruhi perlakuan, perlakuan teknologi maju (A)
dan perlakuan teknologi petani ditingkatkan dapat meningkatkan warna merah secara
nyata baik pada apel Anna maupun Rome Beauty. Persentase warna merah buah
paling tinggi pada apel Anna dan Rome Beauty adalah perlakuan teknologi maju (A)
sebesar 85,12% pada apel Anna dan 75,47% pada apel Rome Beauty (Tabel 1).
Penggunaan Alar dan campuran etrel dan 2,4 D menghasilkan persentase warna
yang lebih tinggi dibanding penyemprotan Alar tanpa campuran etrel dengan 2,4 D
atau kontrol, karena etrel yang disemprotkan secara perlahan-lahan melepaskan etilen
dan etilen dapat merangsang degradasi khloropyl dan pemasakan buah (Susilo, 1991).
Penggunaan Alar dapat menurunkan kandungan N dalam buah (Himelrick dan
Pollard, 1978), dan bila tanaman apel mempunyai kandungan N tinggi dapat
menghambat terjadinya warna merah (Teskey dan Shoumaker, 1982). Dinyatakan oleh
Faust (1965), Haard dan Salunke (1975) dalam Handayani (1983) bahwa warna kulit
buah ditentukan oleh adanya pigmen antosianin yang mulai diproduksi lebih kurang
satu bulan setelah pembungaan penuh. Dalam hubungan ini Alar kemungkinan
menyebabkan penghambatan terhadap reaksi dalam siklus KREB, sehingga sebagian
reaksi dialihkan melalui lintasan Pentose fosfat. Dari lintasan ini akan dihasilkan asam
sikinat yang merupakan prekursor dari antosianin, sehingga Alar dapat meningktakan
aktivitas ke arah pembentukan antosianin. Tenyata bahwa buah yang pada awal
pertumbuhanannya disemprot Alar dan tujuh hari sebelum panen disemprot Etrel
dengan 2,4 D mempunyai warna yang lebih merah dibanding perlakuan lainnya
(Tabel 1).
Susut bobot apel Anna setelah pengangkutan dipengaruhi perlakuan. Susut bobot
tertinggi pada kontrol (2,45%) berbeda nyata dibanding perlakuan lain dan terendah
pada perlakuan teknologi maju (B) (1,63%) meskipun tidak berbeda nyata dibanding
dengan teknologi petani ditingkatkan, dengan disemprot campuran etrel dan 2,4 D,
pelapisan lilin, buah dalam kemasan diatur (1,88%) dan penggunaan Alar, dengan
disemprot campuran etrel dan 2.4 D, pelapisan lilin, buah dalam kemasan diatur
(1,73%). Sedangkan pada apel Rome Beauty semua perlakuan tidak berbeda nyata
dibanding dengan kontrol, meskipun susut bobot tertinggi pada kontrol (1,76%) dan
terendah pada perlakuan teknologi maju (B), tanpa etrel, pelapisan lilin dan buah
dalam kemasan diatur (1,64%).
Sampai 12 hari penyimpanan, pada apel Anna semua perlakuan mempunyai susut
bobot yang lebih rendah daripada kontrol. Hal ini berarti selama penyimpanan
perlakuan dapat menekan terjadinya kehilangan bobot. Susut bobot terjadi karena
dalam buah berlangsung penguapan dan pernapasan. Buah yang sebelum dikemas
mengalami pencucian akan terjadi kehilangan lilin alaminya sehingga memungkinkan
penguapan lebih tinggi karena proses penguapan terjadi tanpa hambatan. Sedangkan
buah yang diberi perlakuan pelapisan lilin menyebabkan sebagian atau seluruh pori
atau stomata buah tertutup sehingga dapat menghambat terjadinya penguapan.
Demikian juga pernapasan akan terhambat karena terjadinya penghambatan pertukaran
gas O2 dan CO2. (Bepete, Nanguwo and Jackson, 1993).Buah apel Anna mempunyai
kulit yang relatif tipis dibandingkan apel Rome Beauty sehingga pada 12 hari
penyimpanan, susut bobot apel Anna mencapai 4,11-5,94% (Tabel 2), sedangkan pada
apel Rome Beauty sampai lama simpan 15 hari penyimpanan susut bobot berkisar
1,71-1,99% (Tabel 3).
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Pada apel Anna, kekerasan buah terendah ditemukan pada perlakuan teknologi
petani ditingkatkan (4,20 kg), tidak berbeda nyata dibanding teknologi maju (A) (4,25
kg) dan berbeda nyata dibanding dengan teknologi petani (4,45 kg) dan teknolgi maju
(B) (4,58 kg) (Tabel 1). Sedangkan pada apel Rome Beauty perlakuan tidak
berpengaruh nyata terhadap kekerasan buah setelah pengangkutan, meskipun pada
perlakuan teknologi maju (B) mempunyai kekerasan tertinggi (5,0 kg) dan tidak
berbeda nyata dibanding dengan kontrol (4,98 kg) (Tabel 1).
Buah apel Anna mempunyai kulit yang relatif tipis daripada apel Rome Beauty
sehingga pada 12 hari penyimpanan, susut bobot apel Anna mencapai 4,11-5,94%
(Tabel 2), sedangkan pada apel Rome Beauty sampai lama simpan 15 hari
penyimpanan susut bobot berkisar 1,71 - 1,99% (Tabel 3).
Pada apel Anna sampai dengan 12 hari penyimpanan semua perlakuan
berpengaruh terhadap susut bobot dibanding kontrol. Susut bobot tertinggi pada
kontrol sebesar 5,94% dan terendah pada penggunaan Alar tanpa disemprot campuran
etrel dengan 2.4 D sebesar 4,11%. Sedangkan pada apel Rome Beauty setiap
pengamatan, perlakuan berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol. Susut bobot
tertinggi pada kontrol dan terendah pada perlakuan penggunaan Alar tanpa disemprot
campuran etrel dengan 2.4 D buah dalam kemasan diatur (Tabel 1).
Tabel 1.

Persentase warna merah kulit, susut bobot dan kerusakan mekanis setelah
pengangkutan (Percentage of red skin colour, loss weight, mechanical
injuries and firmness after transportation).
Warna merah (%)

Susut bobot (%)

Perlakuan
Rome
Beauty

A

60,15 c

49,24 c

2,45 a

1,76 a

7,28 a

6.09 a

4,45 a

4,98 a

B

83,36 a

74,38 a

1.88 b

1.69 a

4,68 b

4,42 b

4,20 b

4,94 a

C

85,12 a

75,47 a

1.73 b

1.68 a

5,52 b

3,83 b

4,25 b

4,96 a

D

78,74 b

69,71 b

1.63 b

1,64 a

4,68 b

3,33 b

4,58 a

5,00 a

Anna

Rome
Beauty

Kekerasan (kg)

Anna

Anna

Rome
Beauty

Kerusakan mekanis
(%)

Anna

Rome
Beauty

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut Uji BNT 5% (Means followed by the same letter in the column were not significantly
different at 5% level of LSD).
A: Teknologi petani tradisional: buah dalam kemasan tidak diatur.
B: Teknologi petani ditingkatkan: disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah
dalam kemasan diatur.
C: Teknologi maju (A): 31 hari setelah bunga mekar penuh disemprot larutan Alar 1000 ppm dan
10-7 hari sebelum panen disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam
kemasan diatur.
D: Teknologi maju (B): 31 hari setelah bunga mekar disemprot dengan larutan Alar 1000 ppm, tanpa
disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam kemasan diatur.
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Tabel 2.

Susut bobot apel Anna selama penyimpanan (Loss weight of apple fruits of
Anna cv. during storage).

Perlakuan

Lama penyimpanan (hari)

A
B
C
D

2

4

6

8

10

12

1,07 a
0,85 b
0,87 b
0,85 b

2,06 a
1,25 b
1,42 b
1,37 b

3,93 a
1,47 b
1,68 bc
1,64 c

4,41 a
2,67 b
2,70 b
2,69 b

5,38 a
3,45 c
3,56 b
3,58 b

5,94 a
4,25 b
4,20 b
4,11 b

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut Uji BNT 5% (Means followed by the same letter in the column were not significantly
different at 5% level of LSD).
A: Teknologi petani tradisional: buah dalam kemasan tidak diatur.
B: Teknologi petani ditingkatkan: disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah
dalam kemasan diatur.
C: Teknologi maju (A): 31 hari setelah bunga mekar penuh disemprot larutan Alar 1000 ppm dan
10-7 hari sebelum panen disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam
kemasan diatur.
D: Teknologi maju (B): 31 hari setelah bunga mekar disemprot dengan larutan Alar 1000 ppm, tanpa
disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam kemasan diatur.

Tabel 3.

Susut Bobot Buah Apel Rome Beauty Selama Penyimpanan (Loss weight
apple fruits of Rome Beauty cv. during storage).

Perlakuan

Lama penyimpanan (hari)
5

10

15

20

25

30

35

40

A

0,67 a

1,92 a

1,99 a

2,37 a

2,84 a

3,24 a

3,97 a

5,17 a

B

0,52 b

1,73 b

1,71 b

2,08 b

2,61 b

3,18 a

3,75 b

5,05 ab

C

0,56 b

1,71 b

1,73 b

2,11 b

2,56 bc

1,85 b

3,52 c

4,94b c

D

0,54 b

1,51 c

1,72 b

2,12 b

2,49 c

2,81 b

3,54 c

4,88 c

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut Uji BNT 5% (Means followed by the same letter in the column were not significantly
different at 5% level of LSD).
A: Teknologi petani tradisional: buah dalam kemasan tidak diatur.
B: Teknologi petani ditingkatkan: disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah
dalam kemasan diatur.
C: Teknologi maju (A): 31 hari setelah bunga mekar penuh disemprot larutan Alar 1000 ppm dan
10-7 hari sebelum panen disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam
kemasan diatur.
D: Teknologi maju (B): 31 hari setelah bunga mekar disemprot dengan larutan Alar 1000 ppm, tanpa
disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam kemasan diatur.

Kerusakan mekanis baik pada apel Anna maupun Rome Beauty menunjukkan
tertinggi pada teknologi petani tradisional masing-masing 7,28 dan 6,09 %, berbeda
nyata dibandingkan perlakuan lainnya. Kerusakan mekanis terendah pada perlakuan
teknologi maju (A) masing-masing 4,68% pada apel Anna dan 3,33% pada apel Rome
Beauty (Tabel 1).
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Pada buah yang dikemas dengan susunan tidak diatur, kerusakan mekanis yang
terjadi mencapai 7,28% pada apel Anna dan 6,09% pada apel Rome Beauty.
Sedangkan pada buah yang diatur pada apel Anna antara 4,68 - 5,5% dan pada apel
Rome Beauty 3,33 - 4,42%. Kerusakan mekanis terjadi karena adanya benturan,
tekanan, goncangan dan gesekan selama pengepakan dan pengangkutan sehingga
mengakibatkan buah menjadi luka atau memar.
Setelah pengangkutan buah yang dalam kemasan diatur, mempunyai kerusakan
mekanis yang lebih rendah setelah pengangkutan. Dengan diatur, selama pengangkutan
dapat mengurangi terjadinya gesekan yang terlalu keras, sedangkan pada buah yang
dalam kemasan tidak diatur, masih terdapat rongga yang memungkinkan terjadinya
perpindahan/gesekan buah dalam kemasan dan gesekan antar buah dengan buah atau
buah dengan wadah. Perlindungan untuk mengurangi kerusakan mekanis selama
pengangkutan adalah dengan memberi bantalan, lapisan pada samping kemasan dan
penutup untuk mengurangi gerakan buah dalam kemasan (Mitchell, 1992).
Dari data yang diperoleh, selain buah dikemas dengan diatur, perlakuan
sebelumnya memberikan dukungan terhadap terjadi penurunan kerusakan. Buah yang
sebelumnya diberi perlakuan campuran etrel dan 2,4 D mempunyai kerusakan yang lebih
tinggi dibanding buah yang tidak disemprot etrel dan 2,4 D. Mungkin disebabkan karena
buah yang disemprot Alar saja mempunyai kekerasan yang lebih tinggi daripada buah
yang disemprot etrel dan 2,4 D (Romaniuk, Soczek dan Niezborala, 1979).
Untuk apel Anna, perlakuan berpengaruh terhadap kekerasan buah pada 6 hari
penyimpanan, dengan kekerasan terendah pada perlakuan teknologi petani ditingkatkan
(2,51 kg) dan tertinggi pada perlakuan teknologi maju (B) (2,95 kg). Untuk apel Rome
Beauty perlakuan berpengaruh terhadap kekerasan buah setelah 10 hari penyimpanan
dan pada perlakuan teknologi maju (B) mempunyai kekerasan buah tertinggi pada setiap
saat pengamatan samapai 30 hari penyimpanan. Perlakuan teknologi petani ditingkatkan
mempunyai kekerasan yang tidak berbeda dibandingkan dengan kontrol.
Kekerasan merupakan salah satu tanda yang jelas dalam proses pematangan buah
dengan perubahan buah menjadi lebih lunak. Selama penyimpanan proses pematangan
terus berjalan dan kekerasan menurun. Menurunnya kekerasan ini karena terjadinya
perubahan zat-zat pektin tidak larut menjadi zat pektin yang larut (Kertez, 1951 dalam
Suhardjo, 1985).
Perubahan menurunnya kekerasan buah pada apel Anna yang terjadi pada 6 hari
penyimpanan, perlakuan penyemprotan dengan campuran etrel dengan 2.4 D
berpengaruh mempercepat proses pematangan buah. Dikatakan Leopold dan
Kriedemann (1983) bahwa etrel dapat menghasilkan gas etilen yang berfungsi sebagai
senyawa yang dapat merangsang/mempercepat proses pematangan buah, sehingga bila
terjadi kontak antara buah dengan gas etilen buah akan menjadi cepat matang. Dalam
proses pematangan ini akan terjadi beberapa perubahan sifat buah baik perubahan fisik
maupun kimia buah. Buah apel termasuk buah yang banyak mengandung pati, setelah
dipetik dan disimpan kandungan pati akan menurun karena akan dipecah menjadi gulagula sederhana. Bersamaan dengan terjadinya perubahan kekerasan, akan terjadi
perubahan kadar padatan total terlarut (PTT) yang menjadi lebih tinggi tetapi akan
menurun setelah kadar pati habis dipecah menjadi gula-gula sederhana. Pada apel Anna
peningkatan kadar PTT dan mencapai puncaknya lebih cepat pada kontrol yaitu pada 6
hari penyimpanan, sedangkan pada perlakuan lain kadar PTT mencapai puncaknya pada
8 hari penyimpanan. Hal ini menunjukkan bahwa buah apel yang diberi perlakuan
pelapisan lilin dapat menghambat perubahan yang terjadi selama penyimpanan.
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Tabel 4.

Kadar padatan total terlarut buah apel Anna selama penyimpanan (Total
soluble solid content of apple fruit Anna cv. during storage).

Perlakuan

Lama penyimpanan (hari)
2
12,70 a
12,07 a
12,30 a
12,13 a

A
B
C
D

4
13,03 a
12,92 a
12,78 a
12,37 a

6
14,42 a
13,28 b
13,13 b
13,03 b

8
13,97 a
14,22 a
13,93 a
14,27 a

10
12,99 a
13,23 a
12,80 a
13,24 a

12
12,50 a
11,98 a
12,27 a
12,27 a

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut Uji BNT 5% (Means followed by the same letter in the column were not significantly
different at 5% level of LSD).
A: Teknologi petani tradisional: buah dalam kemasan tidak diatur.
B: Teknologi petani ditingkatkan: disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah
dalam kemasan diatur.
C: Teknologi maju (A): 31 hari setelah bunga mekar penuh disemprot larutan Alar 1000 ppm dan
10-7 hari sebelum panen disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam
kemasan diatur.
D: Teknologi maju (B): 31 hari setelah bunga mekar disemprot dengan larutan Alar 1000 ppm, tanpa
disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam kemasan diatur.

Tabel 5.

Kadar padatan total terlarut buah apel Rome Beauty selama penyimpanan
(Total soluble solid content of apple fruit Rome Beauty cv. during storage).

Perlakuan
A
B
C
D

5

10

11,52 a
11,48 a
11,43 a
11,10 a

12,10 a
12,30 a
12,20 a
12,27 a

Lama penyimpanan (hari)
15
20
13,13 a
13,40 a
13,57 a
12,63 b

14,18 ab
14,50 a
14,53 a
14,00 b

25

30

12,90 b
12,48 b
12,35 b
14,57 a

11,53 b
11,55 b
11,60 b
13,10 a

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut Uji BNT 5% (Means followed by the same letter in the column were not significantly
different at 5% level of LSD).
A: Teknologi petani tradisional: buah dalam kemasan tidak diatur.
B: Teknologi petani ditingkatkan: disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah
dalam kemasan diatur.
C: Teknologi maju (A): 31 hari setelah bunga mekar penuh disemprot larutan Alar 1000 ppm dan
10-7 hari sebelum panen disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam
kemasan diatur.
D: Teknologi maju (B): 31 hari setelah bunga mekar disemprot dengan larutan Alar 1000 ppm, tanpa
disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam kemasan diatur.

Pada apel Rome Beauty perubahan kadar PTT berlangsung lebih lambat, pada
perlakuan teknologi maju (B), kadar PTT mencapai puncaknya pada 25 hari
penyimpanan. sedangkan pada kontrol mencapai puncak lebih cepat yaitu pada 20 hari
penyimpanan. Pada 15 hari penyimpanan perlakuan teknologi petani ditingkatkan dan
kontrol, buah telah terasa masir dan pada saat yang sama perlakuan teknologi maju (B)
belum menunjukkan rasa masir, dan menjadi masir setelah pada 30 hari penyimpanan.
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Tabel 6. Kekerasan buah apel Anna selama penyimpanan (Firmness apple of fruits
Anna cv. during storage).
Perlakuan
0

2

Lama penyimpanan (hari)
4
6
8

10

12

A

4,45 a

3,78 a

3,42 a

2,80 a

2,28 a

1,71 a

1,57 ab

B

4,20 b

3,83 a

3,30 a

2,51 b

2,26 a

1,71 a

1,65 a

C

4,25 b

3,87 a

3,49 a

2,54 b

2,36 a

1,84 a

1,46 b

D

4,58 a

3,88 a

3,60 a

2,95 a

2,47 a

1,84 a

1,57 ab

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut Uji BNT 5% (Means followed by the same letter in the column were not significantly
different at 5% level of LSD).
A: Teknologi petani tradisional: buah dalam kemasan tidak diatur.
B: Teknologi petani ditingkatkan: disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah
dalam kemasan diatur.
C: Teknologi maju (A): 31 hari setelah bunga mekar penuh disemprot larutan Alar 1000 ppm dan
10-7 hari sebelum panen disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam
kemasan diatur.
D: Teknologi maju (B): 31 hari setelah bunga mekar disemprot dengan larutan Alar 1000 ppm, tanpa
disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam kemasan diatur.

Tabel 7.

Kekerasan buah apel Rome Beauty selama penyimpanan (Firmness apple
fruits Anna cv. during storage).

Perlakuan
A
B
C
D

Lama penyimpanan (hari)
0
4,98 a
4,93 a
4,95 a
5,00 a

5
4,92 a
4,90 a
4,91 a
4,93 a

10
4,73 a
4,80 a
4,75 a
4,94 b

15
4,61 b
4,55 b
4,68 a
4,76 a

20
4,43 b
4,53 b
4,50 b
4,68 a

25
4,20 c
4,34 b
4,34 b
4,38 a

30
3,73 c
3,85 b
3,86 b
4,04 a

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama dalam kolom menunjukkan tidak berbeda nyata
menurut Uji BNT 5% (Means followed by the same letter in the column were not significantly
different at 5% level of LSD).
A: Teknologi petani tradisional: buah dalam kemasan tidak diatur.
B: Teknologi petani ditingkatkan: disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah
dalam kemasan diatur.
C: Teknologi maju (A): 31 hari setelah bunga mekar penuh disemprot larutan Alar 1000 ppm dan
10-7 hari sebelum panen disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam
kemasan diatur.
D: Teknologi maju (B): 31 hari setelah bunga mekar disemprot dengan larutan Alar 1000 ppm, tanpa
disemprot campuran etrel dan 2,4 D, diberi lapisan lilin, buah dalam kemasan diatur.

Hasil pengujian para pedagang apel di pasar Batu setelah pengangkutan antara
buah yang diberi perlakuan dengan kontrol memberikan kesan tidak berbeda baik dari
fisik buah maupun harganya, meskipun beberapa diantara mereka memberi penilaian
buah yang diberi perlakuan mempunyai nilai warna merah yang lebih. Setelah 8 hari
penyimpanan pada apel Anna, menurut pedagang tidak ada perbedaan antara buah
yang diberi perlakuan dengan kontrol. Menurut para pedagang untuk apel Rome
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Beauty , pada 20 hari penyimpanan buah yang diberi perlakuan memiliki kekerasan
yang lebih keras dan lebih menarik daripada kontrol. Antara buah apel yang diberi
perlakuan maupun kontrol bila dibandingkan dengan apel impor, para pedagang
menilai warna merah lebih menarik apel impor tetapi kekerasan buahnya lebih suka
pada buah apel Rome Beauty yang diberi perlakuan maupun kontrolnya. Buah yang
diberi perlakuan, pedagang memberikan harga antara Rp. 150 sampai
Rp. 250 per
kilogram lebih mahal daripada kontrolnya.
KESIMPULAN
Perlakuan penggunaan alar, tanpa penyemprotan campuran etrel 1000 ppm
dengan 2.4 D 10 ppm pada apel Anna dapat memperpanjang daya simpan buah sampai
8 hari penyimpanan. Pada apel Rome Beauty dapat mempertahankan daya simpan
sampai 20 hari penyimpanan buah belum masir, dan kadar PTT mencapai puncaknya
pada 25 hari penyimpanan. Penyemprotan Alar dan campuran etrel 1000 ppm dengan
2.4 D 10 ppm dapat meningkatkan warna merah kulit buah apel Anna maupun Rome
Beauty, namun kekerasan buah lebih cepat menurun dan buah menjadi masir lebih
cepat. Penyemprotan Alar 1000 ppm, tanpa campuran etrel dan 2,4 D, pelapisan lilin
dan kemasan diatur, dapat memperpanjang daya simpan buah sampai 30 hari dan baru
menunjukkan rasa masir, pada 20 hari penyimpanan buah apel perlakuan tersebut
mempunyai harga yang lebih mahal antara Rp. 150 sampai Rp. 250 per kilogram.
SARAN
Perlu dilakukan pengkajian rakitan paket teknologi yang lain dengan
membandingkan hasil terbaik dari kegiatan ini, untuk memperoleh paket teknologi
yang lebih menguntungkan petani.
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DISKUSI
Rumekso, Ir. :
Apakah manfaat Alar dan etrel pada apel?
Berapakah konsentrasi Alar optimal yang diaplikasikan di daerah Batu?
Suhardi, Ir.:
- Alar bermanfaat untuk mengurangi kerontokan bunga/buah sekaligus
meningkatkan buah jadi, tetapi juga dapat berpengaruh meningkatkan
persentase warna merah kulit dan memperpanjang daya simpan buah. Etrel
bermanfaat untuk meningkatkan warna merah kulit buah apel.
-
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Konsentrasi optimal Alar untuk di daerah Batu adalah 1000 ppm.
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PERAKITAN TEKNOLOGI PENINGKATAN FREKUENSI PANEN
SALAK UNGGULAN JAWA TIMUR
(Technology Package for Increasing Harvest Frequencies of Selected East Java
Salacca Cultivars)
T. Sudaryono, L. Rosmahani, Q. D. Ernawanto, A. Suryadi, D. Setyorini dan E. Srihastuti 1)
ABSTRAK
Secara alami, saat muncul seludang/bunga salak setiap 2-3 bulan bersamaan
dengan munculnya pupus baru. Seharusnya frekuensi panen salak lebih dari
dua kali. Frekuensi panen salak yang tidak sejalan dengan saat muncul
bunga disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kurangnya penggunaan
sarana polinator, pemupukan, pemangkasan pelapah daun, pengairan dan
pengendalian penyebab busuk bunga. Untuk mendapatkan frekuensi panen
salak lebih dari 2 kali dilakukan penelitian perakitan teknologi peningkatan
frekuensi panen salak unggulan Jawa Timur di tiga sentra produksi salak,
yaitu Malang, Pasuruan dan Bojonegoro. Penelitian dilaksanakan di lahan
petani dengan menerapkan komponen teknologi peningkatan frekuensi
panen, yang meliputi penggunaan sarana polinator berupa serangga
Curculionidae sebanyak 10 ekor/tongkol bunga, pemupukan dengan dosis
per tanaman 37,5 g Urea + 300 g ZA + 175 g KCl + 200 g Dolomit + 3,75 g
Borax + 3,75 g ZnSO4, pengairan pada musim kemarau dengan interval 20
hari, pemangkasan dengan menyisakan 12 pelepah daun serta pencegahan
busuk bunga dengan tudung daun. Setiap lokasi terdiri dari tiga petani
contoh sebagai ulangan dengan luasan sekitar 0,5 ha setiap petani contoh.
Sebagai pembanding tiga petani contoh dengan luasan yang sama tanpa
penerapan komponen teknologi peningkatan frekuensi panen. Tanaman
salak di lokasi penerapan rakitan teknologi dikelola berdasarkan anjuran
baku teknis. Tanaman di lokasi pembanding (kontrol) dikelola menurut cara
petani. Untuk membandingkan antara hasil penerapan rakitan teknologi
dengan kontrol digunakan uji-t. Penerapan komponen teknologi peningkatan
frekuensi panen meningkatkan jumlah bunga, persentase bunga jadi buah
dan jumlah tandan buah/malai berturut-turut sebesar 55%, 70% dan 60%.
Dibandingkan dengan kontrol, penerapan komponen teknologi peningkatan
frekuensi panen menghasilkan tanaman salak dengan jumlah bunga,
persentase bunga jadi buah dan jumlah tandan buah/malai dua kali lebih
banyak. Namun frekuensi panennya belum menunjukkan adanya perbedaan.
Kata kunci: Salak, frekuensi panen, polinator, pemupukan, pengairan,
pemangkasan, pengendalian, busuk bunga
ABSTRACT
Naturally, salacca produce flowers at 2-3 months of interval, occuring at the
same time with the formation of new flush of leaves sheats. Therefore, fruits
could be produced continuously and harvest should be more than twice a
_____________________________________________

1) Berturut-turut PMD, PMD, AJPMY, AJPMD

dan ASTLMY BPTP Karangploso.
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year. Fruit-harvest frequencies of salacca was not matched with the
frequency of flowering, mostly caused by low pollination, and inoptimum
crop management (fertilization, leaves sheat pruning, irrigation and flower
rot control). Research on technology development to increase harvest
frequencies of selected East Java salacca cultivars was conducted in three
production centres, namely Malang, Pasuruan and Bojonegoro, on farmers’
fields. Technology components included the use of pollinator Curculionidae
10 betles/flower, fertilization at rate of 37.5 g Urea + 300 g ZA + 175 g KCl
+ 200 g Dolomite + 3.75 g Borax + 3.75 g ZnSO4 per plant hill, irrigation at
20 days of interval, leaf pruning by leaving 12 leaves sheat per plant and
preventing flower-rot by covering flowers with shading. In each location the
experiment consisted of three sample farmers as replication with an crop
area of 0.5 ha, to be compared to three sample farmers with traditional
technique. Application of the improved technology components increased the
percentage of fruitset and fruit bunch numbers 70%, 60% and 55%
respectively, as compared to those of farmers’ practices, but did not
significantly increase the frequency of harvest.
Key word: Salacca, frequency of harvest, fertilization, irrigation, pruning, flowerrot.
PENDAHULUAN
Salak (Salacca edulis Reinw) merupakan tanaman asli Indonesia, tumbuh dan
menyebar ke seluruh wilayah Nusantara (Soetomo, 1990 dan Tjahjadi, 1990). Oleh
karena itu berbagai daerah dikenal sebagai sentra produksi salak. Di Jawa Timur daerahdaerah yang merupakan sentra produksi salak adalah Malang, Pasuruan dan Bojonegoro.
Berdasarkan analisis kelayakan, salak layak untuk dikembangkan dan
menguntungkan (Soemarsono dan Kasijadi, 1991). Oleh karena itu salak mempunyai
prospek yang cerah untuk dikembangkan dan diusahakan lebih lanjut. Prospek dan
peluang pengembangan yang cerah ini didasarkan atas permintaan buah salak di dalam
negeri yang terus meningkat. Peningkatan permintaan ini sejalan dengan pertambahan
penduduk disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan semakin
tumbuhnya kesadaran akan gizi, sebagai akibat pembangunan ekonomi.
Semakin berkembangnya industri olahan dan adanya permintaan ekspor,
diperkirakan permintaan buah salak semakin meningkat. Konsekuensi dari keadaan
ini adalah buah salak tersaji setiap saat. Paling tidak saat panen dapat berlangsung
secara kontinyu. Guna mencapai harapan ini, perlu dirakit teknologi yang dapat
meningkatkan frekuensi panen salak.
Tanaman salak berbeda dengan tanaman buah-buahan tropika lainnya, yang
umumnya hanya sekali panen dalam setahun dengan saat yang hampir bersamaan.
Panen buah salak dapat terjadi paling tidak dua kali dalam setahun, yaitu sekali panen
raya dan sekali panen gadu atau apitan. Musim panen raya umumnya terjadi pada
bulan Desember sampai dengan Pebruari, sedangkan panen gadu umumnya pada bulan
Juni sampai Agustus (Sudaryono dkk, 1993).
Secara alami, saat muncul seludang/bunga salak setiap 2-3 bulan bersamaan
dengan munculnya pelepah/pupus baru. Melihat kenyataan ini seharusnya frekuensi
panen tidak hanya dua kali seperti saat ini. Frekuensi panen salak yang tidak sejalan
dengan saat muncul bunga disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah
kurangnya penggunaan sarana polinator, pemupukan, pemangkasan pelepah daun,
pengairan dan pengendalian penyebab busuk bunga.
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Pada salak-salak yang menyerbuk silang dijumpai adanya serangga pengunjung
bunga, yaitu Curculionidae, Staphilinidae dan Diptera (Baswarsiati dkk, 1993).
Diantara ketiga serangga pengunjung bunga tersebut, Curculionidae berpotensi
sebagai polinator. Di samping populasinya lebih banyak dibandingkan Staphilinidae
dan Diptera, daur hidup Curculionidae berada di bunga salak jantan. Hasil analisis
tanah dan tanaman di sentra-sentra produksi salak menunjukkan bahwa unsur hara K,
Mg dan S merupakan faktor pembatas pertumbuhan dan produksi (Kusumainderawati
dan Soleh, 1991). Berkaitan dengan hal itu, Soleh dkk (1994) menyarankan bahwa
untuk memperoleh hasil yang optimal, tanaman salak perlu dipupuk dengan ZA, Urea,
KCl, Dolomit, Borax dan Zinc Sulfat. Saat muncul bunga dipengaruhi oleh kondisi
kelembaban di sekitar tanaman. Soleh dkk (1995) mengemukakan bahwa pemberian
air pada musim kemarau berpengaruh terhadap jumlah bunga yang muncul dan rasa
manis buah salak. Untuk mencapai sasaran tersebut disarankan setiap pohon disiram
air 20 liter dengan interval 20 hari.
Pada musim hujan atau kondisi kelembaban di sekitar tanaman cukup tinggi,
seringkali terjadi bunga tidak dapat berkembang menjadi buah karena busuk. Busuk
bunga salak disebabkan oleh 2 jenis jamur, yaitu golongan Fusarium dan Marasmius
(Mahfud dkk, 1993). Guna mencegah kerugian tersebut, di musim penghujan perlu
dilakukan pengendalian penyebab busuk bunga serta pengurangan kelembaban dengan
cara melakukan pemangkasan pelepah daun (Soleh dkk, 1993).
Pengkajian ini bertujuan memperoleh teknologi peningkatan frekuensi panen
salak unggulan Jawa Timur, dengan sasarannya adalah (a) frekuensi panen salak
unggulan Jawa Timur 3-4 kali dalam setahun, dan (b) peningkatan pendapatan petani
salak unggulan Jawa Timur.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian merupakan penelitian lapang yang dilaksanakan di lahan petani
dengan menerapkan komponen teknologi peningkatan frekuensi panen meliputi:
1. Penggunaan sarana polinator Curculionidae 10 ekor/tongkol bunga.
2. Pemupukan; 300 g ZA + 37,5 g Urea + 175 g Kcl + 200 g Dolomit + 3,75 g Borax
+ 3,75 g ZnSO4/pohon.
3. Pengairan (pada musim kemarau) dengan interval 20 hari.
4. Pemangkasan; menyisakan 12 pelepah daun.
5. Pengendalian penyebab busuk bunga; dengan tudung daun salak.
Penelitian dilaksanakan di sentra produksi Malang, Pasuruan dan Bojonegoro,
setiap lokasi terdiri dari 3 petani contoh sebagai ulangan dengan luasan sekitar 0,5 ha.
Sebagai pembanding 3 petani contoh tanpa penerapan komponen teknologi
peningkatan frekuensi panen salak. Untuk membandingkan hasil di antara keduanya
digunakan uji-t.
Parameter yang diamati meliputi pertambahan bunga, persentase bunga jadi
buah, jumlah tandan buah/malai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan komponen teknologi peningkatan frekuensi panen meningkatkan
jumlah bunga, persentase bunga menjadi buah dan jumlah tandan buah/malai. Pada 3
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dan 4 bulan setelah aplikasi, tanaman salak hasil penerapan rakitan teknologi
peningkatan frekuensi panen menghasilkan jumlah bunga, persentase bunga menjadi
buah dan jumlah tandan buah/malai dua kali lebih banyak dibandingkan dengan
kontrol (Tabel 1 dan 2).
Pupuk dan air merupakan dua komponen yang saling terkait dan sangat
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Peranan air cukup penting
mengingat air berfungsi sebagai pelarut zat organik dan anorganik di dalam tanah (Barber,
1984), bahan baku fotosintesis maupun proses hidrolisis (Gardner et al. 1985). Aplikasi
pupuk berguna dan bermanfaat bagi tanaman apabila tersedia cukup air, sehingga pupuk
dapat dilarutkan (diurai) menjadi ion atau kation yang dapat diabsorbsi oleh tanaman.
Soleh dkk, (1995) mengemukakan bahwa pemupukan pada salak yang diikuti pangairan
dengan interval 20 hari meningkatkan serapan unsur hara N, K, B dan Zn di daun berturutturut sebesar 66,66%; 27,05%; 40,89% dan 63,13%. Dengan meningkatnya serapan N dan
terpenuhinya ketersediaan air di daerah perakaran, maka pertumbuhan vegetatif salak yang
diindikasikan dengan bertambahnya pelepah/pupus baru akan berlangsung secara optimal
dan kontinyu. Adanya pertumbuhan pupus baru yang berlangsung secara kontinyu,
menyebabkan pertambahan bunga juga berlangsung secara kontinyu. Apabila munculnya
seludang bunga berlangsung secara kontinyu, maka tahap berikutnya yang perlu dilakukan
adalah mempertahankan kesegaran dan pertumbuhannya serta mencegah kerusakannya.
Apabila tahapan ini dapat diterapkan, maka upaya untuk meningkatkan frekuensi panen
salak 3-4 kali dalam setahun dapat tercapai.
Umumnya petani salak di sentra produksi Malang, Pasuruan dan Bojonegoro
tidak melakukan pemupukan, pengairan dan pemangkasan pelepah daun. Kalaupun
melakukan pemupukan terbatas hanya berupa pupuk kandang dan saat pemberian tidak
pasti. Satu musim panen atau satu tahun belum tentu diberi pupuk kandang.
Pengairan bergantung pada curah hujan. Oleh karena itu pada musim hujan, pupus
baru bertambah secara kontinyu. Bertambahnya pupus ini diiukuti dengan munculnya
tandan bunga. Secara alami pada musim penghujan produksi bunga cukup banyak,
tetapi umumnya bunga-bunga tersebut tidak dapat berkembang lebih lanjut sampai
menjadi buah.
Tabel 1.

Perbandingan antara hasil penerapan rakitan teknologi peningkatan frekuensi
panen dengan kontrol (3 bulan setelah aplikasi).

Lokasi
Penelitian
Malang

Pasuruan

Bojonegoro

Parameter
Pertambahan bunga
Bunga jadi buah (%)
Jumlah tandan buah/malai
Pertambahan bunga
Bunga jadi buah (%)
Jumlah tandan buah/malai
Pertambahan bunga
Bunga jadi buah (%)
Jumlah tandan buah/malai

Perakitan
2,77 a
73,16 a
2,00 a
2,02 a
68,85 a
1,34 a
3,33 a
69,80 a
1,90 a

Non Perakitan
(Kontrol)
1,26 b
49,64 b
1,17 b
1,04 b
61,57 b
1,02 b
1,06 b
68,04 b
1,02 b

Keterangan: Angka-angka pada baris sama yang didampingi huruf berbeda menunjukkan berbeda
nyata berdasarkan uji t pada taraf 5%.
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Tabel 2.

Perbandingan antara hasil penerapan rakitan teknologi peningkatan frekuensi
panen dengan kontrol (3 bulan setelah aplikasi).

Lokasi
Penelitian
Malang

Parameter

Perakitan

Non Perakitan
(Kontrol)

Pertambahan bunga

2,89 a

1,53 b

Bunga jadi buah (%)
Jumlah tandan buah/malai

75,50 a
2,12 a

60,13 b
1,39 b

Pasuruan

Pertambahan bunga
Bunga jadi buah (%)
Jumlah tandan buah/malai

2,06 a
80,58 a
1,77 a

1,09 b
50,88 b
1,18 b

Bojonegoro

Pertambahan bunga
Bunga jadi buah (%)

3,50 a
84,92 a

2,06 b
58,44 b

Jumlah tandan buah/malai

2,13 a

1,25 b

Keterangan: Angka-angka pada baris sama yang didampingi huruf berbeda menunjukkan berbeda
nyata berdasarkan uji t pada taraf 5%.

Kegagalan bunga menjadi buah, karena:
1. Tidak ada pemupukan, sehingga kesegaran dan pertumbuhan bunga selanjutnya
tidak dapat berlangsung secara optimal.
2. Terjadi kerusakan atau kerontokan bunga disebabkan bunga busuk. Hal ini terjadi
karena kondisi lingkungan di sekitar tanaman cukup lembab, umumnya petani tidak
melakukan pemangkasan pelepah daun khususnya pada musim penghujan.
Aplikasi kumbang moncong Curculionidae meningkatkan persentase bunga jadi
buah. Pengamatan di lokasi penelitian Bojonegoro menunjukkan bahwa pelepasan
Curcuculionidae pada tanaman salak jantan dapat berkembang dan berfungsi sebagai
polinator. Hal ini dirasakan oleh petani berdasarkan kenyataan bahwa bunga betina
yang terlewati diberi bunga jantan dapat menjadi buah. Sebelum ada pelepasan
Curculionidae, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Peningkatan fruitset oleh karena
aplikasi Curculionidae sejalan dengan Rosmahani dkk (1993) yang mengemukakan
bahwa infestasi 5-20 ekor Curculionidae pada persarian salak meningkatkan
persentase bunga jadi buah dan lebih tinggi daripada persarian yang dilakukan oleh
petani, secara manual. Diperlukan penyuluhan yang intensif kepada petani tentang
manfaat Curculionidae sebagai polinator pada tanaman salak. Sebagai gambaran, di
sentra produksi Malang Curculionidae di setiap kebun cukup banyak, tetapi umumnya
petani mengganggap bahwa serangga tersebut merupakan hama yang merusak bunga.
Persepsi petani tentang serangga kumbang moncong yang keliru ini perlu diluruskan
melalui penyuluhan atau mengikuti dalam kegiatan pengkajian ini.
Persentase bunga jadi buah pada musim penghujan (pada kondisi kelembaban
cukup/tinggi) relatif lebih tinggi dibandingkan pada musim kemarau (kondisi
kelembaban rendah).
Hal ini berkaitam dengan populasi Curculionidae dan
ketersediaan bunga jantan. Ketersediaan bunga jantan dan populasi Curculionidae
tergantung pada kondisi lingkungan. Baswarsiati dkk (1993) mengemukakan bahwa
jumlah bunga jantan dan populasi Curculionidae tertinggi pada bulan SeptemberDesember. Kondisi seperti ini menyebabkan frekuensi panen antara tanaman salak
yang dikelola dengan menerapkan rakitan teknologi dengan kontrol tidak berbeda,
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meskipun pada musim kemarau bunga yang dihasilkan tanaman salak yang dikelola
dengan menerapkan rakitan teknologi lebih banyak dibandingkan dengan tanaman kontrol.
Lokasi Bojonegoro cukup responsif terhadap penerapan rakitan teknologi
peningkatan frekuensi panen salak dibandingkan lokasi Malang dan Pasuruan.
Kondisi lingkungan di sentra produksi Bojonegoro sangat mendukung kegiatan
pengkajian. Pada kondisi kering (musim kemarau) air betul-betul merupakan faktor
pembatas. Pada musim kemarau, lahan salak umumnya berbongkah-bongkah dan
keras. Sebaliknya pada musim penghujan tanah tidak dapat meneruskan air, sehingga
terjadi genangan. Adanya pemupukan dan pengairan yang kontinyu selama musim
kemarau berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman salak.
Di sentra produksi Malang dan Pasuruan kondisi lingkungan pada musim
kemarau relatif baik, di samping air tanah dangkal, juga struktur tanah lebih gembur
dan tidak seberat di sentra produksi Bojonegoro. Lahan salak di sentra produksi
Malang dan Pasuruan bersifat porous, pada saat diari atau pada musim penghujan
tanah dapat meneruskan air, sehingga tidak terjadi genangan.
KESIMPULAN
1. Penerapan komponen teknologi yang meliputi penggunaan sarana polinator,
pemupukan, pengairan, pemangkasan pelepah daun dan pengendalian penyebab
busuk bunga pada pertanaman salak dapat meningkatkan produksi bunga, persentase
bunga jadi buah dan jumlah tandan buah/malai.
2. Ketersediaan tepungsari dan polinator Curculionidae merupakan faktor pembatas
peningkatan frekuensi panen salak.
SARAN
Untuk dapat dirakit menjadi paket teknologi peningkatan frekuensi panen salak,
pengkajian ini perlu dilanjutkan pada skala yang lebih luas, dengan menekankan pada
aspek peningkatan frekuensi panen dan diikuti dengan analisis ekonominya. Dengan
demikian akan diperoleh paket teknologi yang mudah dilakukan petani dan ekonomis.
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DISKUSI
Boesono, Ir. MS.:
Ketiga sentra produksi tersebut, berdasar fisik mana yang paling baik?
Tri Sudaryono, Ir, MS.:
Berdasarkan fisiknya di antara ketiga sentra tersebut Suwaru menunjukkan keragaan paling baik. Hal ini ditunjang oleh berbagai faktor, di antaranya pada musim
kemarau pengairan bisa dilakukan secara kontinyu, populasi serangga penyerbuk
Curculionidae me-madai.
Djoko W.,Ir.:
Apakah ada perbedaan antara polinasi pada musim kemarau dan penghujan?
Tri Sudaryono, Ir, MS.:
Perbedaan pada keberadaan sumber polen dan serangga penyerbuk Curculionidae.
Pada musim penghujan sumber polen dan serangga penyerbuk Curculionidae lebih
banyak dibandingkan pada musim kemarau.
Setyobudi, Dr.:
- Apakah sudah pernah dicoba untuk mengetahui berapa lama viabilitas
tepungsari pada kondisi lapang?
-

Apakah telah pernah ada upaya untuk menyimpan/memperpanjang viabilitas
polen, sehingga dapat dimanfaatkan untuk penyerbukan pada saat polen tidak
tersedia?

Tri Sudaryono, Ir. MS.:
- Sudah pernah dilakukan, dan diketahui viabilitas tepungsari pada kondisi
lapang mencapai 3-4 hari.
-

Belum pernah, mengingat upaya memperpanjang viabilitas polen belum
merupakan masalah yang segera dipecahkan.
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ADOPSI RAKITAN TEKNOLOGI BUDIDAYA PEPAYA DAMPIT
(Adoption of Cultivation Package Tehcnology of "Dampit" Papaya)
S.R. Soemarsono, D.D. Widjajanto, Q.D. Ernawanto, Tri Sudaryono1)
ABSTRAK
Produktivitas pepaya di Jawa Timur relatif masih rendah karena petani
belum menerapkan teknologi budidaya pepaya secara lengkap. Melalui
adopsi teknik maju, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usahatani
pepaya. Penelitian adopsi rakitan teknologi budidaya pepaya Dampit
dilaksanakan di Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kediri. Tujuan
penelitian adalah mengevaluasi keragaan rakitan teknologi budidaya
pepaya, untuk mendapatkan paket teknologi pepaya Dampit yang efisien
sebagai bahan anjuran. Penelitian lapang di lahan petani dengan dua
perlakuan yaitu: Cara petani dan budidaya rangkuman hasil penelitian
menggunakan tanaman sela nenas dengan teknologi diperbaiki. Perlakuan
menggunakan petak seluas 1000 m2 dan diulang lima kali. Paket petani yang
terseleksi (biji diambil dari 2/3 bagian ujung buah pepaya sempurna) dengan
jarak tanam 2,5 m x 3 m. Pemupukan 1500 g ZA, 1000 g TSP dan 1000 g
KCl/pohon (diberikan tiga tahap) serta pengendalian hama tungau dengan
akarisida. Teknologi budidaya nenas yang diperbaiki meliputi: pemilihan
bibit (tunas sehat kekar dan bersih), pemupukan organik (pupuk cair
Sipramin) 12000 l/ha dan pupuk ZA 600 kg/ha. Cara bertanam pepaya
dengan rakitan teknologi menghasilkan pertumbuhan tanaman pepaya yang
lebih baik dibandingkan cara petani. Sampai dengan tanaman berumur 6
bulan setelah tanam, rataan tinggi tanaman mencapai 164 cm, lingkar
batang 30 cm dan jumlah daun 32 helai dibandingkan tanaman petani
dengan tinggi tanaman mencapai 125 cm, lingkar batang 21 cm dan jumlah
daun 18 helai. Populasi tanaman sehat pada cara rakitan teknologi sebesar
81% dibandingkan cara petani 62%. Usahatani pepaya belum memberikan
keuntungan, baik pada cara rekitan teknologi maupun cara petani.
Penerapan rakitan teknologi budidaya pepaya Dampit membutuhkan biaya
produksi cukup besar (Rp 668.023/0,1 ha), dibandingkan cara petani ratarata hanya (Rp 383.837/0,1 ha). Komponen biaya terbesar dikeluarkan
untuk pembelian pupuk, pestisida, bibit tanaman sela nenas dan biaya tenaga
kerja.
Pada cara petani, beberapa tanaman sela semusim telah
menghasilkan tetapi belum mampu menutup total biaya produksi usahatani
pepaya secara keseluruhan, kecuali tanaman sela lombok telah memberikan
keuntungan rata-rata Rp 118.756/0,1 ha dengan asumsi harga produksi yang
dilepas rata-rata Rp 3.389/kg. Dari ketiga komponen budidaya pepaya
Dampit yang dirakit (penyediaan benih pepaya, pemupukan dan
pengendalian hama tungau), baru sekitar 10% yang diadopsi oleh petani.
Kata kunci: Adopsi, pepaya Dampit, tanaman sela, keuntungan.

_____________________________________________

1) Berturut-turut AJPMA, PMA, AJPMA dan PMD
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ABSTRACT
Productivity of papaya in East Java is considered low due to incompletepractice of papaya cultivation. Adoption of improved-technology is expected
to increase the productivity of papaya farming system. Research was
conducted at Pranggang Village, Plosoklaten district, Kediri. The aim of this
research was to get the most efficient package of technology package that
can increase production and farmer's income. The experiment consisted of
two treatment: (1) farmer’s method; (2) a technology package of farming
system of papaya intercropped with grapevine using improved technology.
Each treatment used 1,000 m2 plot with 5 replications. Technologgy package
used including papaya Dampit seeds obtained from selected seeds with
planting space 2,5 m x 3 m. Fertilization given add 1,500 g ZA, 1,000 g TSP,
and 1,000 g KCl per tree (applied 3 time) and also mite control using
insecticide. Grapevine improved technology including selected seedling
(healthy and clean seedling), application of organic fertilizer (Sipramin
liquid fertilizer) 12,000 l/ha and 600 kg/ha ZA. Improved technology
resulted better yield compared to farmer’s method. At six month-old of
improved technology resulted 164 cm of plant height, 30 cm of stem
diameter, and 32 leaves but farmer’s methode resulted 125 cm of plant
height, 21 cm of stem diametre, and 18 leaves. Improved technology resulted
81% of healthy plants compared to 62% of farmer’s methode. But, both
farming system method, either improved technology or farmer’s method, still
gave unfavoureble return. The production cost was Rp 668,023/0.1 ha and
Rp 383,873/0.1 ha, respectively. The highest cost components were fertilizer,
pesticides, grapevine seedling and labour. In farmer’s method, seasonal
intercrops had already gave income, but it could not cover the whole cost,
except pepper which could give an average profit by Rp 118,756 per 0.1 ha,
(assuming the price is rp 3,389/kg). From the three package technology
component, namely seedling, fertilizer and mite control, about 10% was
adopted by farmers.
Key word: Adoption, pepaya Dampit, intercropping, profit.
PENDAHULUAN
Pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman tropis yang penting, berasal dari
amerika Tengah (Soewoto, 1989). Banyak diusahakan di India, Kenya, Ceylon,
Malaysia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Afrika Utara, Hawai (Anonimous,
1990).
Pepaya merupakan salah satu jenis buah-buahan yang mempunyai potensi untuk
dikembangkan di Indonesia. Kebutuhan pepaya untuk konsumsi segar maupun olahan
terus meningkat. Pepaya mempunyai nilai ekonomi tinggi, dapat meningkatkan devisa
negara karena memiliki peluang ekspor. Pepaya dapat memenuhi kebutuhan gizi
masyarakat, terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah karena harganya
terjangkau. Pepaya cepat menghasilkan mampu berproduksi kurang dari 1 tahun dan
panennya “Lumintu” sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan
pendapatan petani.
Di Indonesia, pepaya yang banyak diproduksi petani dan disukai konsumen pada
saat ini adalah varietas Dampit (Arief dkk, 1986). Permasalahan yang dihadapi dalam
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pengembangan pepaya, di samping aspek penanganan hasil lepas panen dan
pemasaran juga dibidang teknologi budidaya utamanya penyediaan bibit berkualitas,
pemupukan berimbang dan pengendalian hama dan penyakit (Anonimous, 1990).
Produktivitas usahatani pepaya di tingkat petani pada saat ini masih rendah.
Varietas yang ditanam dan teknologi budidaya yang digunakan petani masih beragam,
sehingga kualitas produksinya beragam. Kualitas benih yang ditanam relatif rendah,
dan menghasilkan bentuk tanaman beragam, demikian pula pemupukannya pun masih
bergam baik dosis maupun jenis pupuk yang digunakan. Secara umum proteksi
terhadap serangan hama dan penyakit belum dilakukan petani.
BPTP Karangploso, Malang telah menghasilkan beberapa teknologi budidaya
pepaya Dampit. Menurut Sudaryono dan Purnomo (1986), biji untuk benih pepaya
yang baik dihasilkan dari 2/3 bagian ujung buah pepaya sempurna agar diperoleh
tanaman pepaya sempurna sebanyak 70-80%.
Hasil penelitian Ernawanto dkk, (1991) mengemukakan bahwa pemupukan
dengan cara ditempatkan pada 4 lubang sekitar pohon dengan pemberian pupuk
sebanyak 1.500 g ZA; 1.000 g TSP; dan 1.000 g KCl untuk setiap pohon. Pupuk ini
diaplikasikan sebaanyak 3 kali (1/3 dosis diberikan 1 bulan sebelum berbunga, 1/3
dosis 1 minggu sebelum berbunga dan 1/3 dosis diberikan 1 bulan setelah berbunga).
Memberikan hasil tertinggi, jumlah buah/pohon dan bobot buah/pohon masing-masing
meningkat sebesar 26,6% dan 27,77%. Selanjutnya Ernawanto dkk, (1992)
mengemukakan bahwa unsur hara N dan P merupakan unsur hara pembatas pada
produksi pepaya varietas Dampit.
Tungau pepaya (Teytranycus urticae) merupakan salah satu hama utama pada
tanaman pepaya. Hasil pengamatan BPTP Karangploso tahun 1991, diketahui bahwa
tungau menyerang hampir semua pertanaman di sentra pepaya Jombang, Blitar dan
Malang dengan intensitas serangan berkisar 13,6-43,47%. Upaya penanggulangan
serangan hama tungau menggunakan akarisida telah dilakukan oleh Rosmahani dkk,
dengan hasil yang memadai.
Untuk memperbaiki teknik budidaya pepaya tingkat petani telah tersedia paket
teknologi budidaya pepaya hasil rangkuman penelitian BPTP Karangploso tersebut di
atas, terutama teknologi persiapan bibit, pemupukan dan perlindungan tanaman.
Sebelum diadopsi oleh petani, paket teknologi tersebut perlu dikaji dahulu di lahan
petani.
Kediri merupakan salah satu sentra produksi pepaya di Jawa Timur. Petani
belum banyak memperoleh inovasi teknologi budidaya pepaya, karenanya daerah ini
dapat digunakan untuk kegiatan pengkajian paket teknologi budidaya pepaya hasil
rangkuman penelitian BPTP Karangploso. Pengkajian ini bertujuan mendapatkan
paket teknologi budidaya pepaya Dampit yang efisien sebagai bahan adopsi oleh
petani. Sasaran kegiatan adalah meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani
pepaya..
Dengan penerapan rakitan teknologi budidaya pepaya Dampit diharapkan petani
dapat melaksanakan usahatani pepaya secara efisien, sehingga dapat meningkatkan
produksi dan pendapatan usahatani pepaya.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di lahan petani dengan 2 perlakuan yang masing-masing
diulang 5 kali, yaitu:
a) Budidaya cara petani
b) Paket budidaya hasil rangkuman penelitian, tanaman sela nenas dengan
teknologi diperbaiki.
Luas setiap unit perlakuan 1000 m2, sehingga luas unit pengkajian seluruhnya 1 ha.
Paket budidaya pepaya hasil rangkuman penelitian meliputi:
Penyediaan bibit: biji diambil dari 2/3 bagian ujung buah pepaya sempurna.
Pemupukan, digunakan takaran 1.500 g ZA/pohon, 1.000 g TSP/phn, 1.000 g KCl/pohon
diberikan 3 tahap yaitu: 1/3 dosis, 1 bulan sebelum berbunga, 1/3 dosis, 1 minggu
sebelum berbunga dan 1/3 dosis, 1 bulan setelah berbunga. Pupuk kandang: 10
kg/pohon diberikan pada awal perlakuan, pengendalian hama terutama hama Tungau
pepaya dikendalikan dengan akarisida berbahan aktif Decofol, Amitraz dan
Konometionat dengan dosis sesuai anjuran.
Teknologi budidaya nenas yang diperbaiki penyediaan bibit: bibit nenas diambil
dari tunas anakan tanaman yang telah dipanen buahnya. Daerah sekitar perakaran
dibersihkan dari tanah dan pelepah-pelepah kering. Pemupukan nenas: Pupuk
anorganik 6 kuintal ZA/ha diberikan 3 kali. Pupuk organik: pupuk cair Sipramin
12.000 l/ha. Diberikan 6 kali dengan interval 2 bulan sekali.
Parameter yang diamati adalah pertumbuhan tanaman pepaya (tinggi tanaman,
jumlah daun, lingkar batang). Masukan tanaman pepaya dan tanaman sela pada
usahatani pepaya tahun ke 1.
Data dianalisis dengan menggunakan uji t dan analisis input output.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Luas wilayah Kabupaten Kediri 135.646 ha, dengan rincian: sawah 47.951 ha;
tegal 28.120 ha; perkebunan 7.385 ha; hutan 15.912 ha, dan lain-lain seluas 5.321 ha.
Jenis tanah mulai dari yang terluas adalah Regosol, Alluvial, Mediteran, Litosol dan
Andosol. Menurut Schmidt & Fergusson di Kediri terdapat 3 tipe iklim yaitu: iklim
tipe C, D dan E. Sedang menurut Oldeman, Kediri mempunyai 4 iklim yaitu C2, C3,
D3 dan D4.
Penelitian dilaksanakan di desa Pranggang, kecamatan Plosoklaten, Kediri. Luas
wilayah kecamatan Polosoklaten 5.711 ha, meliputi lahan sawah 2.124 ha; tegal 1.162
ha; pekarangan 1.736 ha, dan lain-lain seluas 699 ha. Seluruh wilayah berjenis tanah
Regosol dengan tipe iklim D (Schmidt & Fergusson) atau tipe iklim D4 (Oldemann).
Ketinggian tempat 145 m di atas permukaan laut, 10,2% lainnya berbukit.
Di Kabupaten Kediri, pepaya umumnya diusahakan petani pada lahan kering
(tegal, pekarangan), karena bila lahannya terlalu banyak air tanaman pepaya
tumbuhnya kurrang baik. Kediri merupakan salah satu sentra produksi pepaya di Jawa
Timur. Usahatani pepaya di wilyah ini sangat spesifik karena pada umumnya
ditumpangsarikan pepaya dengan tanaman nenas. Kombinasi usahatani tumpangsari
pepaya dengan nenas diketahui cukup menguntungkan.
Dari segi populasi, kedua jenis tanaman tersebut merupakan tanaman buahbuahan dominan di Kediri. Data tanaman tahun 1995 menunjukkan populasi tanaman
pepaya sebanyak 2.144.494 pohon dan nenas 132.324.881 pohon.
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Pepaya merupakan tanaman buah-buahan utama yang telah diusahakan secara
kebun dengan jarak tanam yang tertatur. Di antara pepaya ditanami dengan tanaman
sela nenas (80% petani kooperator). Untuk mendapatkan tambahan pendapatn petani
tunai, petani masih menambahkan 1 jenis tanaman sela berumur pendek seperti
jagung, cabai kecil, atau terung.
Luas usahatani pepaya yang dilaksanakan petani rata-rata 0,26 hektar dengan
empat pola tanam, yaitu (1) tumpangsari pepaya + lombok + nenas; (2) tumpangsari
pepaya + terung + nenas; (3) tumpangsari pepaya + jagung + lombok; (4) tumpangsari
pepaya + jagung + nenas. Sedang pada cara bertanam rakitan teknologi pola tanamnya
adalah pepaya + nenas (Tabel 1).
Jenis tanaman yang telah diusahakan petani adalah pepaya Dampit yang juga
sering disebut oleh petani sebagai pepaya Thailand. Jarak tanam pepaya berkisar
antara 1,5 m-2 m x 2 m x 2,5 m dengan jumlah populasi rata-rata 2.523 pohon/ha dan
jumlah tanaman sela nenas sebanyak 30.130 pohon/ha. Sedang pada cara bertanam
rakitan teknologi jarak tanam peya 2,5 m x 3 m. Populasi tanaman pepaya/ha lebih
sedikit dibandingkan dengan cara petani yaitu 1.200 pohon, tetapi jumlah tanaman sela
nenasnya jauh lebih banyak yaitu 52.200/ha.
Salah satu masalah yang dihadapi pada usahatani pepaya adalah banyaknya
tanaman yang mati pada saat awal-awal menanam. Kematian tanaman ini antara lain
disebabkan oleh kualitas bibit pepaya yang kurang baik, tanaman busuk karena terlalu
banyak air atau terkena pupuk kandang yang kurang masak.
Jumlah bibit yang dibutuhkan petani untuk menyulam tanaman yang mati ratarata sebanyak 38% dari seluruh jumlah populasi tanaman. Sedang pada cara bertanam
rakitan teknologi hanya 19%.
Tabel 1. Pola tanam cara rakitan teknologi dan cara petani
Perlakuan

Pola tanam

1. Rakitan teknologi

Pepaya + Nenas

2. Petani kooperator 1

Pepaya + Lombok + Nenas
2

Pepaya + Terung + Nenas

3

Pepaya + Jagung + lombok

4&5

Pepaya + Jagung + Nenas

Melihat jenis tanaman yang diusahakan oleh petani pada usahatani pepaya di
daerah penelitian dapat digolongkan sebagai tipe usahatani komersial, karena sebagian
besar hasilnya diorientasikan ke pasar.
Pertumbuhan tanaman pepaya pada penerapan rakitan teknologi yang diuji lebih
baik daripada tanaman pepaya petani (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa rakitan
teknologi budidaya pepaya Dampit dari BPTP dapat memperbaiki teknologi petani di
daerah penelitian. Tinggi tanaman,, jumlah daun dan lingkar batang pada cara
bertanam rakitan teknologi makin meningkat dengan bertambahnya umur tanaman.
Tetapi pada tanaman pepaya petani terjadi penurunan jumlah daun pada saat tanaman
berumur 4 bulan setelah tanam. Beberapa daun pepaya yang kurang sehat/rusak oleh
petani dipotong.
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Tabel 2.

Rataan tinggi tanaman, jumlah daun, lingkar batang tanaman pepaya untuk
masing-masing perlakuan di Kediri 1996.

Perlakuan
1. Rakitan
Teknologi

2. Petani
kooperator

Pengamatan
1

Umur
tanaman
3 bulan

Tinggi
tanaman (cm)
74,9

Jumlah daun
(helai)
19,8

Lingkar
batang (cm)
15,3

2
3
4
1

4 bulan
5 bulan
6 bulan
3 bulan

119,2
142,8
163,5
67,3

24,4
23,9
31,8
16,3

21,4
30,6
29,5
11,0

2
3
4

4 bulan
5 bulan
6 bulan

88,3
126,1
125,3

20,1
22,7
18,3

15,9
21,6
21,3

Penerapan rakitan teknologi budidaya pepaya Dampit pada usahatani pepaya
membutuhkan biaya produksi yang cukup besar (Rp 668.023/0,1 ha). Dibandingkan
dengan usahatani pepaya cara petni biaya tersebut 74% lebih tinggi. Komponen biaya
terbesar terutama dikeluarkan untuk pembelian sarana produksi seperti pupukm
anorganik (ZA, SP-36, dan KCl); pestisida (Furadan, Kelthane dan Cupper Sandoz)
dan bibit tanaman sela nenas.
Input-output usahatani pepaya dengan masing-masing tanaman selanya pada
setiap perlakuan disajikan pada Tabel 3, sedangkan rinciannya dapat dilihat pada
Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5.
Sampai dengan pepaya berumur 6 bulan setelah tanaman usahatani pepaya belum
memberikan keuntungan, baik pada cara bertanam rakitan teknologi maupun cara
petani. Pada cara petani, beberapa tanaman sela semusim telah menghasilkan tetapi
belum mampu menutup total biaya produksi usahatani pepaya secara keseluruhan,
bahkan untuk tanaman sela jagung mengalami kerugian rata-rata sebesar Rp
54.509/0,1 ha. Tanaman sela terung sampai saat ini belum habis, baru dipanen
sebanyak 3 kali. Demikian pula untuk tanaman sela lombok telah dipanen sebanyak 8
kali dan produksinya belum habis. Keuntungan yang diperoleh dari tanaman sela
lombok rata-rata Rp 118.756/0,1 ha dengan asumsi harga produksi yang dicapai ratarata Rp 3.389/kg.
Keterampilan petani berusahatani pepaya cukup memadai. Selama ini teknologi
budidaya pepaya yang digunakan berdasarkan pengalaman petani sendiri atau
diperoleh dari petani lain, penyuluhan pertanian dari petugas pertanian atau dari
sumber inovasi teknologi lainnya. Inovasi teknologi budidaya pepaya Dampit yang
langsung berasal dari BPTP Karangploso belum sampai menyentuh ke petani.
Kalaupun ada biasanya melalui pihak ketiga.
Dalam melaksanakan usahatani pepaya, teknologi budidaya di tingkat petani masih
beragam. Dari ketiga komponen teknologi budidaya pepaya Dampit yang dirakit, sebagian
besar belum diadopsi dan dilaksanakan oleh petani pepaya.
Dari aspek penyediaan bibit pepaya, petani belim/tidak mempersiapkan bibit
sendiri melainkan membeli ke penangkar bibit pepaya yang ada di desa ataupun di
sekitar desa penelitian, sehingga kualitas bibit pepaya yang digunakan petani sangat
bergantung dari bonafiditas penangkar bibit dimana petani lebih praktis tetapi alasan
yang utama adalah petani belum menguasai teknologi penyediaan bibit pepaya.
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Tabel 3.

Analisis input-output usahatani pepaya seluas 0,1 ha dengan masing-masing
tanaman selanya.

Perlakuan/komponen
tanaman
Rakitan teknologi
Pepaya
Nenas
Total
Petani kooperator 1
Pepaya
Lombok
Nenas
Total
Petani kooperator 2
Pepaya
Terung
Nenas
Total
Petani kooperator 3
Pepaya
Jagung
Lombok
Total
Petani kooperator 4 & 5
Pepaya
Jagung
Nenas
Total

Biaya produksi
(Rp)

Produksi
(Kg)

515.303
142.720
658.023

-

240.750
113.725
147.331
501.806

Nilai produksi
(Rp)

Pendapatan
(Rp)

-

-515.303
-142.720
-658.023

41
-

148.000
148.000

-240.750
34.275
-147.331
-353.806

221.640
16.190
61.190
299.160

158
-

17.500
17.500

-221.640
1.170
-61.190
-281.660

153.620
127.620
118.721
399.961

43
101
-

15.050
319.687
334.917

-153.620
-112.570
201.146
-65.044

188.130
118.190
28.102
334.422

328
-

122.143
122.143

-188.130
3.953
-28.102
-212.279

Dari aspek pemupukan,petani telah mempuk tanaman pepayanya baik dengan
pupuk organik maupun pupuk anorganik. Pupuk organik yang dipakai relatif sama
dengan anjuran baik dalam hal jenis maupun dosisnya. Demikian pula halnya dengan
penggunaan pupuk onrganik jenis sama dengan yang dianjurkan dalam cara rakitan
teknologi yaitu ZA, TSP dan KCl. Hanya saja dalam hal dosis yang diberikan cara
petani jauh lebih sedikit dibandingkan dengan cara bertanam rakitan teknologi. Hal ini
selain disebabkan petani belum mengetahui teknologi pemupukan berimbang pada
tanaman pepaya juga dalam pemupukan jumlah pupuk yang diberikan disesuaikan
dengan ketersediaan modal yang dipunyai petani.
Dari aspek pengendalian hama penyakit, petani pepaya di daerah penelitian tidak
melaksanakan proteksi terhadap tanaman pepayanya. Pada saat peertanaman pepaya
berumur 4 bulan setelah tanam terdapat serangan hama tungau yang cukup berat,
namun petani tidak melakukan proteksi. Petani menganggap serangan tungau yang
terjadi pada musim penghujan akan hilang setelah ada hujan dan tidak berpengaruh
terhadap produksi pepaya. Tetapi apabila serangan hama tungau terjadi musim
kemarau, tindakan proteksi harus dilakukan, kalau tidak akan berpengaruh terhadap
produksi pepaya yang dihasilkan.
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Selain tungau, terdapat beberapa hama penyakit lainnya yang sangat merugikan
bagi usahatani pepaya adalah penyakit antraknose san layu bakteri. Bekal pngetahuan
untuk mengendalikan hama penyakit yang merugikan usahatani pepaya tersebut perlu
dimiliki petani.
Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal teknologi
budidaya pepaya Dampit, maka dalam tahun kedua (T.A. 1997/1998) akan diadakan
kegiatan adopsi teknologi budidaya pepaya Dampit kepada petani. Materi yang akan
diadopsikan mencakup teknologi penyediaan bibit pepaya, pemupukan berimbang dan
teknologi pengendalikan hama penyakit pepaya. Teknik penyampaian teknologi
melalui pertemuan dengan petani (terutama petani kooperator) yang diadakan secara
periodik.
KESIMPULAN
1. Penerapan rakitan teknologi budidaya pepaya Dampit dari BPTP Karangploso dapat
memperbaiki teknologi petani.
2. Usahatani pepaya belum memberikan keuntungan, baik pada cara bertanam rakitan
teknologi maupun cara petani.
3. Komponen teknologi budidaya pepaya Dampit yang dirakit (penyediaan bibit
pepaya, pemupukan berimbang, pengendalian hama tungau) belum seluruhnya
diadopsi dan dilaksanakan oleh petani pepaya.
SARAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Agar rakitan teknologi budidaya dampit lebih efisien, kegiatan pengkajian perlu
dilanjutkan. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam
hal teknologi budidaya pepaya Dampit, maka dalam kegiatan tahun kedua (T.A.
1997/1998) akan diadakan kegiatan adopsi teknologi budidaya pepaya Dampit kepada
petani. Materi yang akan diadopsikan mencakup teknologi pengendalian hama
penyakit pepaya, pemupukan berimbang dan teknologi pengendalian hama penyakit
pepaya. Teknik penyampaian teknologi melalui pertemuan dengan petani (terutama
petani kooperator) yang diadakan secara periodik.
PUSTAKA
Anonimous, 1990. Program Penelitian Pepaya, Program Penelitian Hortikultura Pelita
V. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura. Balai Penelitian
Hortikultura Solok. Sub Balai Penelitian Hortikultura Malang.
___________ , 1994. Laporan Tahunan 1994. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Daerah Propinsi Daerah Tk I Jawa Timur.
___________ , 1995. Laporan Tahunan dan pelaksanaan proyek T.A. 1995/1996.
Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Kediri. Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Daerah.
Arief K., Wijadi D., dan Bonimin, 1986. Penentuan Saat petik, ukuran dan bentuk
buah pepaya. Laporan Hasil Penelitian. Sub Balai Penelitian Hortikultura
Malang.
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Ernawanto, Q.D, Widjajanto, D.D, dan Nusantoro, B., 1991. Efisiensi pemupukan I.
Pengaruh waktu dan cara peletakan pupuk pada tanaman pepaya. Laporan
Hasil Penelitian Sub Balai Penelitian Hortikultura Malang.
__________, Widjajanto, D.D. dan Soleh M, 1992. Penentuan nilai standart unsur
hara pada tanaman pepaya. Laporan Hasil Penelitian Sub Balai Penelitian
Hortikultura Malang.
Pandia, T. dan A. Danamik, 1986. Pembinaan dan pengembangan hortikultura melalui
pola agribisnis dengan konsepsi PIR. Simposium PERHORTI. Malang. 15
Maret 1986.
Purnomo, S., Soemarsono, S.R., dan Kasijadi F. Prospek perkebunan buah-buahan.
On Road Seminar Buah Unggul Nasional. 3-9 Desember 1993. Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Rosmahani L., Sarwono dan Handoko., 1992. Studi perilaku serangan tungau pada
pepaya Dampit dan pengendaliannya secara kimiawi. Laporan Hasil
Penelitian Sub Balai Penelitian Hortikultura Malang.
Soewito, 1989. Bercocok Tanam Pepaya. CV. Titik Terang. Jakarta.
Sudaryono, T. Dan Purnomo, S., 1991. Penyiapan induk seragam sempurna. Laporan
Hasil Penelitian Sub Balai Penelitian Hortikultura Malang.
DISKUSI
Susilo, Ir. MS.:
- Mengapa nama pepaya Thailand dalam makalah saudara ganti nama menjadi
pepaya Dampit ?
-

Apakah tidak ada kekawatiran nanti akan menjadi tidak terkenal lagi ?

S.R. Soemarsono, Ir. MS.:
- Pepaya tersebut pertama kali berkembang di desa Jambangan Kecamatan
Dampit Malang. Kemudian oleh Cabang Lembaga Penelitian Hortikultura
Malang diperkenalkan dengan nama pepaya Dampit.
-

Kita semua seharusnya bangga dengan nama daerah dan berkewajiban
melestarikan dan tidak terjerat dengan nama istilah “Bangkok-isme". Pepaya
Thailand adalah nama dagang. Pepaya di Thailand sendiri bentuknya tidak
seperti pepaya Dampit.

Mudjijo:
Dalam kaitannya dengan peningkatan produksi dan mutu buah pepaya, bagaimana
peran air dan pupuk ?
S.R. Soemarsono, Ir. MS.:
- Pepaya merupakan tanaman tahunan dimana seluruh bagian tanaman (akar,
batang, daun) banyak mengandung air. Dalam pertumbuhannya pepaya
banyak membutuhkan air pengairan, tetapi jangan sampai lahan pertanaman
pepaya tergenang oleh air. Bila tergenang sampai 2-3 hari tanaman pepaya
bisa mati. Wilayah yang baik bagi pertumbuhan tanaman pepaya mempunyai
jumlah curah hujan: 1500-2000 mm/th.
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-

Pupuk mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan pepaya, terutama
unsur N dan P merupakan faktor pembatas. Dalam pemupukan pepaya yang
penting di samping macam serta jumlah yang diberikan cukup dan berimbang,
juga cara aplikasinya harus tepat (diberikan dalam 3 tahap 4 lubang sedalam 10
cm disekitar pohon pepaya menurut arah mata angin). Bila teknik maju
pemupukan pepaya dilaksanakan secara tepat dan lengkap dapat meningkatkan
produksi pepaya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Sumarno, Dr.:
Saya tidak setuju petani belum tahu teknologi budidaya pepaya Dampit, karena
terbukti, petani telah dapat memproduksi pepaya dengan melimpah, harga pepaya
dapat murah dan petani masih untung dari usahatani pepaya.
S.R. Soemarsono, Ir. MS.:
Memang pada saat ini petani telah mempunyai teknologi budidaya pepaya Dampit
yang diperoleh berdasarkan pengalaman petani sendiri, dari pengalaman petani
lain atau dari para penyuluh pertanian, tetapi kaitannya dengan teknologi budidaya
pepaya Dampit yang dirakit, petani belum bisa menerapkan seluruhnya (baru 10%
saja). Dalam penyediaan bibit petani tidak melakukan sendiri (petani membeli
bibit dari penangkar bibit pepaya). Dalam hal pemupukan dosis yang diberikan
relatif masih rendah dan cara aplikasi pupuk disebar sekitar tanaman pepaya.
Sedangkan proteksi terhadap serangan hama tungau belum dilakukan.
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UJI ADAPTASI KLON APOKAT KOMERSIAL DI LAHAN KERING
JAWA TIMUR
(Adaptation test of commercial avocado clone on dry land area in East Java)
Hardiyanto, Roesmiyanto, Otto Endarto, dan Al. Gamal Pratomo1)
ABSTRAK
Pengembangan varietas unggul apokat klonal di daerah sentra produksi
Jawa Timur sampai saat ini masih belum banyak dilaporkan. Tujuan
penelitian untuk mengidentifikasi pertumbuhan dan adaptasi varietas unggul
baru apokat di daerah sentra maupun di daerah pengembangan baru.
Penelitian uji adaptasi varietas apokat komersial dilakukan di dua lokasi,
Pasuruan (And.2.2.3.1.) dan Dampit (Ent.3.1.2.1.), mulai April 1996-Maret
1997. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok, terdiri dari 4
perlakuan dengan 3 ulangan. Perlakuan terdiri dari empat varietas yang
masing-masing terdiri dari 10 tanaman sebagai unit percobaan. Jarak
tanam yang digunakan adalah 3 m x 3 m. Diantara tanaman apokat
ditanami jahe sebagai tanaman sela dengan jarak tanam 0,6 m x 0,2 m. Bibit
jahe diambil dari rimpang bagian pangkal, tengah dan ujung. Pertumbuhan
varietas Hijau Panjang (Pembanding) lebih baik dibandingkan varietas
Hijau Bundar, Fuerte dan Dickinson. Pertambahan tinggi, diameter batang
atas, dan lebar tajuk bibit apokat varietas Hijau Panjang pada umur 14
bulan setelah pemindahan ke lapang masing-masing mencapai 85 cm, 2 cm,
dan 125 cm. Sedangkan varietas Hijau Bundar, Fuerte dan Dickinson
berkisar antara 56-76 cm, 2 cm, dan 89-100 cm. Meskipun demikian
varietas Dickinson dan Fuerte yang merupakan varietas introduksi
menunjukkan pertumbuhan dan adaptasi yang baik di kedua lokasi,terutama
dilihat dari vigoritas tanaman dan pembentukkan tunas-tunas baru.
Pertumbuhan bibit apokat di daerah Dampit lebih baik dibandingkan dengan
yang ditanam di daerah Pasuruan. Rata-rata pertambahan tinggi, diameter
batang atas dan lebar tajuk apokat di Dampit masing-masing adalah 96 cm,
2 cm, dan 139 cm, sedangkan di Pasuruan masing-masing mencapai 40 cm,
1 cm, dan 67 cm. Bibit jahe yang berasal dari rimpang bagian pangkal
memberikan produksi lebih tinggi dibandingkan bibit yang berasal dari
bagian ujung ataupun tengah. Penanaman bibit jahe tumpang sari di antara
tanaman apokat dapat menghasilkan sekitar 25-30 t/ha baik di daerah
Dampit maupun Pasuruan.
Kata kunci: Adaptasi, apokat, jahe, tanaman sela
ABSTRACT
So for the extension avocado superior varieties in the center of production
East Java has not been reported. The aim of this research was to identify
growth and adaptability of avocado superior varieties either in the center of
production or new extension areas. Experiment was conducted at two
_____________________________________________

1) Berturut-turut Berturut-turut AJPMD, PMA, ASPMD dan Staf Peneliti
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locations, Pasuruan (And.2.2.3.1.) and Dampit (Ent.3.1.2.1.), from April
1996 to Maret 1997. A randomized complete block design was used in this
experiment, consisted of four treatments with three replication. Treatments
consisted of four varieties with 10 plants as an experimental unit. Plant
spacing used in this experiment was 3 m x 3 m. Ginger taken from the base,
middle and tip of rhizome was planted as an intercropping with spacing of
0.6 m x 0.2 m. The growth of Hijau Panjang varieties was better than Hijau
Bundar, Fuerte and Dickinson. On the age of 14 months after transplanting,
the increments of height, diameter and canopy length of Hijau Panjang
variety reached 85 cm, 2 cm, and 125 cm. While other varieties, for the same
variables ranged of 56-67 cm, 1 cm, and 89-100 cm. However, promising
varieties such as Fuerte and Dickinson showed successfully growth and
adaptation in both locations, especially based on plant vigor and newly
flushing development. Growth of avocado trees in Dampit was better than in
Pasuruan. The increments of height, diameter, and canopy length of
avocado trees planted in Dampit reached 96 cm, 2 cm, and 139 cm,
respectively. Whereas, avocado trees planted in Pasuruan reached 40 cm, 1
cm, and 67 cm for the same variables. Yields of ginger taken from the base
parts of rhizome were better than the tip or middle parts. Ginger planted as
an intercropping produced 25-30 tons per hectare either in Dampit or
Pasuruan.
Key word: Adaptation, avocado, ginger, intercropping, varieties.
PENDAHULUAN
Jumlah tanaman apokat di Jawa Timur saat ini adalah 544.377 pohon, dengan
produksi total sekitar 28.675 ton atau rata-rata sekitar 55,26 kg/pohon. Pengembangan
kultivar apokat komersial baru di daerah sentra Jawa Timur belum banyak dilaporkan.
Varietas yang banyak digunakan petani adalah Hijau Panjang dan Hijau Bundar,
itupun berasal dari biji sehingga arsitektur pohon, bentuk dan ukuran buah serta warna
kulit buah sangat beragam. Berdasarkan hasil explorasi di beberapa daerah sentra
apokat Jawa Timur, ternyata diperoleh lebih dari 44 jenis apokat lokal berdasarkan
bentuk daun, buah dan warna daging/kulit buah (Djatmiadi et al. 1990). Hal ini
tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas buah dan akan mempersulit dilakukannya
standardisasi mutu. Menurut Bergh (1975), dalam upaya memperbaiki produksi dan
kualitas buah apokat minimal ada dua pendekatan yang perlu ditindak-lanjuti yaitu:
melakukan seleksi genotip dan kombinasi antara seleksi genotip dengan perbaikan
perbanyakan secara vegetatif. Di IPPTP Tlekung (ex. Sub Balithorti Tlekung) telah
mengkoleksi 22 varietas apokat dari hasil introduksi dan explorasi. Seleksi genotip
beberapa varietas apokat koleksi memperoleh beberapa varietas harapan yang
berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut antara lain Fuerte, Winslowson,
Dickinson dan Edranol terutama dilihat dari kualitas buah ataupun ketahanan terhadap
beberapa hama dan penyakit penting (Purnomo, 1989). Varietas-varietas harapan ini
perlu dilakukan uji adaptasi sebelum direkomendasikan kepada petani. Akan tetapi
sampai saat ini pengujian adaptasi belum banyak dilakukan khususnya di Jawa Timur.
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BAHAN DAN METODE
Varietas apokat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hijau Panjang, Hijau
Bundar, Fuerte dan Dickinson., dengan batang bawah Hijau Panjang. Uji adaptasi
dilakukan di dua daerah lahan kering, Pasuruan (And.2231) dan Dampit (Ent 3121)
(Djatmiadi et al. 1990; Roesmiyanto dan Sutopo, 1993 dan Legowo et al., 1996 ).
Pada setiap lokasi, percobaan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3
ulangan dan tiap unit perlakuan terdiri dari 10 tanaman. Untuk mengetahui interaksi
antara varietas dengan lokasi dilakukan analisis gabungan. Bibit dari empat varietas
disiapkan di rumah pembibitan IPPTP Tlekung. Umur bibit siap dipindah ke lokasi
sekitar 6 bulan dari penyambungan. Ukuran lubang tanam adalah 75 cm x 75 cm x 75
cm dengan jarak tanam 3 m x 3 m. Luas lahan untuk setiap lokasi sekitar 1000 m2.
Di antara tanaman apokat pra produktif, maka dilakukan penanaman tanaman
sela pilihan sesuai dengan potensi yang ada pada lokasi percobaan. Tanaman sela
yang digunakan adalah Jahe. Perlakuan yang diuji adalah macam rimpang yang terdiri
dari bagian ujung, tengah dan pangkal. Bibit ditanam dengan jarak 60 cm x 20 cm.
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan.
Pemeliharan meliputi pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian
gulma dan pembumbunan dilakukan sesuai dengan rekomendasi untuk apokat dan
jahe.
Parameter yang diamati pada tahun pertama adalah pertambahan tinggi tanaman,
pertambahan diameter batang, lebar kanopi dan serangan hama dan penyakit. Untuk
menggambarkan daya adaptasi varietas apokat, dilakukan pengujian heritabilitasnya.
Untuk tanaman sela Jahe diamati tinggi tanaman, jumlah anakan, produksi, berat
kering rimpang, berat kering total dan nisbah tunas serta rimpang. Pengamatan
pertumbuhan vegetatif dilakukan tiap 1 bulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ragam interaksi antara varietas dengan lokasi tanam saling berpengaruh terhadap
laju pertambahan tinggi tanaman, pertambahan diameter batang bawah dan batang atas
serta lebar kanopi tanaman apokat pada umur 14 bulan setelah tanaman di lapang.
Pertambahan tinggi tanaman apokat varietas Hijau Bundar, Fuerte ataupun Dickinson
tidak secepat varietas Hijau Panjang. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman ketiga
varietas ini masing-masing sebesar 63,17; 56,13 dan 67,15 cm, sedangkan varietas
Hijau Panjang telah mencapai 85 cm pada umur yang sama. Dilihat dari karakter
pertumbuhannya, pertumbuhan varietas Fuerte maupun Dickinson berorientasi
kesamping atau lateral. Dengan demikian tanaman tidak terlalu tinggi. Meskipun
menunjukkan respon yang sama, varietas Dickinson lebih cepat pertumbuhannya
dibandingkan varietas Fuerte, baik yang ditanam di Pasuruan ataupun di Dampit.
Tanaman apokat yang ditanam di daerah menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat
dibandingkan dengan tanaman yang ditanam di daerah Pasuruan.
Rata-rata
pertambahan tinggi apokat di daerah Dampit dan Pasuruan, masing-masing adalah
95,55 cm dan 40,41 cm (Tabel 1).
Pada fase pertumbuhan vegetatif terlihat bahwa varietas Hijau Panjang masih
mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan
varietas Hijau Bundar, Fuerte maupun Dickinson. Hal ini dapat terjadi karena varietas
Hijau Panjang merupakan varietas lokal yang sudah lama beredar di pasaran dan
ditanam oleh petani, sehingga gen yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan
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vegetatif memiliki daya adaptasi cukup tinggi dan relatif stabil. Lain halnya dengan
varietas Fuerte dan Dickinson yang merupakan varietas introduksi tampaknya masih
membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kondisi agroekologi setempat.
Karakter pertumbuhan apokat tampaknya juga dipengaruhi oleh genotipe masingmasing varietas. Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa jumlah tunas atau cabang
lateral varietas Fuerte dan Dickinson lebih banyak dibandingkan varietas lainnya.
Disamping itu percabangan terbentuk pada bidang batang utama yang tidak terlalu
tinggi. Sebaliknya untuk varietas Hijau Panjang dan Hijau Bundar menghasilkan
tunas lateral lebih sedikit dan terbentuk pada bidang batang utama yang lebih tinggi,
yang berakibat bentuk arsitekturnya tidak sebaik varietas Fuerte maupun Dickinson.
Perbedaan pertambahan tinggi apokat yang cukup besar antara bibit yang ditanam di
Dampit dan Pasuruan berhubungan dengan respon tanaman terhadap agroekologi.
Artinya agroekologi yang sesuai dengan persyaratan tumbuh apokat akan mendukung
pertumbuhan apokat secara optimal. Fase pertunasan ataupun munculnya pertunasan
baru di Dampit terlihat lebih cepat, serempak dan kontinyu dibandingkan dengan di
Pasuruan. Hasil analisis tanah yang meliputi pH, kandungan N, P dan K juga
menunjukkan daerah Dampit nilainya lebih tinggi dibandingkan di Pasuruan (Tabel 2).
Tabel 1.

Laju pertambahan tinggi tanaman dan diameter batang bawah beberapa
varietas apokat yang ditanam di Pasuruan dan Dampit pada umur 14 bulan
setelah tanam di lapang.

Varietas

Pertambahan tinggi
(cm)
Pasuruan

Dampit

Hijau Panjang

37,97 a

132,45 a

Hijau Bundar

34,39 a

Fuerte

Ratarata

Pertambahan diameter
batang bawah (cm)

Ratarata

Pasuruan

Dampit

85,46 a

1,30 b

2,92 a

2,11 a

91,96 b

63,17 b

1,38 a

2,55 a

1,97 a

42,84 a

69,42 b

56,13 b

1,27 b

1,57 b

1,42 b

Dickinson

46,42 a

87,88 b

67,15 b

1,27 b

2,59 a

1,93 a

Rata-rata

40,41 B

95,55 A

1,31 B

2,41 A

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom atau huruf besar pada satu baris
tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Tabel 2.
No.

Hasil analisa tanah Desa Gondosuli (Kec. Puspo, Kab. Pasuruan) dan Desa
Sri Mulyo (Kec. Dampit, Kab. Malang) tahun 1995.
Asal

PH

N (%)

P(ppm)

K (ppm)

1.

Pasuruan

5,05

0,0985

0,8

10,562

2.

Dampit

7,35

0,1264

3,1

20,230

Pertambahan diameter batang bawah apokat varietas Hijau Panjang yang
ditempel dengan beberapa varietas batang atas apokat juga menunjukkan perbedaan.
Diameter batang bawah yang ditanam di Pasuruan dan ditempel dengan Hijau Bundar
lebih besar dibandingkan dengan batang bawah yang ditempel dengan varietas lainnya.
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Di daerah Dampit, batang bawah yang ditempel dengan varietas Hijau Panjang, Hijau
Bundar dan Dickinson memberikan respon yang sama terhadap diameter kecuali yang
ditempel dengan varietas Fuerte. Rata-rata pertambahan diameter batang bawah yang
ditanam di Dampit masih lebih besar dibandingkan dengan yang ditanam di Pasuruan,
masing-masing adalah 2,41 dan 1,31 cm.
Pola yang sama juga terjadi pada parameter pertambahan diameter batang atas.
Varietas Hijau Panjang, Hijau Bundar, Fuerte dan Dickinson yang ditanam di
Pasuruan ternyata memberikan respon yang sama, sedangkan yang ditanam di Dampit
hanya varietas Fuerte yang menunjukkan perbedaan. Demikian pula terhadap lokasi
tanamnya, pertumbuhan tanaman apokat yang ditanam di Dampit masih lebih baik
dibandingkan di Pasuruan. Rata-rata pertambahan diameter batang atasnya berturutturut adalah 2,62 dan 1,04 cm (Tabel 3).
Tabel 3.

Pertambahan diameter batang atas dan lebar kanopi beberapa varietas apokat
yang ditanam di Pasuruan dan Dampit pada umur 14 bulan setelah
penanaman di lapang.

Varietas

Pertambahan diameter
batang atas (cm)
Pasuruan

Dampit

Hijau Panjang

1,09 a

3,02 a

Hijau Bundar

0,95 a

Fuerte

Rata-rata
(cm)

Lebar kanopi (cm)

Rata-rata
(cm)

Pasuruan

Dampit

2,05 a

56,33 a

194,17 a

125,25 a

3,00 a

1,97 a

66,45 a

134,13 b

100,29 b

1,06 a

1,71 b

1,39 b

78,31 a

100,74 b

89,52 b

Dickinson

1,05 a

2,74 a

1,90

68,03 a

125,99 b

97,01 b

Rata-rata (cm)

1,04 B

2,62 A

67,28 B

138,76 A

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom atau huruf besar pada satu baris
tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Pertumbuhan bibit apokat di daerah Pasuruan tidak sebaik di daerah Dampit.
Persentase kematian bibit jahe akibat kekeringan cukup tinggi, yaitu sekitar 40%.
Kondisi lahan di daerah Pasuruan sangat kering terutama pada musim kemarau,
sehingga tanah mudah pecah dan menjadi bongkahan keras. Hal ini tentunya
menghambat perkembangan akar dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman apokat.
Abercromebie (1990) melaporkan bahwa stuktur tanah yang ideal ntuk apokat adalah
kandungan liatnya 20-40%, tanah bagian tengah berwarna coklat kemerahan atau
coklat tua dengan pH 6,0-6,5. Berdasarkan lokasi tanam, terlihat bahwa kemampuan
adaptasi empat varietas apokat yang diujikan cukup sempit. Artinya tanaman apokat
hanya dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal jika ditunjang dengan
agroekologi yang sesuai.
Lebar kanopi bibit apokat yang ditanam di Pasuruan, masing-masing varietas
tidak menunjukkan perbedaan yang berarti. Lain halnya dengan yang ditanam di
Dampit, varietas Hijau Panjang memiliki kanopi lebih lebar dibandingkan dengan
varietas Hijau Bundar, Fuerte maupun Dickinson. Rata-rata lebar kanopi berkisar
antara 89,52-125,25 cm. Tanaman apokat yang ditanam di Dampit memiliki kanopi
lebih lebar dibandingkan dengan tanaman yang di tanam di Pasuruan. Rata-rata lebar
kanopi masing-masing adalah 138,76 cm dan 67,28 cm (Tabel 3.).
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Hama dan penyakit utama pada tanaman apokat belum banyak dijumpai pada
pengkajian ini. Apokat yang ditanam di Dampit, khususnya pada blok pengkajian
yang ternaungi pohon pisang dan kelapa banyak terserang penggerek pucuk. Tingkat
serangan berkisar antara 50-60%. Sebaliknya penyakit yang banyak menyerang
apokat adalah Cercospora sp. dengan tingkat serangan 5-10%. Secara visual terlihat
bahwa varietas Fuerte dan Dickinson relatif lebih tahan terhadap serangan hama
penggerek pucuk dan penyakit Cercospora sp.
Berdasarkan nilai heritabilitas, penampilan karakter pertumbuhan lebar kanopi
lebih banyak disebabkan oleh faktor genetik. Welsh (1981) mengemukakan bahwa
nilai heritabilitas berkisar antara 0-1. Nilai H (heritabilitas) menuju 0 menunjukkan
bahwa penampilan karakter lebih banyak disebabkan oleh faktor lingkungan, sebaliknya nilai H mendekati 1, penampilan karakter tanaman lebih banyak disebabkan faktor
genetik. Nilai heritabilitas pada karakter lebar kanopi adalah 0,77 (Tabel 4).
Tabel 4. Ragam genotip, fenotip dan nilai heritabilitas karakter pertumbuhan tanaman apokat.
Karakter

Ragam
genotip (2g)

Ragam
fenotip (2f)

Pertambahan tinggi tanaman
Pertambahan diameter batangbawah
Pertambahan diameter batang atas
Pertambahan lebar kanopi

146,04
0,51
0,01
2.062,98

362,35
0,58
0,11
2.646,78

Heritabilitas
0,40
0,87
0,10
0,77

Tanaman jahe yang ditanam di sekitar apokat tidak mempengaruhi pertumbuhan
bibit apokat sampai umur 14 bulan setelah tanam di lapang. Untuk jahe sendiri terlihat
bahwa macam rimpang memberikan respon yang sama terhadap tinggi tanaman,
jumlah anakan, produksi rimpang per tanaman, berat kering rimpang, berat kering total
dan nisbah tunas/rimpang, baik yang ditanam di Pasuruan maupun di Dampit.
Bibit jahe yang berasal dari rimpang bagian pangkal dan ditanam di Pasuruan
lebih tinggi dibandingkan bibit yang berasal dari rimpang bagian ujung maupun
tengah. Di Dampit, bibit jahe yang berasal dari rimpang bagian pangkal dan ujung
memberikan respon yang sama terhadap tinggi tanaman. Pertumbuhan bibit jahe di
Dampit lebih baik dibandingkan di Pasuruan. Rata-rata tinggi tanaman jahe di Pasuruan dan Dampit, masing-masing berkisar antara 36-45 cm, dan 49-58 cm (Tabel 5).
Jumlah anakan tampaknya juga tidak dipengaruhi oleh macam rimpang baik yang
ada di Pasuruan maupun di Dampit. Bibit jahe yang ditanam di Pasuruan rata-rata menghasilkan 3-4 anakan, sedangkan di Dampit antara 8-9 anakan. Terlihat disini bahwa
jumlah anakan bibit jahe di Dampit lebih banyak dibandingkan di Pasuruan (Tabel 6).
Produksi segar jahe paling tinggi diperoleh dari bibit yang berasal dari rimpang
bagian pangkal, baik yang ditanam di Pasuruan maupun di Dampit. Rata-rata
produksinya berturut-turut 733,33 gram dan 800 gram per tanaman, atau sekitar 25-30
ton/ha. Produksi jahe yang berasal dari rimpang bagian ujung dan tengah antara 511598 g/tanaman. Bagian pangkal rimpang merupakan penunjang tunas utama sehingga
fotosintat banyak terakumulasi di dalamnya.
Berat kering rimpang tampaknya tidak dipengaruhi oleh tingkat produksi jahe.
Artinya produksi jahe yang tinggi belum tentu menghasilkan berat kering rimpang jahe
yang tinggi pula. Berat kering rimpang jahe di Pasuruan dan Dampit, masing-masing
antara 139-145 g/tanaman dan 142-153 g/tanaman.

297

Prosiding Seminar Hasil Penelitian/Pengkajian 1996/97

Tabel 5.

Pengaruh macam rimpang terhadap tinggi dan jumlah anakan jahe yang ditanam
di Pasuruan dan Dampit pada umur 7 bulan setelah tanam.

Perlakuan
Ujung

Tinggi tanaman (cm)
Pasuruan
Dampit
36,43 a
57,44 a
B
A

Jumlah anakan
Pasuruan
Dampit
4,03 a
8,61 a
B
A

Tengah

38,69 a
B

49,42 a
A

3,00 a
B

9,72 a
A

Pangkal

45,37 a
B

57,50 a
A

3,70 a
B

8,22 a
A

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom atau huruf besar pada satu baris
tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Tabel 6.

Pengaruh macam rimpang terhadap produksi dan berat kering rimpang yang
ditanam di Pasuruan dan Dampit pada umur 7 bulan setelah tanam.

Perlakuan
Ujung

Produksi (g/tanaman)
Pasuruan
Dampit
574,00 b
591,67 b
A
A

Berat Kering Rimpang (g/tan)
Pasuruan
Dampit
139,50 a
142,11 a
A
A

Tengah

511,67 b
A

598,33 b
A

145,87 a
A

150,00 a
A

Pangkal

733,33 a
A

800,00 a
A

144,87 a
A

153,20 a
A

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom atau huruf besar pada satu baris
tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.

Komponen hasil lainnya seperti berat kering total maupun nisbah tunas/rimpang
jahe juga tidak dipengaruhi oleh macam rimpang. Rata-rata berat kering total dan
nisbah tunas/rimpang masing-masing antara 150-190 g/tanaman dan 0,25-0,34 (Tabel
7). Meskipun di antara lokasi tidak menunjukkan perbedaan yang tinggi, akan tetapi
bibit jahe yang ditanam di Dampit tumbuh lebih baik dibandingkan di Pasuruan.
Tabel 7.

Pengaruh macam rimpang terhadap berat kering total dan nisbah tunas/rimpang
jahe yang ditanam di Pasuruan dan Dampit pada umur 7 bulan setelah tanam.

Perlakuan
Ujung

Berat kering Total (g/tan)
Pasuruan
Dampit
150,80 a
156,54 a
A
A

Nisbah tunas/rimpang
Pasuruan
Dampit
0,30 a
0,34 a
A
A

Tengah
Pangkal

168,50 a
A

171,35 a
A

0,32 a
A

0,34 a
A

160,17 a
A

190,50 a
A

0,25 a
A

0,30 a
A

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama dalam satu kolom atau huruf besar pada satu baris
tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji Duncan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
1. Sampai dengan umur 14 bulan setelah tanam, pertumbuhan varietas Hijau Panjang
tampaknya masih lebih baik dibandingkan varietas Hijau Bundar, Fuerte dan
Dickinson. Meskipun demikian varietas Dickinson dan Fuerte yang merupakan
varietas introduksi menunjukkan pertumbuhan yang cukup memuaskan di kedua
lokasi.
2. Pertumbuhan bibit apokat yang ditanam di daerah Dampit yang bertipe agroekologi
Ent. 3.1.2.1 lebih baik dibandingkan dengan bibit yang ditanam di daerah Pasuruan
yang bertipe agroekologi And.2.2.3.1. Karakter pertumbuhan lebar tajuk dapat
digunakan untuk menentukan kemampuan daya adaptasi varietas apokat yang diuji.
3. Penanaman bibit jahe di antara tanaman apokat tidak mempengaruhi pertumbuhan
tanaman apokat. Penggunaan bibit tanaman jahe yang berasal dari rimpang bagian
pangkal memberikan produksi yang lebih tinggi dibandingkan bibit yang berasal
dari rimpang bagian ujung ataupun tengah.
4. Pengkajian beberapa varietas apokat di lahan kering Jawa Timur hendaknya
dilanjutkan, terutama terhadap pembungaan dan pembuahan. Sehingga nantinya
dapat dipilih varietas unggul baru alternatif yang dapat dikembangkan oleh petani.
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DISKUSI
1. Susilo, Ir.:
Mengapa dalam penelitian saudara tanaman jahe juga diteliti sedangkan dalam
judul penelitian tidak tertulis ?
Hardiyanto, Ir. MSc.:
Selama pembahasan penelitian lingkup BPTP karangploso, dianjurkan untuk
memanfaatkan lahan di sekitar tanaman pokok praproduktif. Jahe merupakan
salah satu tanaman yang banyak ditanam di daerah Pasuruan maupun Dampit.
Oleh karena itu jahe digunakan sebagai tanaman sela disekitar apokat.
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PENERAPAN TEKNOLOGI PRODUKSI JERUK KEPROK PULUNG
MENGGUNAKAN BIBIT BEBAS PENYAKIT DI DAERAH ENDEMIS
CVPD DI PONOROGO, JAWA TIMUR
(Application of Production Tehcnology of Citrus Mandarine Lipe cv. Pulung Using
Citrus Virus Free in Endemic Area on Ponorogo, East Java)
Djoema'ijah, D.P. Saraswati, Ruly Hardianto, M.C. Mahfud, N. Pangarso,
Setiono dan Handoko1)
ABSTRAK
Salah satu masalah dalam usahatani jeruk adalah epidemi penyakit CVPD
yang diakibatkan oleh masih banyaknya penggunaan bibit yang tercemar
oleh penyakit CVPD. Untuk mengatasi hal itu, perlu dikaji penerapan
teknologi produksi jeruk menggunakan bibit bebas penyakit. Pengkajian
dilaksanakan di daerah endemis CVPD Kabupaten Ponorogo, pada
ketinggian tempat 500 m dpl. dan jenis tanah Grumosol. Teknologi produksi
diterapkan pada tanaman berumur 3-4 tahun dan 0 tahun (tanaman baru).
Paket teknologi yang diuji mencakup penggunaan bibit bebas penyakit,
pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan dan penyiangan
yang dilakukan secara optimal. Kultivar yang digunakan adalah Keprok
Pulung. Sebagai pembanding adalah teknologi produksi cara petani. Pada
pertanaman baru, diantara tanaman pokok jeruk, ditanam tanaman sela
kedelai varietas lokal. Pengamatan data meliputi jumlah dan bobot buah,
ukuran buah, hama dan penyakit, hasil tanaman sela, analisa input-output.
Penerapan teknologi produksi yang diperbaiki pada tanaman jeruk berumur
3-4 tahun, dapat meningkatkan jumlah dan bobot buah serta kualitas dan
mampu menekan perkembangan hama dan penyakit. Produktivitas tanaman
jeruk meningkat 57% diatas rata-rata produktivitas petani setempat. Kedelai
sebagai tanaman sela pada pertanaman jeruk yang masih berumur 3 bulan,
memberikan hasil berupa biji sebanyak 330 kg/ha atau senilai Rp 990.000/th
3 kali tanam. Penerapan teknologi produksi memberikan keuntungan
sebesar Rp 6.913.800/ha, sedangkan cara petani Rp 4.035.600/ha. Angka
banding penerimaan terhadap biaya produksi (R/C ratio) dari paket
teknologi produksi adalah 2,69 sedangkan cara petani 1,98.
Kata kunci: Jeruk, CVPD, teknologi produksi, endemis CVPD, pengkajian di
lahan petani.
ABSTRACT
CVPD disease on citrus crop is considered the most important constraint
faced by citrus faced by citrus farmers. The disease is proliferated through
the use of infected plant materials. There is a need test the effectiveness of
citrus production technology package to control the CVPD disease.
Research was conducted at a CVPD endemic area in Ponorogo on mandarin
citrus c.v. "Pulung", at farmer's fields, 500 m above sea level, at Grumosol
_____________________________________________
1) Berturut-turut AJPMY, staf peneliti, staf peneliti, APMD, PPMD, ASTL, staf peneliti BPTP Karangploso
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soil type. Package of technology was applied on two different ages of trees
(3-4 years old and less than one). For the newly planted crop, used free of
disease seedling, fertilizer application, and pest and disease control. The
package of citrus production technique was compare to farmer's practices.
On the newly planted citrus, soybean was inter-cropped. The observation
consisted of number and weight of fruit, fruit size, pest and disease, intercropped yield and input-output analysis.
Applying improved citrus
production technique increased the productivity by 57% over that of farmer's
practices. Soybean as intercropp, yielded 330 kg/ha valued of Rp 900.000
for three plantations per year. Applying improved citrus production
technique resulted in higher income about, Rp 6,913,800 /ha/year while
farmer's practices Rp 4,035,600/ha/year. R/C ratio obtained from citrus
production technique was 2.69, while that of farmer's practice was 1.98.
Key word:

Citrus, CVPD, production technology, CVPD endemic area,
assessment on farmer's field.
PENDAHULUAN

Cepatnya perkembangan penyakit CVPD pada usahatani jeruk, sebagian besar
terjadi karena masih banyaknya penggunaan bibit yang terkontaminasi oleh penyakit
CVPD. Hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya rata-rata produktivitas tanaman.
CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration) merupakan salah satu penyakit
penting pada tanaman jeruk, yang penyebarannya ditularkan oleh vektor Diaphorina
citri dan mata tempel yang telah tercemar. Bila kedua faktor ini tersedia di lapang
secara bersama-sama, maka dalam waktu relatif singkat, 5-6 tahun sejak tanam seluruh
tanaman dalam kebun akan terinfeksi. Kerugian yang ditimbulkannya cukup besar.
Pada tahun 1983, penyakit ini telah menyerang tidak kurang dari 9.000.000 pohon atau 21%
dari total tanaman yang ada, dengan kerugian ditaksir sebesar Rp 23 milyar/th. Sedang
pada tahun 1989, kerugian tersebut meningkat menjadi Rp 35 milyar/th (Nurhadi, 1990).
Selama kurun waktu 5 tahun (1987-1991) jumlah tanaman jeruk keprok (Citrus
reticulata Blanco) di Jawa Timur, meningkat 66% yaitu 5.625.867 pohon pada tahun
1991 dibanding 3.284.821 pohon pada tahun 1987 (Anonim, 1992). Peningkatan ini
terjadi antara lain karena usahatani jeruk dapat memberikan keuntungan yang layak
bagi petani. Dengan produksi mencapai 20 t/ha, petani akan memperoleh keuntungan
sekitar Rp 23.000.000/ hektar (Winarno, 1991).
Disamping menguntungkan, permintaan buah jeruk ini akan semakin meningkat,
sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, perbaikan pendapatan,
kesadaran masyarakat akan nilai gizi serta lajunya perkembangan sektor pariwisata.
Namun demikian, adanya serangan penyakit CVPD, yang penularannya dapat
melalui vektor Diaphorina citri serta pengelolaan tanaman yang belum memadai, tidak
seluruh tanaman berproduksi. Sekitar 46% saja yang menghasilkan yaitu 75.862 t/th
atau 29,3 kg/pohon yang dicapai pada tahun 1991.
Berdasarkan hasil ini,
produktivitasnya adalah 11,7 t/ha/th, lebih tinggi dari rata-rata produktivitas nasional
yang hanya 7 t/ha/th (Soerojo, 1991). Dengan demikian produktivitas tanaman jeruk
di Jawa Timur ini, masih dapat lebih ditingkatkan lagi, antara lain dengan penggunaan
bibit bebas penyakit.
Hasil pemantauan di lapang pada pertanaman jeruk di sentra-sentra produksi
Jawa Timur, menunjukkan bahwa terjadinya serangan penyakit CVPD, terutama
disebabkan oleh belum diterapkannya paket pengendalian penyakit ini secara utuh,
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antara lain masih digunakannya bibit yang tidak berlabel dan tidak diketahui asal
usulnya. Dari sisi pengelolaan penyakit, keengganan petani melakukan sanitasi atau
memusnahkan sumber infeksi akan sangat mempengaruhi kecepatan perkembangan
penyakit CVPD dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Diperkirakan
mencapai Rp 35 milyar/th (Nurhadi, 1990; Istianto et al. 1994).
Dari segi teknologi budidaya, terutama pemupukan, pengaturan jarak tanam,
pengairan, penyiangan dan pemangkasan, belum sepenuhnya dikuasai dan diterapkan
oleh petani. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilaksana-kan di daerah sentra
produksi jeruk di Jawa Timur, menunjukkan bahwa dengan menerapkan teknologi
produksi yang benar, terutama pemupukan disertai pengendalian hama dan penyakit
secara terpadu, hasil yang dicapai cenderung di atas rata-rata produktivitas nasional.
Penambahan hara makro N-P-K sebanyak 540 kg N, 180 kg P2O5 dan 300 kg K2O/ha
pada tanaman jeruk manis umur 6 tahun, dapat meningkatkan hasil sebesar 47,3%,
disertai dengan kualitas buah yang lebih baik (Ernawanto dkk, 1987). Sedangkan
dengan dosis 100-140 kg N, 300 kg P2O5 dan 200-225 kg K2O/ha, pada tanaman jeruk
manis umur 5 tahun, hasil yang dicapai meningkat antara 38-51% (Djoemaijah dkk,
1988; 1991). Selain itu hasil pengujian berbagai takaran N-P-K pada tanaman jeruk
keprok umur 3 tahun di Tejakula/Bali diperoleh takaran optimal 170 kg N, 50 kg P 2O5
dan 37.5 kg K2O/ha dengan hasil 31,7 kg buah/pohon atau setara dengan 12,68 t/ha
(Djoema'ijah dkk, 1995) merupakan hasil yang cukup tinggi untuk tanaman yang baru
berproduksi.
Berdasarkan data-data tersebut di atas tampak bahwa jumlah kebutuhan hara
pada tanaman jeruk berbeda menurut umur dan lokasi. Hal ini sejalan dengan
pendapat Jan (1973) yang menyebutkan bahwa jumlah kebutuhan hara pada tanaman
jeruk tidak selalu sama pada setiap lokasi. Jumlah kebutuhan hara makro selama satu
tahun untuk tanaman jeruk yang sudah berproduksi, berkisar antara 1,3-1,5 kg N, 0,40,6 kg P2O5 dan 0,8-1,0 kg K2O tiap pohon atau 250 kg N, 150 kg P2O5 dan 200 kg
K2O/ha/th (Blondel dalam Jan, 1973).
Dari segi pengendalian hama penyakit, sampai saat ini umumnya petani masih
menggunakan pestisida, yang aplikasinya bervariasi serta kurang memperhatikan
prioritas target. Menurut informasi Dirjen tanaman pangan, penggunaan pestisida
berkisar antara 30-45 kali setiap tahun dan merupakan salah satu pengeluaran terbesar
dari seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk usahatani jeruk. Dampak dari
penggunaan pestisida yang demikian, akhir-akhir ini sudah tampak, yaitu munculnya
gejala kekebalan aphids terhadap beberapa jenis insektisida atau munculnya hama
sekunder thrips dan mites sebagai akibat penggunaan satu jenis insektisida secara terus
menerus dalam jangka waktu yang cukup lama (Nurhadi, 1988). Namun demikian
penggunaan pestisida masih merupakan hal yang belum dapat ditinggalkan untuk
mempertahankan atau meningkatkan produktivitas tanaman jeruk. Asalkan dalam
batas-batas yang rasional, yaitu tepat dosis, tepat waktu dan tepat sasaran, serta aman
terhadap lingkungan, pemakaian pestisida masih dianjurkan. Strategi pengendalian
penyakit yang efektif dan efisien, tidak terlepas dari pemahaman tentang aspek-aspek
epidemiloginya. Hasil pemantauan di lapang pada tanaman jeruk Keprok Siem di
beberapa daerah sentra produksi di Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Mojokerto)
menunjukkan bahwa gejala infeksi penyakit telah terdeteksi secara visual satu tahun sejak
bibit ditanam. Perkembangan penyakit sampai umur dua tahun relatif lambat, selanjutnya
berkembang sangat cepat pada umur antara 2 sampai 3 tahun dan kembali lambat setelah
berumur lebih dari 3 tahun. Dengan kata lain, kecepatan perkembangan penyakit CVPD,
seiring dengan pola perkembangan kanopi tanaman jeruk (Hunt, 1982 dalam Nurhadi,
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1993). Fluktuasi populasi vektor dipengaruhi oleh pola pertunasan tanaman dan musuh
alami. Sedang pertunasan tanaman, sangat ditentukan oleh aktivitas pengelolaan tanaman
antara lain: pemupukan, pengairan, pemangkasan serta kesehatan tanaman. Pada tanaman
jeruk, periode pertunasan umumnya berlangsung selama 5 kali dalam setahun. Dengan
demikian, terdapat 5 kali periode kritis untuk perkembangan Diaphorina citri. Pada jenis
jeruk manis varietas Punten 168 periode kritis tersebut terjadi pada bulan-bulan: JanuariPebruari, Maret, Juni, Agustus-September, Oktober-Nopember serta pertunasan di luar
musim pada bulan September, Desember dan April-Mei. Populasi vektor CVPD akan
menurun pada bulan April-Juni, dengan kehadiran musuh-musuh alami, terutama
Tamarixia radiata dan Diaphorencyrtus aligarhensis (Nurhadi et al. 1990).
Dengan mengetahui periode kritis tanaman dan kehadiran musuh-musuh alami,
frekuensi penggunaan insektisida untuk mengendalikan Diaphorina citri dapat ditekan
hanya pada periode kritis saja. Disamping itu, pengenalan tentang tanaman inang
penyakit maupun vektornya akan lebih melengkapi strategi pengendalian.
Diaphorina citri mempunyai daur hidup pendek dari telur sampai dewasa
berlangsung antara 16-18 hari (Nurhadi dan Whittle, 1988). Kutu ini mampu hidup
pada habitat yang tidak stabil, cepat merusak inang dan menyebar untuk mencari
habitat baru, apabila habitat lama sudah tidak sesuai. Beberapa jenis tanaman inang
untuk kutu ini diantaranya adalah Murraya koenigii, Muraya paniculata, Swing lea,
Limonia, Feronela lucida, Triphasia trifolia. Sedang tanaman inang untuk penyakit CVPD
adalah tapak doro, tali putri, mentimun, terong, dan tomat (Roesmiyanto et al. 1992).
Dalam usaha penanggulangan masalah penyakit CVPD, selain penanaman bibit
bebas penyakit dan pengendalian serangga penular, salah satu faktor penting lainnya
adalah sanitasi kebun. Pemantauan rutin terhadap tanaman jeruk di pertanaman akan
sangat menunjang keberhasilan upaya tersebut. Eradikasi tanaman yang secara dini
diketahui terserang CVPD, akan sangat mambantu dalam menekan percepatan
perkembangan penyakit (Muharam, 1988).
Jawa Timur, sebagai salah satu daerah propinsi penghasil jeruk, telah tercatat sebagai
daerah endemis penyakit CVPD, yang tersebar di 13 daerah kabupaten yaitu Jombang,
Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Kediri, Nganjuk, Blitar, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang dan Jember (Kadiono, 1987). Kabupaten Ponorogo, salah satu daerah
endemis CVPD di Jawa Timur, pernah mengalami masa jaya dengan Keprok Pulungnya
dan sampai saat ini tanaman tersebut masih merupakan komoditi unggulan daerah.
Keprok Pulung berkembang luas di wilayah-wilayah kecamatan Pulung, Sooko,
Ngebel, Jenangan dan Sambit. Usahatani jeruk ini telah memberikan manfaat dan
peningkatan pendapatan petani yang mencapai puncaknya pada tahun 1984, dengan
nilai pendapatan antara Rp 20.000.000 - Rp 40.000.000/ha/th (Anonim, 1995). Namun
adanya serangan penyakit CVPD, perkembangan tanaman Keprok Pulung, setelah
tahun tersebut mengalami kemunduran. Dan pada tahun 1990 luas arealnya tinggal
362 ha, dari luas semula 86.715 ha, sehingga selama kurun waktu 6 tahun kerusakan
tanaman sebagai akibat serangan penyakit CVPD ini mencapai luasan 86.353 ha atau
99.6% tanaman musnah.
Sejalan dengan upaya Pemda Kabupaten Ponorogo untuk mengangkat kembali
tanaman Keprok Pulung sebagai komoditi andalan daerah, telah diupayakan
penanaman kembali Keprok Pulung. Dan untuk mendukung program tersebut maka
penerapan teknologi produksi Keprok Pulung menggunakan bibit bebas penyakit di
daerah endemis CVPD, terintegrasi dengan tanaman pangan dan ternak, perlu untuk
dilaksanakan sebagai langkah pendukung keberhasilan usaha penanaman kembali
Keprok Pulung tersebut.
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan paket teknologi produksi
Keprok Pulung di daerah endemis CVPD dan mengkaji keragaan teknologi budidaya
Keprok Pulung asal bibit bebas penyakit secara teknis dan ekonomis.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di lahan petani Desa Singgahan, Kecamatan PulungPonorogo pada ketinggian tempat 500 m dpl, dari bulan Juni 1996 sampai April 1997.
Karakteristik lahan termasuk dalam Zona Ert 3.1, 2.1, mempunyai jenis tanah Vertisol
atau Grumosol, rejim kebasahan Ustic, yang mengalami bulan kering lebih dari 4
bulan pertahun, rejim suhu isohyperthermic dengan suhu lebih tinggi dari 22°C, tipe
penggunaan lahan kering (Legowo dkk, 1996,a,b). Dari data curah hujan rata-rata
selama 5 tahun terakhir (1991-1995) tercatat bahwa di Kecamatan Pulung mencapai
1980 mm/th, dengan bulan basah selama 6 bulan dan bulan kering 6 bulan (Lampiran 1).
Percobaan dilakukan secara seri, terdiri dari 2 kegiatan:
I. Penerapan teknologi produksi Keprok Pulung menggunakan bibit bebas
penyakit di daerah endemis CVPD.
Kultivar yang digunakan adalah Keprok Pulung, umur 3-4 tahun, dengan bibit
berasal dari bibit bersertifikat, sebanyak 100 pohon. Perlakuan ada 2 yaitu:
a) Paket teknologi produksi jeruk yang diperbaiki.
b) Paket teknologi produksi jeruk cara petani.
Paket teknologi produksi yang diterapkan terdiri dari: Bibit bebas penyakit,
pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan dan
penyiangan, yang dilakukan sesuai kebutuhan (Tabel 1). Sedang paket teknologi cara
petani baik sarana produksi maupun pengelolaannya seluruhnya dilakukan oleh petani.
Wawancara awal dengan petani sebelum pelaksanaan pengkajian diperoleh informasi
tentang budidaya tanaman jeruk seperti pada Tabel 1. Sedang pelaksanaannya di
lapang adalah hasil pemantauan selama pelaksanaan pengkajian.
Untuk mengetahui beda antara 2 macam perlakuan yang diujikan dipergunakan
uji t (T test).
Data pertumbuhan tanaman yang diamati adalah: Jumlah dan bobot buah, ukuran
buah, kadar serapan N, P, K di daun, hama dan penyakit tanaman, analisa input-output.
II.

Penerapan teknologi produksi Keprok Pulung menggunakan bibit bebas
penyakit, di daerah endemis CVPD, terintegrasi dengan tanaman pangan
dan ternak.

Kultivar yang digunakan adalah Keprok Pulung bebas penyakit, umur bibit 1
tahun yang berasal dari penangkar bibit bersertifikat di daerah Nongkojajar. Pada
kegiatan II ini, di tanam bibit bebas penyakit di 2 lahan petani desa Singgahan yakni
Dukuh Singgahan dan Dukuh Ngradi, masing-masing 100 bibit. Perlakuan yang diuji
ada 2 yaitu :
a) Paket teknologi produksi jeruk yang diperbaiki.
b) Paket teknologi produksi jeruk cara petani.
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Tabel 1. Susunan paket teknologi produksi Keprok Pulung, umur 3-4 tahun.
Uraian

Pemupukan
Macam Pupuk

Takaran pupuk

Aplikasi pupuk

Pengendalian
hama dan
penyakit
Macam Obat
Takaran Obat
Aplikasi Obat
Pengairan
Pemangkasan
Penyiangan

Paket teknologi
produksi yang
diperbaiki

Cara Petani
Sebelum pengkajian
Sesudah pengkajian

Urea, ZA, TSP, ZK,
dolomit, pupuk
kandang
1. Urea = 450 g/phn
2. ZA = 1000 g/phn
3. TSP = 2275 g/phn
4. ZK = 450 g/phn
5. Dolomit = 450
g/pohon
6. Pupuk daun = 2
cc/l
7. Pupuk kandang =
25 kg/pohon
1. Urea+ZA =3 kali
2. TSP = 1 kali
3. ZK = 2 kali
4. Dolomit = 2 kali
5. Pupuk daun = 2
minggu sekali
6. Pupuk kandang =
1 kali

Urea, pupuk kandang

Urea, ZA, TSP,
pupuk kandang

1. Urea = 1 kg/;ohon
2. Pupuk kandang =
30 kg/pohon

1. Urea= 570
g/pohon
2. ZA= 570
g/pohon
3. TSP = 570
g/pohon
4. Pupuk kandang
= 30 kg/pohon

1. Urea = 2 kali
2. Pupuk kandang = 1
kali

1.

1. Antracol
2. Curacron
3. Azodrin
4. Omite
Sesuai anjuran

1.
2.
3.

Tidak tentu (sedikit di
atas dosis anjuran)
Tidak tentu

1. Benlate
2. Curacron
3. Kelthane
4. Omite
Tidak tentu (di-atas
dosis anjuran).
Tidak tentu

Tidak tentu

Sekali sebulan

Tidak dilakukan

Tidak dilakukan

Tidak tentu

Tidak tentu

Disesuaikan dengan
kebutuhan
Periodik disesuaikan
dengan kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan

Benlate
Curacron
Kelthane

Urea + ZA = 2
kali
2. TSP = 2 kali
3. Pupuk kandang
= 1 kali

Komponen paket teknologi produksi jeruk yang diterapkan meliputi penggunaan
bibit bebas penyakit, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pemeliharaan
(Tabel 2).
Bibit ditanam pada awal Januari 1997 untuk lokasi Dukuh Singgahan, sedang di
Dukuh Ngradi dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 1997. Jarak tanam yang
dipakai adalah jarak tanam rapat 3 m x 3 m, karena petani masih enggan menerapkan
jarak tanam anjuran (5 m x 4 m), dengan alasan bibit masih kecil, dan berdasarkan
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pengalaman petani pada umur 4-5 tahun pertumbuhan tanaman Keprok Pulung belum
saling menutupi, bahkan pada umur tersebut kadang-kadang tanaman perlu dibongkar
karena serangan penyakit CVPD. Pada pertanaman baru ini, untuk memanfaatkan
lahan disekitar tanaman jeruk, ditanam kedele, varietas lokal (Lung-Gepuk), jarak
tanam 20 cm x 20 cm, 3-4 biji/lobang, dipupuk urea + TSP 25 kg/1000 m2 diberikan
20 hari setelah tanam, dengan cara disebar.
Data pertumbuhan tanaman yang diamati adalah: Pertumbuhan tanaman jeruk,
pertumbuhan dan hasil tanaman sela, input output.
Data dianalisa dengan
menggunakan uji t (T test).
Tabel 2. Susunan paket teknologi produksi Keprok Pulung, pada awal tanam.
Uraian
Bibit
Pemupukan
Macam pupuk
Takaran pupuk

Aplikasi pupuk

Pengendalian
hama/penyakit
Macam Obat

Takaran
Aplikasi obat
Pengairan
Pemangkasan
Penyiangan
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Paket Teknologi yang
Diperbaiki
Bibit bebas penyakit

Cara Petani
Bibit petani (asal kebun bibit
Tulungagung)

Urea, ZA, TSP, ZK, Dolomit,
Pupuk kandang, Pupuk daun
Urea = 50 g/pohon
ZA = 100 g/pohon
TSP = 25 g/pohon
ZK = 50 g/pohon
Dolomit = 100 g/pohon
Pupuk kandang = 20
kg/pohon
Urea + ZA = 3 kali
TSP = 1 kali
ZK = 2 kali
Dolomit = 2 kali
Pupuk kandang = 1 kali
Selang pemberian = 2-3 bulan

Urea, TSP, ZK, Pupuk kandang

Antracol
Curacron
Azodrin
Omite
Sesuai anjuran
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Periodik disesuaikan dengan
kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan
Disesuaikan dengan
kebutuhan

Kelthane
Omite
Curacron

Urea = 1 kg/pohon
Pupuk kandang = 30 kg/pohon
TSP = 50 kg/pohon
ZK = 50 kg/pohon

Urea = 2 kali
TSP = 2 kali
ZK = 2 kali
Pupuk kandang = 1 kali
Selang pemberian = 6 bulan

Tidak tentu
Tidak tentu
Tidak tentu
Tidak dilakukan
Tidak tentu
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan 1:

Penerapan teknologi produksi Keprok Pulung menggunakan bibit
bebas penyakit di daerah endemis CVPD

Jumlah dan bobot buah menunjukkan bahwa dua macam teknologi produksi yang
diterapkan, tidak menunjukkan pengaruh yang nyata, tetapi paket teknologi produksi
yang diperbaiki cenderung memberikan jumlah dan bobot buah lebih tinggi dibanding
cara petani (Tabel 3). Jumlah dan bobot buah yang dicapai oleh perlakuan teknologi
produksi yang diperbaiki adalah 92 buah/pohon atau 14 kg/pohon, atau setara dengan
10,98 t/ha, meningkat 56,8% dari rata-rata nasional. Sedangkan cara petani, hasilnya
89 buah/pohon atau 10 kg/pohon, setara dengan 8,14 t/ha, meningkat 16,3% dari ratarata nasional. Berdasarkan hasil analisis kandungan hara N, P dan K di daun,
menunjukkan bahwa hasil buah ini didukung oleh kadar masing-masing hara tersebut
dalam status optimal yaitu 2,4% N, 0,15% P dan 1,2% K di petak pengkajian dan 2,4%
N, 0,14% P dan 1,0% K di petak petani. Kadar optimal N,P dan K didaun pada
tanaman jeruk umumnya berkisar antara 2,4-2,6% N, 0,14-0,16% P dan 0,9-1,2% K
(Jorgensen, 1978).
Tabel 3.

1.

Rata-rata jumlah dan bobot buah tanaman Keprok Pulung pada dua macam
paket teknologi produksi. Pulung, 1997.
Perlakuan

Jumlah buah/
pohon

Paket teknologi produksi
jeruk yang diperbaiki

2. .Cara petani
BNT: 0,05

Produktivitas
tanaman (t/ha)

92

Bobot
buah/pohon
(kg)
14

89
TN

10
TN

8.14

10.98

Tidak berpengaruhnya paket teknologi produksi jeruk yang diperbaiki
dibandingkan cara petani terhadap jumlah maupun bobot buah, antara lain disebabkan
karena dalam pelaksanaan penerapan paket teknologi produksi cara petani, telah
mengalami perubahan. Dalam mengelola tanaman jeruk, sebelumnya petani hanya
menggunakan pupuk kandang, urea dan obat-obatan pengendali hama penyakit dengan
aplikasi yang belum optimal, dalam artian belum tepat dosis, sasaran dan saat
pemberian. Dalam perkembangan selanjutnya, cara petani ini sedikit disesuaikan
dengan paket teknologi produksi yang diperbaiki, meskipun tidak sama seluruhnya.
Sebagai contoh, petani menambah macam pupuk yang digunakan yaitu ZA dan TSP,
hanya saja takaran dan saat pemberiannya belum tepat. Biasanya takaran yang
ditambahkan masih belum seimbang antara N, P dan K. Demikian juga dalam hal
pengendalian hama penyakit masih belum optimal, disamping keengganan petani
dalam melakukan sanitasi kebun. Namun demikian tanggapan petani terhadap
masuknya teknologi baru sangat tinggi. Hal ini didukung oleh keragaan tanaman yang
awalnya menampakkan gejala serangan penyakit CVPD dan Downy Mildew, scale
insect, aphids dan tungau, setelah pelaksanaan pengkajian, luas serangan hama
penyakit tersebut menurun, sehingga pertumbuhan tanaman mengalami perbaikan.
Luas serangan hama dan penyakit tersebut di petak petani cenderung lebih tinggi
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daripada di petak pengkajian, sehingga secara visual keragaan tanaman di petak
pengkajian lebih sehat dan tegar dibanding di petak petani (Tabel 4). Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa untuk mengelola tanaman Keprok Pulung di daerah
endemis CVPD seperti di Kabupaten Ponorogo, dapat dilakukan dengan pengelolaan
yang optimal, menggunakan paket teknologi produksi jeruk yang diperbaiki diikuti
dengan pembinaan dan penyuluhan yang berkesinambungan terhadap petani.
Pembinaan dan penyuluhan kepada petani jeruk perlu dilakukan mengingat
bahwa sampai saat ini, petani jeruk di daerah sentra produksi Keprok Pulung belum
memahammi sepenuhnya mengenai budidaya tanaman jeruk, terutama pemupukan,
penanganan hama penyakit serta sanitasi kebun, disamping hal penting lainnya, yaitu
penggunaan bibit bebas penyakit. Petani belum memahami betul pentingnya
penggunaan bibit bebas penyakit. Umumnya petani lebih tertarik pada harga bibit
yang murah dibanding kualitas bibit yang baik.
Tabel 4.

Luas serangan hama penyakit pada tanaman Keprok Pulung, sebelum dan
sesudah penerapan paket teknologi produksi jeruk. Pulung, 1997.

Macam hamapenyakit
Hama
Diaphorina citri
Aphids
Ulat perisai
Penyakit
CVPD
Downy mildew

Sebelum

Luas serangan (%)
Sesudah
Petak pengkajian
Petak petani

0
11
5

0,5
2
0

2
3
0

23
100

4
2,5

8
4

Sejalan dengan hasil analisis terhadap jumlah dan bobot buah, pada analisis
ukuran buah meliputi: Tebal buah, diameter buah dan bobot/buah, perlakuan
penerapan teknologi produksi Keprok pulung yang diperbaiki, juga tidak memberikan
pengaruh yang nyata dibanding cara petani, namun bobot/buah dan tebal buah
cenderung lebih besar. Rata-rata ukuran buah pada perlakuan paket teknologi
produksi jeruk yang diperbaiki adalah 148 g/buah dengan tebal 6 cm, diameter buah 7
cm. Sedang cara petani 114 g/buah, tebal 5 cm, diameter buah 7 cm (Tabel 5).
Tabel 5.

Rata-rata ukuran buah Keprok Pulung pada dua macam paket teknologi
produksi jeruk Pulung, 1997.
Perlakuan
Bobot/buah
(g)

1.

Paket teknologi
produksi jeruk yang
diperbaiki.
2. Cara petani
BNT: 5%
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Ukuran buah
Tebal buah
(cm)

Diameter buah
(cm)

148

6

7

114
TN

4
TN

7
TN
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Ukuran buah yang dihasilkan dari pengkajian ini, ternyata lebih besar jika
dibandingkan dengan ukuran buah pada tanaman induknya yang diduga berasal dari
Keprok Batu 55 dengan bobot rata-rata 110-111 g/buah dengan tebal 5 cm, diameter
buah 6 cm (Djoema'ijah, 1985; Sugiyarto, 1988). Diduga peningkatan bobot buah ini,
terkait dengan penerapan paket teknologi produksi jeruk dan atau faktor lingkungan
tumbuh yang berbeda.
Perhitungan biaya produksi usahatani Keprok Pulung umur 3-4 tahun, meliputi
biaya sarana produksi, tenaga kerja dan pendapatan petani. Berdasarkan hasil analisa
nisbah R/C menunjukkan bahwa usahatani Keprok Pulung menggunakan paket
teknologi produksi yang diperbaiki masih lebih menguntungkan (R/C ratio = 2,69)
dibanding paket petani (R/C ratio = 1,98), meskipun cara petani ini telah diperbaiki
(Tabel 6).
Tabel 6.

Penerimaan, biaya produksi total, pendapatan dan nisbah R/C usahatani
Keprok Pulung pada 2 macam paket teknologi produksi jeruk. Pulung, 1997.
Uraian

Penerimaan
Produksi, 100 tanaman (kg)
Harga (Rp/kg)

Paket teknologi
produksi jeruk yang
diperbaiki

Cara petani

1.373
2.000

1.017
2.000

2.746.000

2.034.000

Biaya produksi total

1.017.550

1.025.050

Pendapatan

1.728.450

1.008.950

2.69

1.98

Total penerimaan (Rp)

Nisbah R/C*

Kegiatan 2:

Penerapan teknologi produksi Keprok Pulung menggunakan bibit
bebas penyakit di daerah endemis CVPD, terintegrasi dengan
tanaman pangan dan ternak.

Komponen pertumbuhan tanaman umur 1 dan 2 bulan setelah tanam di lahan
petani dukuh Ngradi, menunjukkan bahwa dua macam paket teknologi produksi jeruk
yang dikaji, tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi dan diameter
batang, tetapi sebaliknya terhadap lebar tajuk tanaman. Rata-rata tinggi, diameter
batang dan lebar tajuk, pada umur 2 bulan setelah tanam, mencapai 66 cm, 0,7 cm dan
29 cm di petak pengkajian, 57 cm, 0,6 cm dan 18 cm di petak petani. Sedang
pengkajian di lahan kedua Dukuh Singgahan, penerapan kedua paket teknologi
produksi tersebut tidak berpengaruh terhadap semua komponen pertumbuhan yang
diamati, baik pada umur 1 bulan maupun 2 bulan setelah tanam. Pada umur yang
sama, yaitu 2 bulan setelah tanam, tinggi tanaman, diameter batang dan lebar tajuk
lebih tinggi dibanding nilai pertumbuhan di lahan Dukuh Ngradi, masing-msing 76
cm, 0,9 cm dan 31 cm di petak pengkajian dan 73 cm, 0,8 cm dan 29 cm di petak
petani (Tabel 7).
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Tabel 7.

Rata-rata nilai pertumbuhan tanaman Keprok Pulung, umur 1 dan 2 bulan
setelah tanam. Pulung, 1997.

Lokasi

Perlakuan

Tinggi (cm)

Lebar tajuk (cm)

1 bulan 2 bulan 1 bulan
Dukuh
Ngradi

2 bulan

1 bulan

2 bulan

Petak teknologi jeruk
yang diperbaiki

64

66

29 a

29 a

0,6

0,7

Cara petani

54

57

18 b

18 b

0,5

0,6

TN

TN

5,78

5,78

TN

TN

Paket teknologi jeruk
yang diperbaiki

73

76

27

31

0,8

0,9

Cara petani

70

73

25

29

0,8

0,8

TN

TN

TN

TN

TN

TN

BNT 5%
Dukuh
Singgahan

Diameter Batang (cm)

BNT 5%

Angka rata-rata dalam kolom diikuti huruf berbeda, berbeda nyata berdasarkan uji t 5%.

Perbedaan tingkat pertumbuhan tanaman di dua lokasi tersebut, selain disebabkan
oleh perbedaan luas serangan hama dan penayakit, juga oleh perbedaan tingkat
kesuburan di masing-masing lahan. Di Dukuh Singgahan, tingkat kesuburan tanahnya
sedikit lebih subur dibanding Dukuh Ngradi, meskipun di kedua lahan tersebut
menurut kriteria LPT (Lembaga Penelitian Tanah) tergolong rendah tingkat
kesuburannya (Lampiran 2). Disamping itu luas serangan hama dan penyakit di
Dukuh Singgahan lebih kecil dibanding Dukuh Ngradi (Tabel 8).
Tabel 8.

Rata-rata luas serangan hama penyakit pada tanaman Keprok Pulung awal
pertumbuhan. Pulung, 1997.

Macam hama dan

Luas serangan (%)

Penyakit

Dukuh Ngradi

Dukuh Singgahan

Paket
pengkajian

Petak petani

Paket
pengkajian

Petak petani

- Aphid

2,0

3,0

0,1

1,0

- Ulat perisai

2,5

4,0

0,2

2,0

- Ulat gajah

1,0

1,5

0

0

0

1,5

0

0,1

1. Hama

- Kutu dompolan
2. Penyakit
- CVPD
- Downy mildew

0

0

0

0

2,0

3,5

1,0

3,0

Dari segi penerapan teknologi produksi, nilai pertumbuhan tanaman di petak
pengkajian lebih baik dibanding di petak petani. Selain faktor hama dan penyakit,
faktor bibit juga berperan terhadap pertumbuhan tanaman. Dengan demikian pada
awal pertumbuhan, penggunaan bibit bebas penyakit, diikuti dengan penerapan
teknologi produksi tepat guna, akan dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik
di daerah endemis CVPD.
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Pada tahun I penanaman, masih belum memberikan keuntungan, tetapi hasil dari
tanaman sela dapat membantu mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan oleh
tanaman jeruk (Tabel 9), disamping pemanfaatan tanaman sela sebagai penutup tanah
untuk mengurangi penguapan air tanah dan tumbuhnya rumput serta biomassa atau
rendeng yang dapat digunakan untuk makanan ternak.
Tabel 9.

Penerimaan, biaya produksi total, pendapatan dan R/C ratio usahatani
Keprok Pulung/ ha dan tanaman sela (kedelai) pada tahun I . Pulung, 1997.

Uraian
a. Penerimaan
- Produksi (kedele), (kg/ha)
- Harga (Rp/kg)
- Total penerimaan (Rp)
b. Biaya produksi total (Rp)
c. Pendapatan (Rp)
d. R/C

Petak teknologi produksi
yang diperbaiki

Cara Petani

330
1.000
330.000
9.594.500
-9.264.500
0,03

325
1.000
325.000
6.365.500
-6.040.500
0,05

Dari segi pertumbuhan tanaman sela, pada umur 2 bulan setelah tanam, rata-rata
tinggi tanaman, lebar tajuk dan diameter tanaman mencapai 69 cm, 46 cm dan 0,52
cm. Hasil yang diperoleh pada petakan 1000 m2, adalah 33 kg setara dengan 0,330
t/ha dipetak pengkajian dan 32,5 kg setara dengan 0,325 t/ha di petak petani. Hasil ini
sangat jauh lebih rendah dibanding hasil rata-rata yang dicapai di Jawa Timur
sebanyak 1,25 t/ha, dengan kisaran hasil antara 0,70-3,50 t/ha (Sunarsedyono dkk,
1996). Rendahnya hasil tersebut, selain disebabkan oleh varietas yang ditanam adalah
varietas lokal juga karena kurangnya informasi dalam hal penerapan teknologi
produksi kedele yang benar.
KESIMPULAN
Pengelolaan tanaman jeruk Keprok Pulung di daerah endemis CVPD dengan
menerapkan teknologi produksi jeruk yang diperbaiki dan penggunaan bibit bebas
penyakit, dapat meningkatkan produktivitas tanaman jeruk sebesar 56,8%. Luas
serangan hama dan penyakit penting pada petak teknologi yang diperbaiki lebih rendah
dibanding cara petani. Penerapan teknologi produksi jeruk yang diperbaiki memberikan
keuntungan sebesar Rp 6.913.800/ha sedangkan cara petani Rp 4.035.600/ha. R/C ratio
dari paket teknologi produksi mencapai 2,69 sedangkan cara petani 1,98.
SARAN
Salah satu faktor pendukung keberhasilan penerapan teknologi produksi jeruk
yang diperbaiki ini adalah partisipasi petani dalam menerima teknologi baru. Namun
petani masih perlu meningkatkan ketrampilannya dalam mengelola tanaman. Untuk
itu perlu diupayakan peningkatan penyuluhan agar pengetahuan petani dalam
mengelola tanaman jeruk, kesadaran menggunakan bibit jeruk bebas penyakit dan
sanitasi lingkungan dapat ditingkatkan. Sedang untuk pengkajian teknologi produksi
jeruk pada tanaman baru perlu dilanjutkan.
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Lampiran 1
Curah Hujan dan hari hujan di Kecamatan Pulung 1991-1995.

Tahun

Januari

Pebruari

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

Jumlah

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

CH

HH

1991

380

21

253

14

231

9

54

4

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

119

9

326

12

1467

81

1992

366

13

394

19

363

18

67

4

28

3

0

0

79

3

47

7

104

8

386

17

204

9

2468

123

1993

417

18

247

9

343

15

164

9

160

5

0

0

9

2

0

0

0

0

326

13

368

13

2305

96

1994

178

22

233

20

187

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284

13

130

9

1414

93

1995

375

25

417

28

164

13

0

0

4

4

19

3

0

0

0

0

0

3

532

22

240

17

2246

137

1716

99

1544

90

1288

69

285

17

198

18

19

3

88

5

47

7

104

11

1647

74

1268

60

9900

530

Rata-rata 343.2 19.8 308.8

18

258

13.8

57

3.4

39.6

3.6

3.8

0.6

17.6

1

9.4

1.4

20.8

2.2

329.4 14.8 253.6

12

1980

106

Jumlah

Sumber data: DIPERTA Tanaman Pangan Ponorogo
CH: Curah Hujan; HH: Hari hujan.
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Lampiran 2.

Parameter

Kriteria data analisis tanah.

Analisis tanah pengkajian

Kriteria LPT (Lembaga Penelitian Tanah)

Dukuh
Singgahan

Dukuh
Ngradi

Sangat
rendah

Rendah

Sedang

Tinggi

Sangat tinggi

C (5)

1,30

0,91

<1

1-2

2-3

3-5

>5

N (5)

0,51

0,49

< 0,1

0,1-0,2

0,2-0,5

0,5-0,75

> 0,75

P (%)

13,90

13,86

< 10

10-20

21-40

41-60

> 60

K2O (%)

11,92

11,35

< 10

10-20

21-40

41-60

> 60

pH tanah (H2O)

5,98

5,80
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DISKUSI
Ir. Sri Hartati, MS.:
- Tumpangsari kedele dan jeruk. Berapa biaya produksi tanaman kedele ?
-

Pada penerapan teknologi produksi umur 3-4 tahun, R-C ratio tinggi. Apakah ini
termasuk nilai tanah ?

Djoema'ijah, Ir.:
- Biaya produksi kedele Rp 61.300/musim/1000 m2 atau Rp 1.839.000/ ha/th, 3 kali
musim tanam. Sedang pendapatan tanaman kedele Rp 990.000/ha/th, sehingga rugi
Rp 849.000. Namun kerugian ini masih lebih kecil dibandingkan dengan biaya
penyiangan yang mencapai Rp1.400.000/ha/th
-

R/C ratio tinggi tidak termasuk nilai tanah.

Susilo, Ir.:
-

Pada umur 3-4 tahun apakah bibitnya bebas penyakit ?

-

Produktivitas meningkat 56,8% dari mana ?

Djoema'ijah, Ir.:
- Berdasarkan informasi petani bibit yang ditanam berasal dari bibit bersertifikat
yang diproduksi oleh penangkar bibit swasta (Hortimart).
-

Produktivitas tanaman meningkat 56,8% artinya peningkatan produksi yang
dicapai oleh penerapan teknologi produksi yang diperbaiki dibanding rata-rata
petani setempat.
Penerapan paket teknologi produksi yang diperbaiki
menghasilkan 10,98 t/ha sedang rata-rata petani setempat 7 t/ha. Peningkatan
produksinya adalah 10,98-7 = 3,98 t/ha atau (3,98:7)x100% = 56,8%.

Edi:
Sejauhmana tingkat teknologi produksi yang diterapkan pada tanaman jeruk umur 3-4
tahun ?
Djoema'ijah, Ir.:
Paket teknologi jeruk yang diterapkan meliputi penggunaan bibit bebas penyakit,
pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan dan
penyiangan. Dari beberapa komponen teknologi produksi tersebut yang belum banyak
dilakukan petani adalah pemangkasan dan sanitasi kebun. Sedangkan teknologi
budidaya lainnya masih perlu penyempurnaan.
L. Setyobudi, Dr.:
Pengkajian ini dilakukan pada luasan berapa ?
Djoema'ijah, Ir.:
Pengkajian ini dilakukan pada luasan ± 2.000 m2, dengan populasi tanaman sebanyak
200 pohon.
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PENGKAJIAN PERBAIKAN TEKNOLOGI BUDIDAYA TANAMAN
JERUK BESAR CV. NAMBANGAN DI DAERAH SENTRA PRODUKSI
KABUPATEN MAGETAN, JAWA TIMUR
(The assessment of tecnology management improvement of pumello
cv. Nambangan in central citrus area, Magetan, East Jawa )
M. Sugiyarto, Sutopo, A. Supriyanto, Oto Endarto, dan Puji Santoso1)
ABSTRAK
Perbaikan teknologi budidaya tanaman jeruk besar cv. Nambangan di
Kabupaten Magetan bertujuan untuk memperoleh rakitan teknologi budidaya
jeruk besar tanaman muda dan mendapatkan fungisida yang efektif untuk
mengendalikan penyakit Blendok batang (Diplodia sp.). Pengkajian dilakukan di sentra produksi jeruk Nambangan dan di wilayah pengembangan di
Kabupaten Magetan, dengan menerapkan teknologi budidaya jeruk bebas
penyakit pada jeruk besar Nambangan dimulai dari penanaman baru, dan
melakukan perbaikan budidaya tanaman produktif milik petani utamanya
pengendalian penyakit blendok. Sampai dengan bulan ke 15, tanaman jeruk
bebas penyakit cv. Nambangan di Kecamatan Bendo maupun Takeran yang
dikelola dengan teknologi rekomendasi mempunyai pertumbuhan lebih baik
daripada yang dikelola dengan teknologi petani. Pengendalian penyakit
blendok dapat dilakukan lebih efektif dengan bubur California dibandingkan
jika digunakan fungisida Coper Sandoz atau bubur Bordeaux. Petani
disekitar pengkajian sangat responsif terhadap pengkajian yang dilakukan,
dan banyak yang berminat untuk menerapkan teknologi yang dicoba.
Kata kunci: Jeruk besar, Perbaikan teknologi budidaya
ABSTRACT
The assessment of citriculture improvement of pumello cv. Nambangan was
conducted in central citrus area, Magetan regency, East Jawa, in order to
improve the existing technology for citrus young trees; and to find on
effective and cheap fungicide for controlling Diplodia sp., a main disease of
productive pummelo trees in this region. Fifteen months after planting, the
pumello trees managed by recommended technology both in Bendo and
Takeran distric grew better than those managed by farmer's technology.
Mixed California proved as an effective fungicide for controlling Diplodia
sp. compaired to Coper Sandoz and Mixed Bordeaux.
Key word: Pumellot, Technology management improvement

_____________________________________________
1) Berturut-turut AjPMD, AsPMA, APMA, AsPMD dan PMA BPTP Karangploso
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PENDAHULUAN
Di Kabupaten Magetan, jeruk besar (Citrus grandis L Osbeck) merupakan komoditas paling potensial untuk dikembangkan dan dikelola secara agribisnis. Populasi
tanaman pada tahun 1995 telah mencapai sekitar 367 ha, direncanakan pada musim
tanam 1997/1998 telah berkembang menjadi 500 hektar. Melalui Gerakan Kembali ke
Desa (GKD) yang salah satu programnya adalah satu desa satu hasil unggulan "one
village one product", Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur berupaya merehabilitasi dan mengembangkan daerah eks sentra produksi dan daerah sentra jeruk yang
ada sekarang menjadi skala usahatani komersial minimal seluas 500 ha.
Untuk mendukung upaya tersebut, sejak tahun anggaran 1995/1996 telah dimulai
pengkajian pengelolaan kebun tanaman belum produktif dengan menanam bibit jeruk
besar bebas penyakit cv. Nambangan di wilayah sentra produksi Kecamatan Bendo
dan di wilayah pengembangan Kecamatan Takeran. Selain itu telah disusun peta
kesesuaian lahannya yang dapat digunakan sebagai bahan arahan pengembangan
(Sugiyarto dkk, 1997).
Berdasarkan hasil pengkajian tahun I, masalah utama yang dihadapi dalam
pengembangan dan produksi jeruk besar di daerah Kabupaten Magetan adalah tingkat
teknologi pengelolaan kebun yang diterapkan petani yang masih relatif sederhana.
Akibatnya hampir 75% dari seluruh populasi tanaman telah terinfeksi penyakit
blendok batang (Diplodia sp.) yang menurunkan produksi hingga 25-50%. Sedangkan
hama lain yang perlu ditangani secara khusus adalah lalat buah (Dacus sp.) dan
penggerek buah (Citripestis sagittiferella) (Sugiyarto dkk, 1997).
Penerapan paket teknologi spesifik lokasi yang adoptif sangat diperlukan dalam
upaya mengatasi permasalahan guna pengembangan pertanaman baru dan peningkatan
pendapatan petani. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rakitan
teknologi budidaya jeruk besar tanaman muda dan mendapatkan fungisida yang efektif
untuk mengendalikan penyakit Diplodia sp.
METODOLOGI PENELITIAN
Pengkajian tahun anggaran 1996/1997 ini merupakan penelitian lanjutan dari
tahun 1995/1996, dilakukan di dua lokasi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur yaitu di
daerah sentra produksi jeruk besar Nambangan desa Duwet, Kecamatan Bendo dengan
agroekologi Ent 2.1., dan di daerah pengembangan desa Simbatan, Kecamatan
Takeran dengan agroekologi Ent.
Pengkajian terdiri dua kegiatan:
Kegiatan pertama: penerapan paket teknologi budidaya jeruk bebas penyakit tanaman
muda. Pengkajian terdiri dari 3 perlakuan: (A) penerapan teknologi budidaya jeruk bebas
penyakit yang direkomendasikan BPTP Karangploso di Kecamatan Bendo, bibit berasal
dari okulasi dengan mata tempel bebas penyakit dari BPTP Karangploso; (B) penerapan
teknologi budidaya jeruk bebas penyakit yang diterapkan petani di Kecamatan Bendo, bibit
berasal dari okulasi dengan mata tempel dari petani, (C) penerapan teknologi budidaya
jeruk bebas penyakit yang direkomendasikan BPTP Karangploso di Kecamatan Takeran,
bibit berasal dari okulasi dengan mata tempel bebas penyakit dari BPTP Karangploso.
Pengkajian ditata dalam rancangan acak kelompok, diulang tiga kali, dengan populasi per
perlakuan sebanyak 20 tanaman. Untuk membandingkan ketiga perlakuan dilakukan
dengan uji T. Parameter yang diamati adalah keragaan tanaman.
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Kegiatan kedua: penerapan perbaikan teknologi pengendalian penyakit Blendok
batang (Diplodia sp) pada tanaman dewasa. Pengkajian terdiri dari 3 perlakuan, yaitu
(A) penyaputan batang dengan fungisida Copper Sandoz, (B) penyaputan batang
dengan Bubur Bordeaux (Prusi + Kapur tohor), (C) penyaputan batang dengan Bubur
California (Belerang + Kapur tohor). Pengkajian ditata dalam rancangan acak
kelompok, diulang tiga kali, dengan populasi per perlakuan sebanyak 10 tanaman.
Untuk membandingkan ketiga perlakuan dilakukan dengan uji T. Parameter yang
diamati adalah persentase serangan penyakit Blendok pada awal dan akhir tahun
pengkajian.
Pemeliharaan kebun dilakukan secara optimum, meliputi:
Pengairan
Pada musim kemarau dilakukan pengairan khususnya pada tanaman muda
dengan sistem kocoran setiap satu minggu sekali
Pemupukan
Tanaman muda dipupuk 3 bulan sekali dengan dosis/pohon 60 g Urea + 60 g SP
36 + 40 g ZK, dan tanaman dewasa dipupuk 2 kali setahun dengan dosis/pohon 1 kg
Urea + 0,5 kg SP 36 + 1 kg ZK.
Pemangkasan
Pemangkasan dilakukan bila kondisi tanaman sudah memungkinkan diatur
arsitektur pohon. Pemangkasan dalam pembentukan arsitektur pohon dilakukan pada
saat daun dari tunas baru sudah berwarna hijau tua. Tunas yang sering tumbuh di
batang bawah harus selalu dihilangkan. Pemangkasan pada tanaman dewasa/tua
dilakukan dengan tujuan mengatur penyebaran makanan, datangnya sinar matahari,
menghilangkan ranting kering dan terkena penyakit, serta sisa-sisa tangkai buah.
Pengendalian Hama dan Penyakit
Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan memanfaatkan 2 komponen
pengendalian, yaitu monitoring dan penggunaan pestisida yang tepat dosis, jenis,
sasaran dan tepat waktu.
Monitoring
Monitoring dilakukan tiap minggu sekali untuk mengetahui jenis hama atau
penyakit yang menyerang tanaman jeruk. Ambang ekonomis masih belum bisa
dimanfaatkan karena data belum ada, sehingga saat pengendalian dilakukan
berdasarkan toleransi petani setempat terhadap serangan hama dan penyakit pada
tanaman jeruk.
Penggunaan Pestisida
Aplikasi pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit dilakukan dengan
cara semprotan dan saputan batang. Penggunaan pestisida dilakukan seminimal
mungkin dan dilakukan berdasarkan hasil monitoring yang diaplikasikan secara tepat
jenis, dosis sasaran dan waktu dengan menggunakan pestisida yang berbeda secara
bergiliran guna menghindari terjadinya resistensi.
Parameter yang diamati:
Peubah yang diamati meliputi, persentase kesembuhan penyakit blendok pada
perlakuan tanaman dewasa.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan tinggi dan diameter tanaman pada penerapan teknologi budidaya
jeruk bebas penyakit (A) dan sistem pengelolaan petani (B) di Duwet lebih pendek dan
lebih kecil dibanding dengan tanaman pada penerapan paket teknologi budidaya jeruk
bebas penyakit (C) di Takeran. Pada perlakuan A tidak semua paket dapat diterapkan
terutama dalam hal pengairan dan pemupukan pada musim kemarau 1996. Pengairan
pada perlakuan (A) dan (B) di Duwet ialah dengan sistem bumbung, yaitu pada setiap
tanaman diberi bumbung/bambu yang bagian bawah diberi lubang kecil dan diisi pasir
sedikit dan diisi air sampai penuh. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran bila air
merupakan faktor pembatas, sehingga pengairan diberikan sekedar untuk
mempertahankan kehidupan tanaman. Penambahan air dilakukan bila air dalam
bumbung telah hampir habis. Sedang pada perlakuan (C), selama musim kemarau
dilakukan penyiraman dengan sistem leb/genangan yang dilakukan setiap satu bulan
sekali. Pemupukan dilakukan setiap dua bulan sekali setelah dilakukan pengairan
sehingga selama musim kemarau tidak mengalami stagnasi. Melihat pertumbuhan
tanaman pengkajian yang cepat dan bagus, petani di sekitarnya sangat tertarik untuk
menanam jeruk dari bibit bebas penyakit, bahkan daerah persawahan disekitarnya
telah diusulkan untuk pengembangan jeruk besar dengan menggunakan bibit bebas
penyakit. Dengan pengelolaan yang baik sampai dengan umur 15 bulan setelah tanam
belum terlihat gangguan penyakit yang serius, sedang hama yang hadir adalah ulat
papilio dan kutu sisik. Keduanya dapat diatasi dengan insektisida.
Tabel 2.

Tinggi tanaman, diameter batang jeruk Nambangan umur 15 bulan dari
tanam.
Perlakuan

Tinggi tanaman (cm)

Diameter batang (cm)

(A)

130.5

3.6

(B)

133.4

3.4

(C)

187.7

4.2

Keterangan:
A.

Bibit bebas penyakit +paket teknologi budidaya jeruk bebas penyakit di Bendo

B.

Bibit bebas penykit + Pengelolaan petani

C.

Bibit bebas penyakit + paket teknologi budidaya jeruk bebas penyakit di Takeran.

Perbaikan sistem budidaya pada tanaman dewasa milik petani diutamakan pada
pengendalian penyakit utama yaitu penyakit Blendok. Fungisida yang paling efektif
menekan penyakit tersebut ialah fungisida bubur California yang terdiri dari campuran
belerang dan gamping dapat menekan serangan sampai 0% (Tabel 3). Fungisida
Coper Sandos ternyata tidak mampu mengendalikan penyakit blendok, sedangkan
bubur Bordeux yang terdiri dari campuran Prusi dan gamping kurang efektif untuk
penyakit blendok. Penyakit blendok merupakan penyakit ringan yang seharusnya
dapat dikendalikan dengan fungisida Coper sandos, akan tetapi ternyata tidak
demikian. Mungkin penyakit blendok yang menyerang tidak hanya disebabkan oleh
Diplodia natalensis melainkan ada penyakit lain yang menyerang bersamaan. Dengan
perlakuan yang diterapkan, telah banyak petani yang inggin mencoba menerapkan.
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Tabel 3.

Persentase serangan penyakit blendok pada awal perlakuan dan 5 bulan
setelah perlakuan.
Persentase serangan Penyakit Blendok (%)
Perlakuan

Keterangan:

Awal perlakuan

5 bln. setelah perlakuan

A

24.3 a

45.4 c

B

25.3 a

27.2 b

C

25.6 a

0 a

Angka yang diikuti oleh hurup yang sama dalam satu kolom tidak berbeda nyata pada taraf 5%

A: Penyaputan dengan Copper Sandos
B: Penyaput dengan Bubur Bordeux (Prusi + Gamping)
C: Penyaputan dengan Bubur California (Belerang + Gamping)

KESIMPULAN
Penerapan teknologi budidaya jeruk bebas penyakit pada tanaman berumur 15
bulan memberikan pertumbuhan yang lebih baik daripada yang dikelola dengan
teknologi petani. Pengendalian penyakit blendok dengan menggunakan Bubur
California yang disaputkan ke batang pohon yang terinfeksi sangat efektif dalam
mengendalikan penyakit blendok.
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Cassin, P.J. 1984. The behavior of citrus varieties indifferent region of production.
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Djadmiadi, D. 1990. Penyakit yang disebabkan oleh nematoda parasitik pada tanaman jeruk
----------------,1994. Hama hama penting pada tanaman jeruk, pengenalan dan
pengendaliannya.
Istianto, M., 1994. Pengendalian serangga vektor. Belum publikasi.
Istianto, M. dan L. Setyobudi, 1993. Potensi predator Curinus coerulens terhadah D.
citri. Lap. Penelitian 1993-1994
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Indonesia. Komisariat Daerah Jawa Timur.
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Supriyanto, A., 1988. Program penyediaan bibit bebas penyakit di Indonesia p:1-19
dalam Supriyanto dan Nurhasi (edt). Prosiding Seminar dan Temu Wicara
Implementasi Rehabilitasi Jeruk. Puslitbang Hortikultura, FAO-UNDP.
Malang
SZhusan. C. dan Lin Jinquan, 1985. A report of the citrisulture on the coastal sandy,
windy land Fruit Varieties Journal. Vol 39 No 3.
DISKUSI
Eddy:
Seperti pada lalat buah, apakah sudah tersedia sex pheromone untuk imago
penggerek buah jeruk, dan bagaimana pengendaliannya yang efektif?
A. Supriyanto, Ir. MS.:
- Walaupun belum pernah digunakan di Indonesia sex-pheromone untuk
penggerek buah jeruk besar (Citripestis sagitiferella) sudah ada dan banyak
digunakan di luar negeri.
-

Cara pengendalian yang efektif:

-

Buang buah yang telah terinfeksi dan dipendam dalam tanah

-

Buah dibungkus dengan plastik polyphenil (pp) yang sebelumnya diberi
beberapa lubang

-

Insektisida berbahan aktif methidation dapat disemprotkan pada buah umur 2-5
bulan

Sukarno R., Ir.:
- Kultivar apa yang paling banyak dibudidayakan?
-

Dimana bibit bermutu baik dapat diperoleh?

-

Apakah ada pengaruhnya jika disekitar tanaman jeruk ditanami dengan mangga
atau kelapa?

-

Bagaimana cara pemupukan dan dosisnya?

A. Supriyanto, Ir. MS.:
Kultivar yang umum dibudidayakan adalah Besar Adas Nambangan dan beberapa
petani menanam jeruk besar Sri Nyonya dan besar Adas Duku
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-

Bibit jeruk besar bermutu adalah yang berlabel dan dapat diperoleh di
penangkar bibit jeruk di Pasuruan (Pak Kusnan) atau di Maospati (Pak Salam).
Dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di KPN Apel IPPTP Tlekung.

-

Tanaman jeruk lebih baik pada kondisi lahan yang terbuka dan cukup air.
Kehadiran tanaman lain disekitarnya selama tidak menaungi tanaman jeruk
tidak masalah, dengan catatan terjadinya persaingan pengambilan nutrisi dapat
dipenuhi.

-

Pupuk diberikan di perit dangkal yang dibuat mengelilingi batang di bawah
tajuk dengan dosis disesuaikan dengan umur pohon.
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ADOPSI TEKNOLOGI PEMBIBITAN SALAK SECARA KLONAL
DAN CEPAT DI PUSAT-PUSAT SALAK BALI DAN JAWA TIMUR
(Adoption of Clonally fast Seedling Sallaca Technology in the Central Production
Sallaca on Bali and East Java)
Wahyunindyawati, F. Kasijadi, T. Purbiati, A. Suryadi dan S.R. Soemarsono 1)
ABSTRAK
Sebagian besar petani di Bali dan Jawa Timur dalam mengembangkan salak
menggunakan bibit berasal dari biji, walaupun rakitan teknologi pembibitan
salak secara klonal dengan sistem cangkok tunas anakan salak telah
tersedia. Upaya untuk memperoleh informasi tingkat adopsi teknologi
pembibitan salak secara klonal dengan sistem cangkok dilakukan di sentra
produksi di Bali dan Jawa Timur dengan teknik wawancara pada 120 petani
responden yang melibatkan 60 petani kooperator dan 60 petani non
kooperator. Pengkajian dilaksanakan pada bulan Oktober 1996 hingga
Maret 1997. Paket teknologi pembibitan salak secara klonal dengan sistim
cangkok yang diintroduksikan terdiri dari pembersihan tunas anakan,
penggunaan media tumbuh campuran pupuk kandang dan tanah,
penggunaan bahan induksi akar IBA dan bawang merah, wadah untuk
cangkok dari bumbung bambu 10 cm atau bekas botol aqua, pelepasan tunas
anakan dari induknya setelah 4-6 bulan, pemindahan tunas anakan ke
polibag, persemaian/karantina bibit cangkokan, pemupukan NPK dosis 7,5
g/polibag serta penyiraman. Dari komponen teknologi yang di evaluasi
pembersihan tunas anakan dilaksanakan secara penuh oleh petani
kooperator (100%) tetapi petani non koperator hanya 45%. Penggunaan
pupuk NPK dosis 7,5 g/polibag tingkat adopsinya terendah petani
kooperator (8%), sedangkan petani non kooperator tidak mengadopsi.
Faktor usia dan pengalaman berpengaruh terhadap tingkat adopsi teknologi
dalam pembibitan salak secara klonal. Tingkat keberhasilan dalam
pembibitan salak secara klonal dengan sistim cangkok tertinggi dicapai
petani kooperator (77%) dan terendah non kooperator (44%).
Kata kunci: Salak, pembibitan, klonal, adopsi.
ABSTRACT
An Adoption on Clonal sallaca seedling technology in central production of
sallaca in Bali and East Java. In developing sallaca seedlings most farmers
in Bali and East Java used sallaca seeds, although the technology package of
clonal sallaca seedling using the system of marcotting of sproud has been
available. In order to get the information on the level of adoption of clonal
sallaca seedling technology using marcotting system, an investigate was
done in the central production of sallaca in Bali and East Java using an
interview technical with 120 respondents (60 cooperator farmers and 60 non
cooperator farmers). The research was done from October 1996 to March
1997. The technology package of clonal sallaca seedling introduced
consisted of sproud cleaning, the use of mixed media: consested of soil and
_____________________________________________
1) Berturut-turut ASPMY, AJPMY, PMD, staf peneliti dan AJPMY BPTP Karangploso
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manure, the use of root induction materials of IBA and onion, the place for
marcotting was bamboo of 10 cm or aqua bottle treasure, the separation of
sproud seedling from the plant after 4-6 months, transplanting the sproud to
polybag, the hardening of the seedling, fertilizing using NPK 7.5 g/polybag,
and watering. From the components of technology which were evaluated,
sproud adequate cleaning was done 100% by cooperator farmers while only
45% by non cooperator farmers. The level of adoption of NPK fertilizing
was the lowest, i.e. only 8% by cooperator farmers and 0% by noncooperator farmers. The ages and experiences of farmer's affected the
adoption rate. The technique was 77% succesful on trained farmer's, and
only 44% succesful for untrained farmer's.
Key word: Sallaca, seedling, clonal propagation, adoption.
PENDAHULUAN
Laju peningkatan konsumsi salak per kapita masyarakat selama 1987-1993 cukup
tinggi yaitu 16,67% per tahun. Oleh karena itu, dalam Pelita VI salak mendapat
prioritas dikembangkan secara agribisnis, terutama untuk prioritas daerah sentra
produksi (Pasandaran dan Hadi, 1994).
Propinsi Bali dan Jawa Timur merupakan daerah sentra produksi salak di
Indonesia. Pada tahun 1992 masing-masing mempunyai kontribusi sekitar 14,66%
dan 7,66% dari total produksi salak Indonesia (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
1994). Dari analisis ekonomi, Salak Bali layak untuk dikembangkan (Soemarsono dan
Kasijadi, 1991). Demikian juga untuk Salak Swaru yang berasal dari Malang
(Kasijadi, 1994). Soemarsono dkk, (1992) menambahkan bahwa walaupun masih
relatip kecil, Salak Bali sudah mulai diekspor ke Singapura.
Pengembangan Salak di Bali dan Jawa Timur, oleh petani selama ini umumnya
masih menggunakan bibit berasal dari biji diusahakan petani di lahan pekarangan dan
lahan kering (Kasijadi, 1994). Bibit dari biji memerlukan waktu untuk berbuah cukup
lama, kemungkinan segregasi sifat lebih besar dan tidak ada jaminan menghasilkan
tanaman sempurna (Purbiati, 1994a). Masalah tersebut dapat ditanggulangi melalui
perbanyakan vegetatif dengan mancangkok tunas anakan, seperti yang telah dilakukan
pada Salak Pondoh (Soehartanto dkk, 1989).
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso telah melaksanakan
pengkajian penerapan teknologi pembibitan salak secara klonal dengan cara
mencangkok tunas anakan yang tumbuh disekitar tanaman induknya. Tujuan utama
dalam upaya pengembangan teknologi sistim pembibitan salak adalah meningkatkan
kualitas dan kuantitas yang akhirnya pendapatan petani/penangkar bibit salak
meningkat. Penelitian dirancang berdasarkan paket teknologi pembibitan salak yaitu
pembersihan tunas anakan, penggunaan seperti; media tumbuh, bahan induksi akar,
wadah yang sesuai untuk cangkokan, bulan yang sesuai untuk mencangkok, pelepasan
tunas anakan dari induknya, umur panen bibit salak. Tunas anakan salak yang ada di
sekitar induknya diperlakukan dengan pemberian IBA atau bawang merah, yang pada
prinsipnya petani/penangkar salak berminat mengadopsi teknologi yang telah
dilakukan (Kasijadi dkk, 1996b).
Mencangkok tunas anakan dapat berhasil apabila memperhatikan kondisi tunas
anakan, ketrampilan, media tumbuh, ukuran pot, lingkungan dan waktu permisahan
tunas anakan dari pohon induk (Purbiati, 1994b). Kondisi tunas anakan yang dimaksud

324

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

adalah umur tunas anakan, besar kecilnya pangkal akar dan jumlah pelepah daun.
Tunas anakan yang bisa di cangkok untuk kultivar Salak Pondoh syaratnya telah
mempunyai jumlah pelepah daun antara 2 sampai 4 pelepah (Soehartanto dkk, 1989)
sehingga diperoleh bibit yang bermutu yaitu sesuai induknya, sehat, cepat berproduksi.
Karena itu tidak mengherankan kalau harga bibit cangkok jauh lebih tinggi daripada
bibit yang berasal dari biji. Menurut Kasijadi (1996a) usahatani Salak Pondoh yang
sekaligus mengusahakan bibit cangkok dapat meningkatkan pendapatan petani hingga
36,26% daripada hanya mengusahakan Salak Pondoh.
Teknologi yang diintrodusikan diharapkan dapat diterima, dipahami dan diadopsi
oleh petani/penangkar bibit salak dan petani/penangkar lain yang ada di sekitar lokasi
penelitian, sehingga akan diperoleh buah dari varietas yang seragam dan masa
berbuahnya lebih cepat dan akhirnya dapat meningkatkan efisiensi usahatani dan
memudahkan pemasarannya.
Setelah satu tahun berjalan akan diuji apakah pendekatan serta teknologi yang
diintrodusikan sudah mencapai sasaran. Kesulitan yang akan timbul pada saat
menentukan ukuran adopsi, yaitu dengan melakukan pendekatan pada
petani/penangkar untuk mengukur keinginan/kecenderungan petani untuk mengadopsi.
Pendekatan ke petani berupa perilaku petani yang lebih banyak dipengaruhi oleh
lingkungan daripada faktor petani sendiri. Untuk mengetahui teknologi telah diadopsi
oleh petani, dilakukan pengamatan terhadap praktek yang dilakukan oleh petani
dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah introduksi teknologi
pembibitan salak. Petani mengadopsi bila teknik pembibitan salak yang digunakan
merupakan teknologi introduksi
Tujuan adopsi pembibitan salak adalah mengkaji sistim adopsi teknologi
pembibitan salak secara klonal yang mudah dipahami dan diterapkan oleh petani/
penangkar bibit di pusat-pusat wilayah pengembangan salak di Jawa Timur dan Bali.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di daerah sentra produksi salak di Bali dan Jawa Timur,
masing-masing di Kabupaten Karangasem, Desa Swaru (Kecamatan Gondanglegi,
Kabupaten Malang) dan Desa Kresikan (Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten
Pasuruan). Survai dilakukan pada bulan Oktober 1996 hingga-Maret 1997 dengan
teknik wawancara. Responden terdiri dari petani/penangkar bibit salak yang telah
dibentuk/dibuat kelompok petani/penangkar bibit salak pada penelitian tahun 1995/96
di wilayah pusat-pusat pengembangan salak Bali dan Jawa Timur, dengan harapan
petani/penangkar bibit salak mengadopsi teknologi pembibitan di masing-masing
wilayah sentra produksi. Pengambilan contoh responden secara sengaja berdasarkan
kerjasama dengan penyuluh pertanian lapang setempat, kriteria pengambilan contoh
sebagai berikut:
a) Wilayah sentra produksi yang petani/penangkarnya telah melakukan pembibitan
salak secara klonal sebanyak 20 responden (hasil penelitian 1995/1996).
b) Wilayah sentra produksi yang petani/penangkarnya pernah melihat cara
pembibitan salak secara klonal 10 responden.
c) Wilayah sentra produksi yang petani/penangkarnya pernah mendengar cara
pembibitan salak secara klonal 10 responden.
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Pada tahun 1995/1996 BPTP Karangploso telah membuat kelompok pembibitan
pada petani/penangkar bibit masing-masing sebanyak 20 peserta di daerah sentra
produksi. dengan paket teknologi pembibitan salak secara klonal meliputi: (1)
pembersihan tunas anakan, (2) penggunaan media tumbuh campuran pupuk kandang
dengan tanah, (3) penggunaan bahan induksi akar hormon IBA konsentrasi 1000
ppm,atau bawang merah dengan takaran 75 gram, (4) penggunaan wadah untuk
cangkok (bumbung bambu 10 cm atau bekas botol aqua), (5) pelepasan tunas anakan
dari induknya setelah 4-6 bulan, (6) pemindahan tunas anakan ke polibag, (7)
persemaian/karantina bibit cangkok, (8) pemupukan NPK dosis 7,5 g/polibag dan (9)
penyiraman.
Tabel 1.

Jumlah responden menurut Klasifikasi Kooperator dan Non Kooperator pada
tiap lokasi Pengkajian. 1997.
Sentra produksi
salak
Malang
Pasuruan
Karangasem
Jumlah

No.
1.
2.
3.

Kooperator
20
20
20
60

Responden
Non kooperator
Melihat
Mendengar
10
10
10
10
10
10
30
30

Total
40
40
40
120

Jumlah responden pada tiap/masing-masing lokasi/kabupaten sebanyak 40
responden, sehingga seluruhnya berjumlah 120 responden. Pemaparan hasil data yang
diperoleh ditampilkan secara diskriptif-kualitatif dan untuk mengetahui penduga
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi teknologi pembibitan salak di dekati
dengan model logit. Maka model yang cocok adalah sebagai berikut:
Adopsi =

b0 + b1Um + b2Pend + b3umsl + b3Mel + b4Ind + b5Psr + b6Jltan +
b7Pngl + b8Pd
dimana:
adopsi = 1, petani mengadopsi dan 0 petani tidak mengadopsi
Um
= umur responden
Pend = pendidikan
Mel
= melihat, melihat = 1 dan tidak melihat = mendengar = 0
Ind
= tersedianya induksi akar
Psr
= kemudahan pasar bibit salak
Pd
= produksi salak
Jltan = jumlah tanaman
Pngl = pengalaman berusahatani salak
bi
= koefisien regresi (i = 1, 2, ...... 8)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik rumah tangga petani salak yang dibahas meliputi: umur, pendidikan
formal petani, pemilikan lahan masing-masing rumah tangga, pengalaman
berusahatani salak dan jumlah anggota yang membantu dalam berusahatani salak.
Rataan umur petani salak yang tertinggi 44 tahun di petani kooperator Pasuruan,
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yang termuda 29 tahun di petani non kooperator di Malang; pendidikan tertinggi 11
tahun di petani non kooperator Malang dan terkecil 4 tahun di petani non kooperator
Pasuruan; usahatani salak terluas petani kooperator Malang (0,37 ha), tersempit
masing-masing pada petani kooperator dan non kooperator di Pasuruan (0,21 ha);
jumlah pohon salak terbanyak petani kooperator Malang (965 pohon), terkecil di
petani kooperator Karangasem (211 pohon), usahatani salak di Bali dan Jawa Timur
diusahakan petani secara monokultur pada lahan pekarangan dan lahan kering. Di
Malang, Salak Swaru diusahakan petani dengan menggunakan jarak tanam 1,5 m x 2
m atau 2 m x 2 m, sedang di Pasuruan dan Karangasem jarak tanamnya tidak teratur.
Usaha salak dilakukan secara turun temurun. Hal ini terbukti dengan umur tanaman
salak di Pasuruan pada petani kooperator/ pengadopsi 76 tahun dan Malang 45 tahun.
Umur responden yang tertinggi pada petani kooperator Pasuruan dan terendah petani
non koperator Malang (Tabel 2).
Tabel 2.

Karakteristik Rumah Tangga Petani Kooperator dan Non Kooperator di
Sentra Produksi Salak Bali dan Jawa Timur, 1997.
Rataan

No

Karakteristik rumah

Petani kooperator

Petani non kooperator

tangga petani

Malang Pasuruan Karangasem

Malang Pasuruan Karangasem

1

Umur petani (tahun)

32

44

41

29

43

40

2

Pendidikan (tahun)

10

7

5

11

4

6

3

Luas Usahatani (Ha.)

0.37

0.21

0.25

0.31

0.21

0.27

4

Pengalaman usahatani

16

28

13

11

28

15

5

Jumlah pohon salak

965

344

211

471

450

245

6

Umur tanaman salak

45

76

40

24

62

37

7

Jumlah anggota keluarga
yang membantu
usahatani salak.

3

1

4

2

2

4

Persepsi petani terhadap suatu inovasi teknologi merupakan cerminan besar kecilnya
penerimaan petani terhadap teknologi tersebut. Melalui pemahaman terhadap persepsi
petani dapat diketahui sejauh mana dukungan atau penolakan petani terhadap introduksi
teknologi. Penerapan paket teknologi pembibitan salak secara cangkok yang diintroduksikan pada dasarnya merupakan perbaikan dari teknologi yang selama ini dilakukan
petani. Yaitu membibitkan dengan cara biji. Nampaknya petani kooperator dan non
kooperator belum seluruhnya mengikat paket teknologi pembibitan salak secara cangkok.
Hasil wawancara dengan responden di lokasi pengkajian menunjukkan hampir
semua responden yang ada di daerah sentra produksi salak, sudah mendengar dan
mengetahui adanya teknologi pembibitan salak dengan sistem cangkok. Informasi itu
diperolehnya dari berbagai sumber, antara lain dari BPTP Karangploso, PPL, petani
salak Jogja dan media elektronik (TV) atau majalah. Rataan informasi sistim adopsi
pembibitan salak secara klonal yang diperoleh petani kooperator dan non kooperator
berasal dari BPTP Karangploso (86% dan 61%), PPL (7% dan 8%) dan petani Jogja
(7% dan 8%) (Tabel 3). Pengenalan sistim pembibitan secara cangkok pada petani
non kooperator di Malang bukan hal yang baru, karena sumber pengenalan teknologi
pembibitan salak sebagian dari PPL (56%), sedangkan pada petani kooperator
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Pasuruan dan Karangasem secara penuh pengenalan sistem pembibitan dengan
cangkok berasal dari BPTP Karangploso (100%). Pengenalan dari media (televisi atau
majalah) terjadi di petani non kooperator Pasuruan dan Karangasem (18 dan 10%).
Tingkat keberhasilan petani kooperator dalam mencangkok salak lebih tinggi daripada
petani non kooperator (77% dan 44%).
Tabel 3.
No

Informasi Adopsi Teknologi Pembibitan Salak Klonal Bali dan Jawa Timur,
1997. (%).
Uraian

Malang

Pasuruan

Karang
asem

Ratarata

Malang

Pasuruan

Karang
asem

Ratarata

1

BPTP Karangploso

60

100

100

86

24

77

80

61

2

PPL

20

0

0

7

56

0

10

22

3

Petani salak Jogja

20

0

0

7

20

5

0

8

4

Media (televisi dan majalah)

0

0

0

0

0

18

10

9

100

100

100

100

100

100

100

100

Petani kooperator dan non kooperator telah mencoba melakukan paket teknologi
pembibitan salak. Pembersihan tunas anakan dilaksanakan secara penuh oleh petani
kooperator di Malang, Pasuruan, Karangasem dan non kooperator Malang (100%).
Penggunaan bahan induksi akar terbanyak bawang merah (72% dan 31%), bila
dibandingkan dengan IBA, (28% dan 14%). Penggunaan bahan induksi perakaran
dengan bawang merah terbanyak karena bahan tersebut mudah didapat dan murah
harganya. Penggunaan pupuk NPK 7,5 g/polibag hanya dilakukan oleh petani
kooperator (8%), sedangkan petani non kooperator tidak mengadopsinya (Tabel 4).
Dari jenis masalah yang dihadapi petani kooperator untuk masing-masing lokasi
adalah pemasaran bibit, petani bersedia mengembangkan salak dengan bibit secara
cangkok apabila tersedianya pasar. Pada kenyataannya di tiga lokasi (Karangasem,
Malang, dan Pasuruan) belum tersedia pasar bibit salak. Selama ini petani/penangkar
hanya menerima pesanan bibit berasal dari biji bukan dari cangkokan. Pemesan bibit
hanya berpikir bibit berasal dari biji lebih murah dan mudah, tanpa memperhitungkan
tentang keunggulan bibit dari cangkok seperti buah seragam, berbuah lebih awal,
sudah dapat diketahui jantan dan betina serta kualitas buah itu sendiri (tidak sepat).
Upaya untuk mencapai keberhasilan tingkat adopsi pembibitan salak juga tidak
lepas dari lingkungan fisik. Faktor yang mempengaruhi lingkungan fisik dalam
mengadopsi perubahan teknologi tergantung pada keputusan petani. Keputusan petani
akan mengadopsi atau menolak inovasi teknologi pembibitan salak secara klonal
dipengaruhi faktor eksternal seperti: (1) menguntungkan bila teknologi tersebut
diadopsi, (2) kesesuaian antara teknologi dengan kondisi budaya setempat, (3) sikap
petani terhadap teknologi sendiri (menerima atau menolak), (4) terdapatnya
kelembagaan atau kelompok tani dan faktor internal seperti (1) keadaan ekonomi atau
permodalan, (2) status petani.
Kondisi modal kerja petani lemah, pengguna teknologi anjuran perlu tambahan
modal untuk pembelian sarana pencangkokan salak. Permodalan usahatani merupakan
permasalahan umum yang dihadapi kebanyakan petani. Perlu adanya penyediaan
fasilitas kredit seperti kredit usahatani (KUT) sehingga petani dapat mengadopsi
seluruh paket teknologi yang dianjurkan.
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Tabel 4.

Penyerapan Paket Teknologi Pembibitan Salak secara cangkok di Bali dan
Jawa Timur 1997 (%).
Petani kooperator

No

Rakitan Teknologi

1. Pembersihan tunas anakan
2. Media tumbuh (pukan dan
tanah)
3. Penggunaan bahan
induksi akar: bawang
merah
4. IBA/Rootone F
Pelepah tunas anakan 3-4
daun
5. Pencangkokan:
- bumbung bambu 10 cm
- bekal botol aqua
6 Pelepasan tunas anakan
dari induknya 4-6 bulan
7 Pemindahan tunas anakan
ke polibag/keranjang
8 Persemaian/karantina
bibit cangkokan
9 Pemupukan NPK dosis
7,5 g/polibag
10 Penyiraman
Tingkat keberhasilan

Malang Pasuru Karang
an
asem

Petani non kooperator
Ratarata

Malang Pasuru Karang
an
asem

Ratarata

100
53

100
77

100
47

100
59

100
36

5
0

30
33

45
23

61

68

87

72

47

5

41

31

39
88

36
12

13
0

28
33

43
85

0
0

0
0

14
28

12
53
100

88
88
55

80
49
100

60
63
85

15
48
72

5
5
0

20
0
10

13
18
27

87

80

72

80

41

0

18

20

0

13

12

8

0

0

0

0

87

87

80

85

76

0

20

32

79

74

77

77

71

30

30

44

Tabel 5.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mengadopsi pembibitan salak
secara cangkok. Tahun 1997.

No

Jenis masalah

1.
2.
3.
4.
5.
6

Tidak ada masalah.
Modal kurang.
Belum paham tekn. cangkok.
Paham tetapi terlalu sulit.
Pemasaran bibit sulit.
Tidak ada waktu.

Petani kooperator
Malang Pasu- Karang
ruan
asem

Petani non kooperator
Ratarata

Malang Pasuru Karang
an
asem

Ratarata

------------------------------ (%) -----------------------------59
51
45
52
44
0
0
15
0
0
0
0
0
7
10
6
0
0
0
0
0
23
14
15
0
0
0
0
10
11
13
10
41
49
55
48
37
50
53
48
0
0
0
0
9
9
0
6
100
100
100
100
100
100
100
100
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Dari aspek teknis, keberhasilan adopsi pembibitan salak dengan cangkok juga
tidak terlepas dari kondisi fisik wilayah seperti tanah. Pemilihan tanah guna
pengembangan salak sudah tidak ada.
Upaya yang dapat ditempuh untuk melakukan percepatan teknologi pembibitan
salak secara klonal dengan sistim cangkok adalah sbb:
a) Perencanaan pada pengembangan salak di lokasi yang secara biofisik (iklim,
biologi dan tanah) memenuhi persyaratan. Pengembangan wilayah juga harus
mempertimbangkan sumber daya manusia; kelembagaan; permodalan; pembinaan
teknis dan non teknis.
b) Koordinasi antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan perlu ditingkatkan; seperti
perannya petugas penyuluh ditingkatkan.
Mengubah sikap perilaku petani (pengguna teknologi); dalam kegiatan
pembibitan tunas anakan salak baru pertama kali dilakukan diwilayah Kresikan
(Pasuruan) dan Karangasem Bali. Petani dituntut merubah kebiasaan cara pembibitan
tunas anakan salak dengan mengikuti anjuran. Walaupun sulit yang sulit untuk
merubah kebiasaan petani, namun paling tidak telah merubah sedikit sikap perilaku
petani dalam budidaya salak
Apabila pemasaran bibit salak tersedia maka harga bibit yang dikehendaki oleh
petani kooperator dan non kooperator berkisar antara Rp 1.500 sampai Rp 3.000.
Hasil analisis pendugaan peluang adopsi, maka umur dan pengalaman berusahatani sangat berpengaruh terhadap adopsi pembibitan salak masing-masing pada %=
0,0252 dan% = 0,0272 (Tabel 5). Hal ini berarti makin muda usia dan lamanya
berpengalaman usahatani salak petani akan makin mudah mengadopsi teknologi
pembibitan. Kontribusi terhadap tingkat adopsi adalah apabila usia lebih muda satu
satuan dan penambahan satu satuan pengalaman akan terjadi peningkatan adopsi
teknologi masing-masing 10% dan 9%
Tabel 6.

Hasil analisis model logit untuk menduga peluang tingkat adopsi teknologi
dalam pembibitan salak secara klonal di Bali dan Jawa Timur 1997

Peubah
Konstanta
Umur
Pendidikan
Melihat
Induksi
Kemudahan pasar
Produksi salak
Jumlah tanaman
Pengalaman
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Koefisien
2,2113
0,1051
-0,0921
-1,1632
1,7081
-0,2816
0,000009
-0,00042
0,0931

Galat baku
1,954
0,047
0,0854
0,7252
1,3278
0,6937
0,000011
0,000596
0,0422

Nilai p
0,2578
0,0252
0,2805
0,1086
0,1983
0,6848
0,3686
0,4858
0,0272
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KESIMPULAN
1. Teknologi pembibitan salak secara klonal yang dipaketkan telah mengubah sedikit
perilaku petani dalam budidaya salak di tiga kabupaten.
2. Petani/penangkar bibit tidak mengadopsi teknologi yang diintrodusikan secara utuh,
tetapi secara parsial. Petani/penangkar bibit memilih teknologi yang aman dan tidak
terlalu banyak mengandung resiko tentang kegagalan/ kematian pembibitan.
3. Usia dan pengalaman petani dalam usahatani salak nyata berpengaruh terhadap
adopsi.
4. Jenis teknologi pembibitan yang diintroduksikan di Kabupaten Pasuruan dirasakan
oleh petani masih terlalu rumit
SARAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
1. Pendekatan paket teknologi di Kabupaten Pasuruan dan Karangasem perlu peran
serta petugas penyuluh (PPL/PPS) agar petani mengadopsi teknologi pembibitan
guna kelangsungan pengembangan salak.
2. Perlu teknologi tepat guna (sederhana) yang terjangkau oleh petani di Pasuruan dan
Bali.
3. Pemilihan petani kooperator haruslah merupakan tokoh masyarakat. Ini diperlukan
untuk melancarkan proses adopsi dan alih teknologi selanjutnya.
4. Perlu dicari metode/model penyuluhan yang lebih tepat disamping mengembangkan
dan meningkatkan kegiatan kelompok tani yang sudah ada.
5. Perlu dibentuknya suatu wadah untuk penyaluran/pemasaran bibit salak, sehingga
memacu para petani untuk melakukan pembibitan melalui cangkok.
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PERAKITAN TEKNOLOGI PRODUKSI BIBIT MANGGIS
(Assessment of Seedling Production Technology Mangosteen)
A. Supriyanto, Hardiyanto, Nirmala Friyanti Devy dan Paino1)
ABSTRAK
Masalah utama pada pembibitan manggis, adalah lambatnya pertumbuhan
semaian batang bawahnya. Beberapa upaya untuk memacu pertumbuhannya
dengan hormon tumbuh, perlakuan penggelapan terhadap semaian batangbawah, pemberian pupuk daun, maupun pemberian naungan secara mandiri
dilaporkan dapat memberikan hasil yang cukup baik. Tujuan penelitian ini
adalah merakit teknologi pembibitan manggis yang dapat mempercepat
pertumbuhan semaian manggis. Rakitan teknologi yang dievaluasi adalah
(a). Teknologi penangkar bibit: biji dikecambahkan dalam kotak kayu, tanpa
direndam dalam fungisida, tanpa diperlakukan di ruang gelap, ditransplanting ke media pupuk kandang + tanah (1:3, v/v), (b). Teknologi penangkar
bibit yang dimodifikasi: biji dikecambahkan dalam nampan plastik, direndam
dalam fungisida 3 gram/liter selama 3 menit, ditumbuhkan di ruang gelap
selama 3 minggu, kecambah dipindahkan ke media campuran pupuk
kandang + tanah + sekam (1:2:3, v/v), dan (c). Teknologi rakitan baru:
sama dengan teknologi penangkar bibit yang dimodifikasikan, tetapi
sebelumnya biji direndam dalam 100 ppm IBA selama 48 jam. Penanaman
biji dilakukan sebanyak tiga kali secara seri diulang tiga kali dengan setiap
penanaman per perlakuan sebanyak 100 biji. Penerapan teknologi yang
biasa dilakukan oleh penangkar bibit mempercepat biji berkecambah,
menghasilkan semaian sekitar 78%, atau 50% lebih banyak dibandingkan
yang dihasilkan perlakuan lainnya. Perlakuan hormon tumbuh dan atau
fungisida ternyata dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan biji
berkecambah. Teknologi dari penangkar bibit yang diikuti perlakuan
penggelapan, menghasilkan ukuran semaian yang lebih tinggi dibandingkan
semaian yang dihasilkan cara penangkar.
Kata kunci: Manggis, percepatan pertumbuhan semaian, perlakuan ruang
gelap, zat pengatur tumbuh.
ABSTRACT
Mangosteen propagation through seeds and seedling nursery takes a long
time due to the slowness of growth. The objectives of the research was to
formulate the most optimum techniques for mangosteen nursery production,
to enhance seedling growth. Three alternatives techniques were evaluated,
namely: (1) Technique commonly practiced by seed growers, (2) Modified
technique of number (1), (3) Technique employing research results, namely
soaking mangosteen seeds on 100 ppm IBA for 48 hours, optimum seedling
media, and putting the seedling on darked chamber for three weeks. Each
_____________________________________________

1) Berturut-turut APMY, AjPMA, PMD,

dan Asisten Teknisi Litkayasa BPTP Karangploso
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treatment consisted of 100 seeds, and was replicated three times. Technique
commonly practiced by seed growers produced seedling50% higher than
those of other treatments. Mangosteen seeds treated with fungicide and
growth regulator reduced their germination rate. Technique commonly
practiced by seed producers followed by dark treatment enhanced the
seedling growth, but the stem diameter was smaller than those without dark
treatment.
Key word: Mangosteen; seedling growth enhancement; dark chamber treatment;
growth regulator.
PENDAHULUAN
Pohon manggis yang ada sekarang umumnya berasal dari biji dan karena
manggis mempunyai masa juvenil yang panjang, baru bisa berbuah pada umur 8-15
tahun. Selain itu sebagian besar tanaman yang ada sudah berumur ratusan tahun serta
dalam kondisi kurang perawatan. Akibatnya selain produktivitasnya rendah, yaitu
hanya 28,2 kg/pohon (Anonimous, 1992), juga sering dijumpai adanya getah kuning
pada kulit buah yang dapat menurunkan mutu buah. Penyambungan dengan sambung
celah cleft grafting terbukti dapat memperpendek masa juvenil manggis menjadi hanya
4-5 tahun (Chong, 1992). Masalah utama yang dihadapi pada pembibitan manggis
adalah lambatnya pertumbuhan semaian batang bawah manggis dan besarnya ukuran
entris yang diperoleh dari pohon induk.
Media tumbuh untuk pertumbuhan semaian manggis yang disarankan adalah
campuran sekam + tanah + pupuk kandang (3:2:1, v/v) (Kasirin, 1992). Pemberian
pupuk daun dengan dosis 0,2% terbukti dapat memacu pertumbuhan semaian manggis
(Anwarudin et al, 1995). Naungan 80%, 50% dan 20% berturut-turut untuk pertumbuhan tahun I, II dan III sangat disarankan (Wieble, 1993). Dengan perlakuan
tertentu, jangka waktu semaian siap disambung diharapkan dapat dipercepat.
Penyambungan sebaiknya dilakukan dengan sambung celah (Anwarudin et al, 1995).
Pertumbuhan semaian batang-bawah manggis yang relatif lambat mengakibatkan
baru siap disambung pada umur 2-3 tahun (Anwarudin et al, 1995). Lambatnya
pertumbuhan semaian manggis ini disebabkan oleh lambatnya perkembangan sistem
perakarannya dan rendahnya laju fotosintesis (Wieble et al, 1992; Ramlan et al, 1992).
Berbagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan semaian batang bawah telah
didokumentasikan. Hidayat et al, (1994) menyatakan bahwa perendaman benih
manggis dalam IBA 100 ppm dan kemudian disemprot dengan Triokontanol 0,150
ppm dapat memacu pertumbuhan semaian batang-bawah manggis. Supriyanto et al,
(1996) menyatakan bahwa penggelapan selama 3 minggu benih manggis yang baru
berkecambah terbukti dapat mempercepat pertumbuhan semaian batang-bawah
(Supriyanto et al, 1996).
Pemberian 500 ppm kinetin pada cabang entris 2 minggu sebelum
penyambungan ternyata mampu meningkatkan persen sambung jadi menjadi 90%
(Sunaryono et al, 1990). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh rakitan
teknologi pembibitan manggis yang dapat mempercepat pertumbuhan semaian batangbawah sehingga dapat memperpendek durasi proses produksi bibit manggis.
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BAHAN DAN METODE
Perakitan teknologi mempercepat pertumbuhan semaian batang bawah manggis
ini dilakukan di IPPTP Tlekung, dengan 3 kali penanaman biji berturut-turut disesuaikan dengan ketersediaan buah, dengan unit eksperiment + 100 biji untuk setiap
perlakuan. Rancangan yang dipakai adalah rancangan acak kelompok dengan 3 kali
ulangan pada setiap seri. Rakitan teknologi yang akan diuji terdiri dari 3 rakitan,
yaitu:
Teknologi penangkar bibit:
Biji langsung ditanam di kotak kayu yang berisi media pasir dengan jarak 2 cm x
2 cm, persemaian dilakukan pada tempat yang teduh dan ditutup dengan sungkup
plastik transparan. Setelah benih berkecambah dan memiliki sepasang daun ( 40
hari), semaian ditransplanting. Semaian yang telah tumbuh dipindah ke dalam polibag
berukuran 10 cm x 25 cm (diameter x tinggi) yang telah diisi dengan media campuran
pupuk kandang + tanah (1:3, v/v). Pemeliharaan meliputi penyiraman, pemupukan,
penyiangan dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara optimal dan di
bawah peneduh 60%.
Teknologi penangkar bibit yang dimodifikasi:
Biji manggis etelah dibersihkan kulitnya, dicuci dan direndam dalam 3 g/l
fungisida selama 3 menit. Biji kemudian dikecambahkan dimedia pasir steril dalam
tray-tray plastik berongga, dengan jarak tanam 2 cm x 2 cm. Setelah berkecambah 
0,5 cm, semaian ditumbuhkan ke dalam ruang gelap selama 3 minggu. Semaian yang
telah ditumbuhkan di ruang gelap, 2-3 minggu kemudian ditransplanting pada polibag
berukuran 10 cm x 25 cm yang telah diisi dengan media campuran pupuk kandang +
tanah + sekam (1:2:3, v/v) dan diletakkan dibawah naungan 60%. Pemeliharaan rutin
yang dilakukan adalah penyiraman, pemupukan, penyiangan dan pengendalian
hama/penyakit dilakukan secara optimal.
Teknologi pembibitan hasil penelitian:
Biji setelah dikupas kulitnya, dicuci kemudian direndam dalam 100 ppm IBA
selama 48 jam. Setelah itu direndam lagi dalam 3 g/l fungisida selama 2-3 menit dan
dikering anginkan. Biji selanjutnya dikecambahkan di media pasir steril dalam traytray plastik berongga, dengan jarak tanam 2 cm x 2 cm. Setelah berkecambah setinggi
 0,5 cm, semaian ditumbuhkan dalam ruang gelap selama 3 minggu. Setelah 2-3
minggu kemudian, semaian siap dipindahkan (ditransplanting) pada polibag berukuran
10 cm x 25 cm yang telah berisi dengan media campuran pupuk kandang + tanah +
sekam (1:2:3, v/v) dan diletakkan di bawah naungan 60%. Pemeliharaan rutin
meliputi penyiraman, pemupukan, penyiangan dan pengendalian hama/penyakit
dilakukan secara optimal.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Biji manggis yang diperlakukan dengan fungisida (teknologi penangkar yang
dimodifikasi) dan kemudian direndam dalam 100 ppm IBA (teknologi hasil
penelitian), ternyata justru mengurangi jumlah biji yang dapat berkecambah dan
memperlambat saat berkecambah (Tabel 1). Jumlah biji yang berkecambah pada biji
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yang tidak diperlakukan seperti yang biasa dilakukan petani mencapai dua kali lipat
dibandingkan jumlah yang dicapai jika biji manggis tersebut diperlakukan. Selain itu
biji manggis yang diperlakukan, memerlukan waktu untuk berkecambah hampir dua
kali lipat dari yang bijinya tidak diperlakukan.
Pertumbuhan semaian manggis sangat dipengaruhi oleh perlakuan penggelapan.
Biji manggis yang telah berkecambah dan digelapkan selama 3 minggu (perlakuan 2
dan 3), mempunyai semaian yang lebih tinggi dan jumlah daun yang lebih sedikit
dibandingkan dengan perlakuan lain tanpa penggelapan (Tabel 2 dan Tabel 3).
Tabel 1. Rata-rata jumlah dan lama biji berkecambah.
Perlakuan

Jumlah biji yang
berkecambah (%)
77,9 a

Rata-rata lamanya biji
tumbuh (hari)
25,4 b

1.

Teknologi penangkar bibit

2.

Teknologi penangkar bibit
yang dimodifikasi

49,9 b

46,8 a

3.

Teknologi pembibitan hasil
penelitian

29,5 c

45,1 a

Keterangan:

Tabel 2.

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan's
dengan taraf 5%.

Rata-rata tinggi semaian manggis pada umur 4 s/d 32 minggu setelah
transplanting.

Perlakuan

Tinggi semaian manggis (cm) pada 4 s/d 32 minggu setelah transplanting
8

12

16

20

24

28

32

1

2,5 c

4

5,9 c

6,4 c

6,4 c

6,8 c

6,8 c

7,0 c

7,0 c

2

3,9 b

8,3 b

8,5 b

8,5 b

8,6 b

8,7 b

8,7 b

8,7 b

3

4,6 a

9,7 a

9,8 a

9,8 a

10,2 a

10,2 a

10,2 a

10,4 a

Keterangan:

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan's
dengan taraf 5%

Perlakuan:

1. Teknologi penangkar bibit.
2. Teknologi penangkar bibit yang dimodifikasi.
3. Teknologi pembibitan hasil penelitian.

Tabel 3.

Rata-rata jumlah daun semaian manggis pada umur 24 s/d 32 minggu setelah
transplanting.
Perlakuan

1.
2.
3.

Teknologi penangkar bibit
Teknologipenangkar bibit yang
dimodifikasi.
Teknologi pembibitan hasil
penelitian

Keterangan:
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Jumlah daun semaian manggis (cm) pada
4 s/d 32 minggu setelah transplanting
24
28
32
5,6 a
5,7 a
5,7 a
4,0 b
4,1 b
4,2 b
4,3 b

4,3 b

4,5 b

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan's
dengan taraf 5%.
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Perlakuan penggelapan selama 3 minggu mengakibatkan semaian tumbuh
memanjang karena terjadi etiolasi, sehingga tanaman cenderung tumbuh agak kurus.
Hal ini tampak jelas jika dibandingkan semaian yang ditumbuhkan secara normal
tanpa penggelapan. Semaian manggis yang tumbuh tinggi tersebut cenderung
mempunyai daun yang lebih sedikit (Tabel 3) dan diameter batang yang lebih kecil
(Tabel 4).
Tabel 4.
Perlakuan

Rata-rata diameter semaian manggis pada umur 4 s/d 20 minggu setelah
transplanting.
Rata-rata diameter semai manggis (cm) pada 8 s/d 32 minggu setelah transplanting
8

12

16

20

24

28

32

1

0,18 a

0,20 a

0,22 a

0,23 a

0,23 a

0,24 a

0,24 a

2

0,17 b

0,19 ab

0,18 b

0,19 b

0,19 b

0,20 b

0,21 b

0,16 b

0,19 ab

0,18 b

0,20 b

0,20 b

0,20 b

0,21 b

3
Keterangan:

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan's
dengan taraf 5%.

Perlakuan:

1. Teknologi penangkar bibit.
2. Teknologipenangkar bibit yang dimodifikasi.
3. Teknologi pembibitan hasil penelitian.

Biji manggis cenderung tumbuh lambat.
Upaya untuk mempercepat
pertumbuhannya dengan memperlakukan biji dengan hormon tumbuh, penggelapan,
pemberian pupuk daun maupun naungan yang secara mandiri memberikan hasil yang
memuaskan, tetapi hasil-hasil penelitian tersebut jika diaplikasikan secara simultan
(rakitan) terbukti justru memberikan hasil yang kurang memuaskan, seperti
ditunjukkan hasil penelitian ini. Hal ini disebabkan hasil-hasil penelitian tersebut
selain belum mantap, penggabungan beberapa komponen teknologi yang dilaksanakan
dengan sumber materi yang berbeda tersebut bisa saling melemahkan. Biji manggis
bersifat apomiksis, walaupun demikian dijumpai adanya keragaman keragaan di
lapang yang didukung dengan hasil uji isozymes pada beberapa pohon induk manggis
di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lombok-NTB (Supriyanto et al, 1996).
Kondisi ini, dapat menimbulkan respon yang bisa berbeda jika biji manggis yang
digunakan dalam penelitian ini berbeda klon dengan yang digunakan dalam penelitian
komponen penyusunan rakitan teknologi pembibitan manggis ini.
Aplikasi teknologi penangkar bibit pada perkecambahan biji manggis ternyata
selain justru menurunkan kemampuan biji berkecambah juga memperlama saat biji
berkecambah. Artinya, perlakuan pemberian fungisida maupun dengan hormon
tumbuh ternyata tidak memberikan hasil yang memuaskan. Walaupun demikian,
teknologi penangkar bibit yang dimodifikasi maupun teknologi hasil penelitian, yang
keduanya memasukkan perlakuan penggelapan selama 3 minggu menghasilkan
semaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menerima perlakuan
penggelapan (teknologi penangkar bibit); tetapi semaiannya mempunyai diameter yang
lebih kecil. Perlakuan penggelapan mengakibatkan semaian mengalamai etiolasi,
tumbuh cepat dengan diameter batang relatif kecil. Pengamatan lebih lanjut hingga
semaian siap disambung masih perlu dilakukan guna memantapkan hasil pengkajian
ini.
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KESIMPULAN
Penerapan rakitan teknologi penangkar bibit yang dimodifikasi dan dari hasil
penelitian hanya mampu menghasilkan pertumbuhan semaian manggis yang lebih
cepat dibandingkan yang dihasilkan teknologi penangkar bibit, tetapi malahan
menurunkan persen biji berkecambah dan memperlama saat biji berkecambah.
PUSTAKA
Anonimous. 1992. Vademekum Buah-Buahan. Direktorat Bina Produksi Hortikultura.
Jakarta.
Anwarudin, M, Lukitariati, E. Mansyah, D. Sastra dan Sahlan. 1995. Hasil-Hasil
Penelitian Manggis Tahun Anggaran 1993/1994-1994/1995 dalam Evaluasi
Hasil Penelitian Hortikultura, Segunung, 9-11 Agustus 1995. Puslitbang
Hortikultura, Badan Litbang Pertanian. Jakarta. 16 pp.
-------------, I. Sutarto, dan H. Sunaryono. 1989. Pengaruh Panjang Entris dan Model
Sambungan pada Bagian Batang Bawah Muda dan Setengah Tua Tanaman
Manggis (Garcinia mangostana L.). Penel. Hort. 3 (2):12-18.
Chong, S.T, 1992. Vegetative Propagation of Mangosteen (Garcinia mangostana L.).
Acta Horticultural 292: 73-76.
Hidayat, R.R, Poerwanto, S. Yahya & L.W. Gunawan. 1995. Pemacuan Bibit Semai
Manggis untuk Mempercepat Kondisi Siap Sambung dari Proc. Simp. Hort.
Nasional Malang, 8-9 November 1994. hal 100-101.
Kasirin. 1992. Pengaruh Komposisi Media terhadap Pertumbuhan Bibit Batang
Bawah Manggis (Garcinia mangostana L.). Laporan hasil penelitian
Balithorti Solok.
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Melalui Kultur Jaringan. Laporan kemajuan RUT III, tahap I dan II (belum
dipublikasikan). 30 pp.
Sunaryono, H.; Y. Sugita, dan Nina Solvia. 1990. Pengaruh Zat Tumbuh Kinetin dan
Adenin pada Penyambungan Manggis. Penelitian hortikultura. 5 (2): 36-46.
Wieble, J. A. D. 1993. Physiology and Growth of Mangosteen (Garcinia Mangostana
L.) Seedlings. Vom Fachbereisch Internationale Agrarentwickleng der
Technische Universitat Berlin. 102p.
Wijaya, 1990. Efisiensi perbanyakan vegetatif tanaman buah-buahan. Warta Penelitian
dan Pengembangan Pertanian. Vol XII (5): 8-9.
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DISKUSI
L. Setyobudi, Ir. MS, Dr.
Berdasarkan hasil uji dengan marker DNA terhadap tanaman manggis di Sumatera
Barat, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan keragaman antar pohon manggis
yang diambil contohnya. Artinya perbedaan yang ada disebabkan oleh faktor
lingkungan, bukan genetis.
Berdasarkan pengalaman, penggunaan media hanya tanah memberikan pertumbuhan semaian manggis yang lebik baik dibandingkan jika digunakan media hasil
penelitian campuran pukan + tanah + sekam (1:2:3, v/v).
Arry Supriyanto, Ir, MS.
Berdasarkan uji isozyme pohon induk manggis dari Lombok, Jawa Timur, Jawa
Tengah, dan Jawa Barat, minimal ada tiga varietas manggis yang menunjukkan
zymogram enzim peroksidase yang berbeda. Di lapang dan di penangkar bibit
manggis dijumpai adanya tiga macam tunas manggis yang berbeda, yaitu kuning/
hijau muda, merah dan coklat. Pengamatan lebih lanjut terus dilaksanakan.
Keragaan pertumbuhan semaian manggis dalam media tumbuh campuran pukan +
tanah + sekam (1:2:3, v/v) tidak memuaskan.

339

ISBN:Seminar
979-95548-1-0
Prosiding
Hasil Penelitian/Pengkajian 1996/97
RAKITAN TEKNIK PEMBENTUKAN HIBRIDA MELON
(Cucumis melo L.)
(Technology of Producing Hybrid Melon)
M. Sugiyarto, M. Cholil Mahfud, B. Tegopati, dan S. Purnomo1)
ABSTRAK
Penggaluran atau pemurnian 15 galur inbred melon F3 untuk meperoleh biji
galur inbred F4 dan uji tes kros terhadap 15 galur inbred F3 dengan
varietas Action 434 telah dilaksanakan pada tahun 1996-1997. Pelaksanaan
persilangan dilakukan di rumah kasa BPTP Karangploso, sedang
penggaluran dan penanaman hasil tes kros dilakukan di Kabupaten Ngawi.
Penggaluran melon sampai dengan F3 (buah F4), masih menunjukkan
variabilitas cukup tinggi terhadap keragaan karakter-karakter kuantitatif
dan kualitatif. Namun demikian, tampaknya terdapat peluang yang cukup
besar untuk memperoleh karakter yang stabil antar generasi. Bentuk buah
yang seragam ditampilkan oleh galur inbred S2.6 dan S2.10 dengan buah
berbentuk lonjong, kulit buah yang tidak berjala ditampilkan oleh galur
inbred S2.3, S2.6, S2.12, dan S2.15, sedangkan warna kulit yang seragam
ditampilkan oleh galur inbred S2.15 dengan warna kulit hijau putih. Tes
kros dengan Action 434, menghasilkan keturunan dengan buah lebih
membulat, sedangkan untuk karakter yang lain masing-masing varietas
memberikan respon yang berbeda.
Kata kunci: Melon (Cucumis melo L.), penggaluran, tes kros.
ABSTRACT
Purifying 15 inbred lines of F3 musk melon to obtain seeds of F4 inbred line,
and test cross with Action 434 was carreied out during 1996-1997. Crossing
test was conducted at screen house of AIAT Karangploso, while purifying
and replanting of cross-test plants was done in Ngawi. Fruits of F3 inbred
lines still relatively high variability in quantitative and qualitative
characters, but it seemed that there was a big chance to get a stable
character among generation. Uniform fruits (oval fruits) were appeared by
S2.6 and S2.10 inbred line, uniform fruit skin (without nett) were appeared
by S2.3, S2.6, S2.12 and S2.15 inbred line, uniform fruit skin-colour with
white-colour appeared by S2.15 inbred line. Fruit of test-crossed with Action
434, tend more rounded than fruit female parent, whlie on the others
caracters, each varieties showed different respons.
Key word: Melon (Cucumis melo L.), purifying, test crossed.

_____________________________________________
1) Berturut-turut AjPMD, APMA, AjPMD BPTP Karangploso, dan APU
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PENDAHULUAN
Sumber keragaman melon berasal dari Afrika dan India (Simmonds,1979), dan
mulai dikenal di Indonesia sejak dimasukkannya varietas Sky Rocket pada tahun
1970-an (Tjahjadi 1987). Perkembangan impor buah melon segar terus meningkat,
dari 3.697 USD pada tahun 1990 meningkat menjadi 30.701 USD (Pasandaran dan
Hadi, 1994). Pada akhir-akhir ini, melon makin diminati oleh sebagian petani
Indonesia, karena usahatani melon menguntungkan (B/C=1.59) dan umur panennya
relatif singkat, yaitu 55-95 hari setelah tanam (Rukmana, 1994). Sampai saat ini
kebutuhan benih melon untuk petani seluruhnya dipasok dari Taiwan, Amerika
Serikat, Jepang, Thailand dan Jerman. Pada umumnya benih yang diintroduksi
tersebut adalah benih melon hibrida superior untuk sifat tertentu, sehingga biji yang
diperoleh dari buah tanaman ini jika ditanam kembali mengalami penurunan baik
hasil, mutu, ukuran buah maupun ketahanannya terhadap cekaman lingkungan,
termasuk terhadap penyakit layu.
Dalam rangka mengurangi ketergantungan
kebutuhan benih melon tersebut diperlukan program bertahap dan terarah, yaitu mulai
mengumpulkan berbagai macam varietas yang berdaya hasil tinggi, bermutu, tahan
terhadap penyakit layu, sekaligus mendiskripsikannya, apakah varietas-varietas tersebut
hibrida atau galur murni.
Diskripsi ini dapat dilaksanakan, baik dengan
membandingkannya dengan kultivar yang telah ditanam oleh petani bertahuntahun,atau dengan menanam kembali biji-biji varietas tersebut. Tahap berikutnya
melaksanakan persilangan antar galur, terutama galur murni seleksi persilanganpersilangan untuk karakter hasil tinggi, dan melestarikan tetuanya.
Pada umumnya tipe sex melon (Cucumis melo L, n=12) andromonoecious,
termasuk tanaman menyerbuk sendiri, peluang terjadinya bersari bebas (outcrossing)
di lapangan sangat bervariasi, tergantung mikroklimat, yaitu berkisar 20%-30%
(Lippert dan Legg, 1972a).
Scott (dalam pearson, 1983) melaporkan tidak terjadi depresi inbreeding setelah
generasi ke 4-7 selfing, dan tidak dijumpai fenomena heterosis pada rata-rata bobot
buah atau hasil. Tetapi, Spasov (1963) menyatakan bahwa persilangan antar varietas
yang asal-usulnya berbeda jauh atau karakter-karakter biologinya nyata bebeda
menunjukkan heterosis, tidak hanya kegenjahan tetapi juga hasil lebih tinggi daripada
kedua tetuanya.
Lippert dan Legg (1972a,b) telah menelaah lebih tajam terhadap satu seri persilangan dialil yang mengunakan 10 kultivar dan 45 F1 kombinasi persilangan menguatkan pendapat di atas, bahwa heterosis kegenjahan sebesar 3%, waktu panen pertama
dan ketiga, bobot buah pertama dari tiga buah, bobot seluruh buah per tanaman, derajat
"netting", padatan terlarut dan bentuk buah nyata menunjukkan heterosis.
Efek daya gabung umum (DGU) dan daya gabung khusus (DGK) nyata pada
karakter waktu panen pertama dan bobot buah pertama, dari tiga buah DGU
tampaknya lebih penting untuk sifat-sifat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hasil
uji dialil dapat di gunakan mengenali tetua terbaik yang berasal dari varietas sintetik
yang dasar genetiknya luas (broad-based) dan ini di buktikan sifat-sifat yang dibentuk
dan dari inbred-inbred yang telah diseleksi. Karena efek DGU lokasi dan efek aditif
lebih penting dari pada non-aditif, seleksi dapat dilakukan di beberapa lingkungan.
Karena melon termasuk tanaman menyerbuk sendiri, maka untuk maksud pemuliaan
yang ingin memperoleh standar varietas dengan sifat-sifat yang di perlukan dapat
diisolasi. Foster (1968) menunjukkan "marker" gen, bahwa crossing di lapangan
menggunakan galur-galur andromonoecious menghasilkan 30%-35% biji hibrida F1,
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dan menggunakan galur-galur monoecious sebagai benih tetua-tetua. Gen sterilitas
jantan pada induk tipe monoecious dapat di gunakan untuk produksi benih hibrida
melon secara komersiil (Nandpuri et al,1974).
Berdasarkan uraian di atas, kegiatan penelitian ini bertujuan untuk melakukan
pembentukan galur murni dari hibrida-hibrida terseleksi sebagai bahan tetua pemulia
dalam kerangka penyediaan benih hibrida melon dengan melakukan persilangan antar
hibrida dan galur murni.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan mulai April 1996 sampai dengan April 1997. Pelaksanaan penelitian dibagi dalam dua bagian, yaitu (1) Pembuatan hibrida tes kros antara
galur inbred F3 dengan Action 434, dan (2) Penggaluran/pemurnian galur inbred F3
dan uji hasil kegiatan pertama.
Bagian pertama:
Galur inbred F3 melon yang diperoleh dari penggaluran sebelumnya, sebagian di
top/tes kros dengan varietas Action 434, untuk mengetahui adanya pengaruh maternal.
Penelitian dilaksanakan di rumah kasa BPTP Karangploso.
Bagian kedua:
Biji galur inbred F3 dan biji hasil tes kros pada tahap pertama kemudian ditanam
pada tahap kedua untuk mengetahui tampilan buahnya dan untuk mendapatkan galur
inbred F4. Penelitian dilaksanakan di daerah sentra produksi melon di Kabupaten
Ngawi
Penyiapan bibit dan teknik tanam menggunakan cara Purnomo (1993). Biji
direndam dalam Benomyl+auksin (1:300) selama 6 jam. Biji dikecambahkan di atas
kertas merang basah pada kotak perkecambahan. Kotak ini mendapat penyinaran
lampu yang menghasilkan suhu 37°C selama 12 jam, hingga kecambah muncul keluar
("nongol"), kecambah di pindah ke kantong plastik bervolume 100 ml, dengan media
pasir steril.. Kecambah di tanam pada media pasir dengan posisi bagian titik tumbuhnya masuk ke dalam media pasir sedalam 3 cm.
Pada kegiatan pertama, setelah bibit berumur 10 hari dari saat penyemaian
ditransplanting ke kantong polietilen hitam bervolume 750 ml, media tanah campuran
tanah + pasir + pupuk kandang steril, dilakukan di rumah kasa BPTP Karangploso.
Pada kegiatan kedua, persiapan bibit sama dengan kegiatan pertama, tetapi dilakukan di Ngawi. Setelah bibit berumur 10 hari dipindah di lapang dalam bedengan.
Pengelolaan tanaman menggunakan pupuk dasar, campuran ZA (1.5 g) + TSP
(2,0 g) pertanaman diberikan besamaan waktu tanam. Sepuluh hari setelah tanam
(hst), tanaman disiram Urea cair dengan konsentrasi 1.5g/l sebanyak 0.5l larutan/
tanaman. Kemudian pada 30 hst dipupuk dengan Urea sebanyak 1g/tanaman dan 45
hst dipupuk ZA + KCl sejumlah 2 g/tanaman dan 55 hst dipupuk ZA sejumlah 2,5
g/tanaman. Pada saat pembuahan di tambahkan pupuk mikro dalam bentuk mikroplus
sejumlah 2 cc/l. Pengendalian hama-penyakit dan gulma di sesuaikan dengan
kebutuhan.
Peubah yang di amati (1) Mutu buah, terdiri dari rasa buah, warna daging dan
kulit buah, kadar air buah, padatan terlarut buah dan asam buah, (2) Jumlah dan bobot
biji per buah.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pembentukan tes kros antara 15 galur inbred F3 dengan varietas Action
434 terdapat dua galur inbred yang tidak menghasilkan hasil silangan yaitu galur
inbred S3.7 dan S4.12. Hal tersebut dikarenakan kedua galur inbred dimaksud tidak
tahan terhadap serangan penyakit layu Fusarium sehingga semua tanaman mati
sebelum buah dapat dipanen. Pertanaman di lapang selama penggaluran dan
penanaman hasil silangan tes kros menampakkan bahwa semua galur tidak terdapat
yang tahan terhadap penyakit busuk daun. Pertumbuhan semua galur tampak bagus
sampai dengan umur 40 hari setelah tanam, kemudian setelah itu mulai kelihatan
adanya serangan busuk daun, namun demikian buah dapat dipanen pada umur 55 hari
setelah tanam dengan kondisi buah yang sudah cukup tua untuk diambil bijinya.
Bentuk buah galur inbred F3 (Tabel 1), masih menunjukkan adanya variasi
lonjong, medium dan bulat kecuali pada galur inbred S4.10 semuanya berbentuk
lonjong, lainnya ada yang mengikuti pola perbandingan 1:1, 1:1:1, ada yang 1:2:1 dan
ada yang !:3. Pola tersebut mencirikan bahwa induk hibridanya mempunyai bentuk
buah yang berbeda-beda.
Keberadaan jala pada kulit buah yang 100 persen berjala belum terlihat, tetapi
yang kulitnya halus 100% telah dicapai oleh galur inbred S3.3, S3.6, S4.12, S4.13 dan
S4.15. Untuk warna kulit buah yang seragam ditampilkan oleh galur inbred S2.15
yang berwarna hijau putih.
Hal tersebut memberikan isyarat bahwa penggaluran untuk medapatkan galur
murni melon hampir diperoleh, dan untuk itu perlu dilanjutkan lagi. Variasi warna
kulit sebagian besar menyebar menjadi dua warna, dan ada yang menjadi tiga warna
diantaranya adalah buah galur S3.1, S3.5, S3.6, dan S3,8.
Hasil persilangan top kros antara galur inbred F3 dengan Action 434
menunjukkan adanya peningkatan persentase buah berbentuk medium dan bulat, serta
mengurangi persentase buah berbentuk lonjong.. Hal ini memberikan gambaran
bahwa perkawinan dengan varietas berbuah bulat akan menghasilkan keturunan
dengan buah yang mengarah ke bulat, yang berarti bahwa bentuk bulat pada melon
mempunyai sifat dominan. Pewarisan jala pada kulit buah secara umum menunjukkan
adanya peningkatan kulit berjala pada keturunannya, dan persentase kulit halus turun.
Dengan demikian kulit berjala dapat diwariskan. Warna kulit pada hasil tes kros yang
meningkat terdapat pada kulit berwarna hijau tua, hal ini sesuai dengan karakter tetua
jantan yang berkulit hijau-tua, dan menggambarkan pula pewarisan kulit.
Warna daging buah pada F1.1.2 menjadi putih sedang induknya berwarna krem,
pada F1.1.4 berubah menjadi jingga berasal dari induk berwarna putih hijau, pada
F1.1.6 berubah menjadi putih berasal dari induk berwarna jingga, pada F1.1.11
berwarna jingga berasal dari induk berwarna putih, dan pada F.1.1.14 berwarna jingga
berasal dari induk berwarna putih-hijau. Hal tersebut memberikan gambaran
pewarisan warna daging buah, dan dapat dipakai sebagai pedoman persilangan dimasa
mendatang, walaupun hasil tersebut masih perlu dimantapkan.
Rata-rata berat buah ke 15 galur inbred F3/S4 (1,2 kg) lebih berat dari buah hasil
silangan tes krosnya (1,0 kg), hal ini menunjukkan bahwa induk jantan berbuah bulat
dan lebih kecil turunannya akan menghasilkan tanaman yang berbuah lebih kecil.
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Tabel 1.
Galur

Persentase karater buah galur inbred F3 dan hasil top krosnya dengan
varietas Action 434.
Bentuk buah (%)

Jala kulit (%)

Warna kulit (%)

inbred

Lo

Bu

Me

Ja

Ha

Ku

HT

HP

Ji

Kr

S3.1
S3.2
S3.3
S3.4
S3.5
S3.6
S3.7
S3.8
S3.9
S4.10
S4.11
S4.12
S4.13
S4.14
S4.15
Rata-rata
Tes kros
F1.1.1
F1.1.2
F1.1.3
F1.1.4
F1.1.5
F1.1.6
F1.1.7
F1.1.8
F1.1.9
F1.1.10
F1.1.11
F1.1.12
F1.1.13
F1.1.14
F1.1.15
Rata-rata

0
50
90
30
10
100
0
0
80
100
0
60
60
20
0
33

90
40
10
40
60
0
90
50
0
0
80
0
0
80
30
35

10
0
0
30
20
0
10
50
20
0
20
40
40
0
70
21

70
60
0
50
30
0
70
30
20
10
60
0
0
30
0
29

30
40
100
50
70
100
30
70
80
90
40
100
100
70
100
71

0
0
0
10
0
0
0
20
0
0
0
10
0
0
0
2

50
30
60
40
40
70
60
10
90
90
90
0
0
80
0
47

30
40
40
50
20
10
0
70
0
0
10
80
10
20
100
32

0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

20
30
0
0
0
10
40
0
10
10
0
0
90
0
0
14

0
0
80
10
0
0
20
0
0
60
10
0
10
14

60
100
0
0
20
70
50
30
30
0
10
90
30
37

40
0
20
90
80
30
30
70
70
40
80
10
60
47

90
70
0
50
50
50
20
60
50
10
30
40
20
41

10
30
100
50
50
50
80
40
50
90
70
60
80
54

0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
10
1,5

100
80
70
70
10
80
40
60
50
0
0
40
60
51

0
0
30
0
90
0
40
0
40
90
40
40
30
31

0
0
0
0
0
20
20
0
0
0
20
0
0
4,6

0
20
0
30
0
0
0
40
0
10
40
20
0
12

Keterangan:
1. Lo (lonjong), Bu (bulat), Me (medium), Ja (berjala), Ha (halus), Ku (Kuning), HT (hijau tua), HP
(hijau putih), Ji (jingga), Kr (krem).
2. S2...: Galur inbred F3 inbred no 1 dst.
3. F1.1...Hasil silangan galur inbred F3 inbred no 1 dst.

Nilai skor terhadap warna daging buah, rasa, tekstur dan kesukaan pada masingmasing inbred (Tabel 2) menunjukkan, bahwa dari sampel yang diuji menunjukkan
variasi, tetapi terdapat peluang untuk diperoleh galur murni. Skor aroma, rasa dan
kesukaan tidak menunjukkan tampilan yang memuaskan. Hal tersebut karena buah
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dipanen pada umur 55 hari setelah panen dan kondisinya belum masak konsumsi,
tetapi bijinya sudah dapat digunakan untuk penggaluran berikutnya. Warna daging
buah 15 galur inbred bervariasi dari berwarna putih, putih hijau, krem dan jingga, dan
tidak terdapat daging buah yang berwarna oranye. Warna daging buah jingga
ditampilkan oleh galur dari ketimun emas yaitu buah S3.6 atau dari tanaman S2.6.
Warna daging tersebut tidak berubak dari induk sebelumnya.
Buah melon yang digalurkan tidak terdapat yang beraroma kuat, skor tertinggi
hanya beraroma sedang, dan sebagian besar aromanya sangat kurang atau tidak
beraroma. Aroma buah akan meningkat dengan tingkat kemasakan buah, untuk itu
keberadaan aroma sangat tergantung pada tingkat kematangan saat pengamatan.
Tabel 2.

Skor tes Organoleptik pada karakter warna, rasa, aroma, tekstur dan
kesukaan pada buah terpilih dari masing-masing inbred

Galur inbred

Skor pada karakter
Warna daging

S 3.1
S 3.2
S 3.3
S 3.4
S 3.5
S 3.6
S 3.7
S 3.8
S 3.9
S 4.10
S 4.11
S 4.12
S 4.13
S 4.14
S 4.15

2,40 bc
2,40 bc
2,60 b
1,80 a
1,80 a
4,20 c
1,00 a
1,00 a
2,20 ab
3,40 bc
1,60 a
3,40 bc
3,60 c
2,00 ab
2,00 ab

Aroma

Tekstur

2,2 c
1,2 a
2,0 bc
1,0 a
1,4 ab
2,0 bc
1,0 a
1,6 abc
1,0 a
1,0 a
1,6 abc
1,0 a
1,0 a
1,4 ab
1,0 a

1,8 c
1,8 c
1,0 a
1,8 c
1,6 bc
1,0 a
1,8 c
1,0 a
1,2 ab
1,0 a
1,2 ab
1,2 ab
1,0 a
1,0 a
1,2 ab

Rasa
2,8 c
1,4 ab
1,8 ab
1,2 a
2,2 bc
2,0 bc
2,0 bc
1,8 ab
1,0 a
2,2 bc
1,2 a
1,0 a
1,6 ab
1,6 ab
1,2 a

Kesukaan
2,0 c
1,4 abc
1,2 ab
1,0 a
1,6 abc
1,0 a
1,4 abc
1,4 abc
1,0 a
1,8 bc
1,0 a
1,0 a
1,6 abc
1,0 a
1,2 ab

Keterangan: Angka dalam satu kolom yang diikuti oleh huruf sama, tidak berbeda pada taraf 5% pada uji
Duncan.
Skor warna daging, 1. putih, 2. putih-hijau, 3. krem, 4. jingga, 5. oranye muda.
Skor rasa: 1. tidak manis, 2. sedang, 3. cukup manis, 4. manis
Skor aroma: 1. tidak beraroma, 2. cukup, 3. kuat
Skor kekerasan: 1. keras, 2. lembek
Skor kesukaan: 1. tidak suka, 2. suka, 3. sangat suka.

Daging buah sebagian besar bertekstur keras dan sebagian kecil yang bertekstur
lembek. Buah bertekstur lembek ditampilkan oleh galur S3.1, S3.2, S3.4, dan S3.7.
Rasa buah yang paling manis ditampilkan oleh galur S3.1, sedang buah yang lain
sebagian besar tidak manis. Buah yang disenangi oleh panelis ialah galur no S3.1,
kemudian galur S4.10, dan berikutnya galur S3.5.
Karakter-karakter dalam Tabel 2 tersebut, dapat sebagai pedoman yang harus
dipertimbangkan dalam penggaluran berikutnya.
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KESIMPULAN
1. Penggaluran melon telah dilaksanakan sampai dengan F4, dan hasilnya masih
menunjukkan variabilitas pada keragaan karakter-karakter kuantitatif dan kualitatif.
Karakter tertentu telah menunjukkan keseragaman diantaranya bentuk buah lonjong
ditampilkan oleh galur S3.6 danS3.10, kulit buah halus (tidak berjala) ditampilkan
oleh galur S3.3, S3.6, S4.12, S4.13 dan S4.15, sedangkan warna kulit yang seragam
berwarna hijau putih ditampilkan oleh galur S4.15. Tampak bahwa terdapat peluang
yang cukup besar untuk memperoleh karakter yang seragam dan stabil pada
penggaluran-penggaluran yang berikutnya.
2. Tes kros dengan Action 434 dengan ciri buah bulat, berjala, menghasilkan keturunan
dengan buah lebih membulat pada galur-galur yang mempunyai buah lonjong, sedangkan untuk karakter yang lain masing-masing varietas memberikan respon yang berbeda.
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PENGKAJIAN KLONALISASI TANAMAN APOKAT RAKYAT DENGAN
TEKNIK PENYAMBUNGAN POHON DEWASA
(Assessment of Farmer’s Avocado Trees Clonalization with Top Working Technique)
A. Sugiyatno, A. Supriyanto, D.P Saraswati, B. Supriyono dan Harijanto1)
ABSTRAK
Tanaman apokat petani di Gondosuli, Pasuruan sebagian besar berasal dari
biji sehingga menghasilkan buah yang beragam. Untuk menjadikan tanaman
menghasilkan buah yang seragam dapat dilakukan dengan mengganti
varietas unggul dengan teknik penyambungan pohon dewasa. Pengkajian
dilaksanakan di dusun Gondosuli, kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan,
tinggi tempat  700 m di atas permukaan laut, dari bulan April 1996-Maret
1997. Pengkajian terdiri dari 2 perlakuan cara penyambungan yaitu
sambung kulit dan sambung celah serta penanaman bibit sambungan,
disusun dalam rancangan acak kelompok, diulang 3 kali dengan unit
percobaan 12 tanaman. Penyambungan pohon dewasa secara sambung kulit
maupun sambung celah memberikan pertumbuhan tinggi tunas, diameter
batang atas dan jumlah daun yang tidak berbeda nyata. Petani dapat
memilih salah satu cara penyambungan pohon dewasa sesuai dengan yang
dikuasai. Dibandingkan dengan pertumbuhan bibit yang ditanam di lapang,
tanaman hasil penyambungan pohon dewasa pertumbuhannya lebih cepat,
yang berarti cara penyambungan pohon dewasa lebih efisien untuk
penggantian varietas lokal. Petani yang mencoba melakukan teknik
penyambungan pohon dewasa tingkat keberhasilannya lebih dari 70%.
Respon positif petani tersebut dapat memudahkan pelaksanaan klonalisasi
apokat rakyat di wilayah pengkajian.
Kata kunci:

Klonalisasi, penyambungan pohon dewasa, apokat, sambung kulit,
sambung celah.
ABSTRACT

Avocado trees at Gondosuli, Pasuruan were grown of seeds, therefore they
produced different qualities. To obtain qualified fruit, the existing local
varieties should be replaced by superior variety, through top working.
Assesment on the effectiveness of top working technique was conducted at
Gondosuli, Puspo district, Pasuruan from April 1996 till March 1997. Two
alternative methods of top working used were bark grafting and cleft grafting,
and compared to the young avocados trees from grafted seedling. Treatments
were arranged in a randomized block design with 3 replications and 12 trees
in each experimental unit. Plant height, diameter of scion and number of
shoot leaves were similar, disregarding the top working methods, that farmer
could choose either one, depending on their preferences. Shoot derived from
the top working grew faster than those of new plants, suggesting that
changing the local varieties by superior one can be conducted by top
working. Farmer who were interested in trying the top working technique
_____________________________________________
1) Berturut-turut AsPMd, APMA, AsPMD, PPS dan Teknisi BPTP Karangploso
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achieved 70% of succes. Farmers give positive respon to the top working
technique, which indicates that a program of local cultivars replacement is
feasible.
Key word: cloning, top working, avocado, bark grafting, cleft grafting.
PENDAHULUAN
Dusun Gondosuli merupakan wilayah di Kecamatan Puspo, Pasuruan yang
mempunyai area pertanian + 75 ha. Diantara luasan lahan tersebut, tanaman apokat
mampu tumbuh dengan baik diantaranya walaupun tanpa pemeliharaan. Jumlah
tanaman apokat yang ada + 5.000 pohon, terdiri dari berbagai kultivar yang memiliki
keragaman pohon, ukuran buah, rasa dan penampilannya.
Umumnya buah yang dihasilkan dari kultivar yang tidak diketahui asal-usulnya
itu sangat bervariasi, mempunyai ukuran kecil, sedang dan besar. Dalam satu pohon
jarang dijumpai buah yang ukurannya sama. Berdasarkan pengalaman petani apokat
di Puspo, pedagang biasanya menghendaki apokat dengan ukuran tertentu, tidak terlalu
kecil dan tidak terlalu besar dan dari jenis tertentu pula, kondisi demikian ini yang
dianggap mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Jika dibandingkan dengan kultivar apokat anjuran, yaitu Hijau Panjang dan Hijau
Bundar yang mempunyai produksi rata-rata 50 kg per pohon, kultivar yang ada di
Gondosuli rata-rata produksi per pohonnya masih rendah. Keadaan ini disebabkan
oleh cara budidaya petani yang tidak memelihara tanamannya sehingga tumbuh secara
alamiah, serta sebagian besar bibit berasal dari biji.
Usaha yang dapat dilakukan untuk menghasilkan buah yang seragam adalah
klonalisasi tanaman apokat. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan dua cara: 1).
penanaman kembali bibit-bibit baru klonal/bibit sambungan dan 2). Memanfaatkan
tanaman apokat yang sudah ada dengan teknik penyambungan pohon dewasa. Dari
dua cara ini tentu saja masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan, namun
cara kedua yaitu penyambungan pohon dewasa dianggap sebagai teknik yang paling
tepat untuk mengganti varietas apokat di lapang dan menyeragamkan secara cepat.
Penyambungan pohon dewasa adalah suatu teknik penyambungan seperti
penyambungan yang umum dilakukan pada pembibitan, hanya yang membedakan
adalah kondisi batang bawah yang disambung sudah berujud pohon yang besar,
mempunyai perakaran yang kuat dan berdiameter batang antara 5-30 cm (Hartmann
dan Kester, 1983). Penyambungan umumnya dilakukan pada ketinggian antara 45-60
cm dari pangkal pohon (Anonim, 1989). Berdasarkan pengalaman di lapang bahwa,
pohon yang terlalu tua dan mempunyai ukuran lingkar batang yang sangat besar tidak
dikehendaki karena akan menyulitkan pekerjaan (Sugiyatno et al, 1993).
Teknik ini diterapkan pada pohon-pohon apokat yang telah ada dengan kondisi
pertumbuhannya kurang baik atau dengan tujuan untuk mengganti varietas apokat
yang ada dengan varietas baru sesuai tuntutan pasar. Keuntungan teknik ini akan
mempercepat pertumbuhan dan mempersingkat masa juvenil tanaman, buah akan
dihasilkan 2-5 tahun setelah penyambungan pohon dewasa/top working (Platt dan
Forlich, 1965) dalam keadaan relatif seragam. Tetapi teknik tersebut tidak menjamin
untuk memperbaiki kondisi tanaman yang sakit menjadi sehat (Anonim, 1989).
Penyambungan pohon dewasa umumnya dilakukan secara sambung kulit (bark
grafting) dan sambung celah (cleft grafting). Kalaupun ada cara yang lain, itu
merupakan modifikasi dari kedua cara tersebut. Pada penelitian pendahuluan yang
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dilakukan di Pujon, Malang cara sambung kulit dan sambung celah masing-masing
akan memberikan keberhasilan 87,5% dan 25% (Sugiyatno et al, 1994). Berdasarkan
pengalaman di lapang, cara sambung kulit lebih disukai karena mudah
pelaksanaannya.
Faktor utama yang menjamin berhasilnya penyambungan adalah terjadinya
pertautan yang sempurna satu atau kedua bagian dari batang atas dan batang bawah
(Hartmann dan Kester, 1983). Sedangkan Supriyanto (1985) berpendapat bahwa
berhasil tidaknya penyambungan dipengaruhi oleh kebiasaan dan ketrampilan
pelaksana, pengendalian faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban di sekitar
bidang pertautan serta kondisi batang atas dan batang bawah tanaman.
Hipotesa dari penelitian ini adalah penerapan teknik penyambungan pohon
dewasa akan mampu memecahkan sebagian masalah yang dihadapi petani apokat saat
ini. Dengan harapan teknologi ini dapat diterapkan dengan mudah oleh petani secara
meluas sehingga hasil akhir yang ingin dicapai adalah pertanaman apokat yang
seragam di Dusun Gondosuli..
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh teknologi penyambungan pohon
dewasa pada tanaman apokat yang mampu diterapkan dengan baik oleh petani,
sehingga tanaman apokat di dusun Gondosuli, Pasuruan yang umumnya berasal dari
biji dapat diperbaharui keseragaman buahnya.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di dusun Gondosuli, kecamatan Puspo, Kabupaten
Pasuruan, tinggi tempat  700 m di atas permukaan laut, dimulai bulan April 1996Maret 1997. Metode yang digunakan berdasarkan rancangan acak kelompok (rak), 3
perlakuan dan diulang 3 kali, dengan unit perlakuan 12 tanaman. Perlakuan terdiri
dari: A). Tanaman apokat yang ada di lapang dilakukan penyambungan pohon dewasa
dengan cara sambung kulit (bark grafting), B). Tanaman apokat yang ada di lapang
dilakukan penyambungan pohon dewasa dengan cara sambung celah (cleft grafting),
C). Menanam tanaman apokat baru yang berasal dari bibit grafting/sambungan.
Pohon apokat sebanyak 72, dengan diameter batang dikelompokkan menjadi
kurang dari 7 cm, antara 7-10 cm dan lebih besar dari 7 cm asal biji dipotong dengan
ketinggian 60 cm dari pangkal pohon. Dari bekas potongan dilakukan penyambungan
secara sambung kulit (bark grafting) melalui kulit batang dan sambung celah (cleft
grafting) melalui celah batang. Penyambungan dengan memasang 3 entris pada tiap
batang. Setelah penyambungan bidang bekas potongan yang terbuka ditutup dengan
parafin atau lilin, lalu disungkup dengan plastik + kertas semen untuk menghindari
pengaruh secara langsung dari sinar matahari dan air hujan. Untuk mengatur sirkulasi
udara dan mengkontrol pertumbuhan sambungan, kertas semen diberi lubang.
Penanaman tanaman baru dilakukan dengan menanam bibit asal grafting/
sambungan sejumlah 36 tanaman. Untuk memanfaatkan tanah yang kosong ditanami
dengan tanaman sela jahe seluas  150 m2 dengan jumlah bibit 100 kg.
Data-data yang dikumpulkan adalah data vegetatif tanaman apokat (tahun I ): 1)
tinggi tunas (diukur dari bekas sambungan sampai titik tumbuh), 2) diameter batang
atas (diukur 3 cm dari bekas sambungan), 3) jumlah daun, dan 4) persen sambungan jadi.
Untuk tanaman jahe adalah komponen hasil panen.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari pelaksanaan kegiatan penelitian ini dapat diamati respon petani terhadap
adanya teknologi penyambungan pohon dewasa pada tanaman apokat. Pada mulanya,
untuk memperoleh bahan untuk objek penelitian (pohon apokat) sesuai yang
dibutuhkan cukup mengalami kesulitan, karena dari 100 pohon yang dibutuhkan (unit
percobaan + cadangan) hanya tersedia 50 pohon, ini berarti bahwa hanya berdasarkan
penjelasan yang bersifat teori belum cukup untuk menggerakkan petani untuk
mendukung teknologi baru ini.
Dengan jalan pendekatan ke petani melalui ketua kelompok tani setempat serta
mengadakan demonstrasi dengan melibatkan peneliti, penyuluh dan petani secara
langsung untuk melakukan pengkajian teknologi, maka minat petani untuk merelakan
pohon apokatnya dijadikan obyek penelitian semakin meningkat. Hal ini dibuktikan
dengan tersedianya pohon apokat yang mulanya berjumlah 50 pohon tercukupi
menjadi 100 pohon.
Keadaan yang demikian ini semakin berkembang lagi setelah penelitian berjalan
beberapa bulan dan petani melihat secara langsung hasil penyambungan pohon dewasa
di lapang, petani dengan sukarela menawarkan pohon apokatnya untuk dijadikan
obyek penelitian penyambungan pohon dewasa lagi.
Selama penelitian berlangsung ada hambatan teknis yang muncul di luar
perkiraan, yaitu saat awal pengkajian (uji pendahuluan) banyak terjadi kematian pada
pelaksanaan penyambungan, baik secara sambung kulit maupun sambung celah yaitu
mencapai 65%. Berdasarkan pengamatan di lapang bahwa terjadinya kematian ini
disebabkan oleh saat pelaksanaan penyambungan yang kurang tepat yaitu masih pada
musim kemarau sehingga suhu udara tinggi, ini berakibat terjadinya suhu yang tinggi
pula di dalam ruangan bidang sambungan, kondisi yang demikian ini menyebabkan
banyak sambungan mati. Supriyanto (1990) berpendapat bahwa untuk meningkatkan
keberhasilan penyambungan maka kelembaban di dalam ruangan harus dipertahankan
di atas 70% dengan suhu berkisar 25°-30°C.
Sesuai dengan metode yang telah dilakukan sebelumnya di daerah Pujon bahwa
setelah pohon apokat disambung maka dilakukan penyungkupan dengan kantong
kertas semen yang dibungkus plastik dengan tujuan agar suhu di dalam kantong semen
dapat terkontrol dan curah hujan tidak mengenai langsung, ternyata cara ini tidak bisa
dilakukan untuk daerah Puspo yang mempunyai suhu udara yang relatif lebih panas
dibandingkan daerah Pujon. Untuk memecahkan masalah ini maka pada pelaksanaan
penyambungan tidak lagi ditutup dengan kantong kertas semen + kantong plastik,
tetapi dibalik ditutup kantong plastik dahulu kemudian + kantong kertas semen,
dengan pertimbangan bahwa kantong plastik akan mampu menyimpan uap-uap air
yang berasal dari batang bawah pohon sehingga akan mengontrol kelembaban dalam
ruangan sambungan. Hasilnya ternyata bahwa sebagian besar sambungan menunjukkan tanda-tanda hidup.
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa 5 bulan setelah penyambungan, dua cara
penyambungan pohon dewasa yang dilakukan yaitu cara sambung kulit dan sambung
celah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tunas dan diameter batang atas
tanaman. Sedangkan jumlah daun tunas yang tumbuh hasil sambung celah lebih
sedikit dibandingkan hasil sambung kulit (Tabel 1). Dilihat dari pertumbuhannya di
lapang, tanaman hasil sambung kulit relatif lebih baik dibandingkan tanaman hasil
sambung celah. Faktor yang mempengaruhi keadaan ini adalah kecepatan tumbuhnya
tunas. Pada sambung kulit, pelukaan hanya sebatas pada kulit batang tanaman,
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sedangkan pada sambung celah pelukaan selain melalui kulit juga pada jaringan kayu
batang. Pelukaan melalui kulit kemungkinan akan lebih mudah untuk melakukan
proses penyembuhan, kondisi yang demikian ini akan sangat mendukung sekali untuk
pertumbuhan sambungan berikutnya. Selain itu dapat disebutkan pula bahwa pada
sambung kulit, bidang pertautan antara batang atas dan batang bawah lebih luas
permukaannya dibanding sambung celah, sehingga kemungkinan terjadinya pertautan
antara batang atas dan batang bawah secara sempurna akan lebih besar dan cepat pula.
Secara sepintas tanaman hasil sambung kulit dan sambung celah penampilannya
relatif sama, namun jika diamati bidang sambungan antara batang atas dan batang
bawahnya akan jelas sekali perbedaannya. Pada sambung kulit, karena sambungan
terletak antara jaringan kayu dan jaringan kulit batang maka akan tampak bahwa
sambungan lebih menonjol ke luar dibandingkan sambung celah. Pada pertumbuhan
selanjutnya, bidang bekas sambungan tadi akan membentuk tonjolan-tonjolan yang
relatif besar. Jika dibandingkan dengan perkembangan batang pada bagian sekitarnya
akan kelihatan tidak berimbang. Kondisi yang demikian ini akan menyebabkan
kurang kokohnya kedudukan sambungan, sehingga tiupan angin dan goyangan yang
agak keras akan memudahkan patahnya sambungan. Untuk mengatasi hal ini
diperlukan penyangga kayu atau bambu untuk menahan tunas sambungan. Keadaan
ini dapat berlangsung mulai tunas sambungan berumur 1-3 bulan. Setelah itu biasanya
sambungan akan tumbuh normal berimbang dengan bagian lainnya. Sedangkan pada
sambung celah, pelukaan sampai pada jaringan kayu batang sehingga sambungan lebih
condong ke dalam. Bentuk yang demikian ini akan menghasilkan sambungan yang
lebih kokoh kedudukannya dibanding sambung kulit.
Dibandingkan dengan menanam bibit baru, ternyata cara penyambungan pohon
dewasa lebih cepat pertumbuhannya dan menunjukkan pengaruh yang nyata untuk
semua komponen pertumbuhan vegetatif yang diamati (Tabel 1). Perbandingan
pertumbuhan antara bibit baru dengan hasil penyambungan pohon dewasa adalah
untuk tinggi tunas1: 4, diameter batang atas 1: 1,5 dan jumlah daun 1: 1,36.
Tabel 1.

Rata-rata tinggi tunas, diameter batang atas dan jumlah daun tanaman apokat
5 bulan setelah penyambungan di Gondosuli, Pasuruan 1997 (The average
height of shoot, diameter of scion and number of leaves avocado plants 5
months after grafting at Gondosuli, Pasuruan 1997).

Perlakuan

Tinggi tunas
(cm)

Sambung kulit
Sambung celah
Bibit baru
Keterangan:

68.90 a
47.50 a
14.30 b

Diameter
batang atas
(cm)
1.00 ab
1.08 a
0.52 b

Jumlah daun
(helai)
27.40 a
20.10 b
14.40 c

Persen
sambungan
jadi
89%
85%
-

Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak
menunjukkan pengaruh yang nyata untuk uji jarak berganda Duncan's taraf 5% (Numbers
followed by the same letters in the same column are not significantly different at 5% level
of Duncan's grouping).

Hasil pengamatan pertumbuhan vegetatif tanaman sampai sambungan berumur 7
bulan menunjukkan bahwa tanaman hasil penyambungan pohon dewasa secara
sambung kulit dan sambung celah pertumbuhannya relatif berimbang dan tidak
menunjukkan beda nyata. Pengaruh yang nyata ditunjukkan dengan membandingkan
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antara tanaman hasil penyambungan pohon dewasa dengan bibit baru (Tabel 2).
Perbandingan pertumbuhan bibit baru dengan hasil penyambungan pohon dewasa
adalah 1: 7,5 untuk tinggi tunas, diameter batang-atas 1: 3 dan jumlah daun 1: 2,7.
Pertumbuhan tunas hasil penyambungan pohon dewasa yang cepat ini disebabkan oleh
kondisi batang bawahnya. Pada tunas hasil penyambungan pohon dewasa, batang
bawahnya sudah berujud pohon yang besar, sehingga kemampuan bagian bawah atau
daya jelajah akar untuk mencari air dan hara di dalam tanah akan lebih besar.
Sedangkan pada tanaman baru, karena sedang dalam pertumbuhan maka akarnya
masih kecil dan kemampuannya mencari makanan kecil. Kemampuan yang berbeda
ini akan menyebabkan perbedaan pertumbuhan.
Tabel 2.

Rata-rata tinggi tunas, diameter batang atas dan jumlah daun tanaman apokat
7 bulan setelah penyambungan di Gondosuli, Pasuruan 1997 (The average
height of shoot, diameter of scion and number of leaves avocado plants 7
months after grafting at Gondosuli, Pasuruan 1997).
Tinggi tunas
(cm)

Diameter batang atas (cm)

Jumlah daun
(helai)

Persen
Sambungan jadi

Sambung kulit

157.53 a

1.92 a

47.60 a

89%

Sambung celah

132.98 a

1.89 a

47.50 a

85%

18.44 b

0.58 b

17.20 b

-

Perlakuan

Bibit baru
Keterangan:

Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak
menunjukkan pengaruh yang nyata untuk uji jarak berganda Duncan's taraf 5% (Numbers
followed by the same letters in the same column are not significantly different at 5% level
of Duncan's grouping).

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa tinggi tunas yang besar akan diikuti dengan
diameter batang atas dan jumlah daun yang besar pula. Hal ini sesuai dengan pendapat
dari Haryadi (1979) bahwa laju pembelahan, perpanjangan dan diferensiasi sel yang
cepat akan diikuti dengan laju pertumbuhan batang, daun dan akar yang cepat pula.
Persen sambungan jadi sambung kulit lebih besar dibanding sambung celah yaitu
89%: 85% (Tabel 1 dan 2). Faktor utama yang mempengaruhi perbedaan ini adalah
tingkat kesulitan pada pelaksanaaan penyambungan. Untuk menyesuaikan bentuk dan
ukuran antara batang bawah dan batang atas pada sambung celah memerlukan waktu
yang lama, karena baik entris maupun celah batang harus disayat berulang-ulang untuk
menghasilkan pertautan yang tepat, kemungkinan dengan penyayatan ini akan
mengakibatkan kerusakan pada bagian jaringan kambium, sehingga dengan rusaknya
jaringan kambium akan menurunkan persen jadi sambungan.
Walaupun pelaksanaannya agak sulit, namun penyambungan pohon dewasa
secara sambung celah ini dapat dimanfaatkan untuk penyambungan pada pohon-pohon
apokat yang kulitnya sukar dikelupas (umurnya tua). Sedangkan pada pohon-pohon
yang kulitnya mudah dikelupas disarankan menggunakan cara sambung kulit.
Dari pengkajian ini tampak bahwa berhasil tidaknya penerapan/ pengkajian
teknologi sangat didukung oleh kerjasama yang baik antara peneliti, penyuluh, kontak
tani dan petani setempat. Di lapang tampak bahwa peran petani andalan sangat
dominan sekali. Hal ini dimungkinkan karena salah satu orang terpercaya di desa
setempat dan yang paling mempunyai hubungan yang paling dekat dengan petani
adalah kontak tani.
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Tanaman Sela Jahe
Untuk memanfaatkan lahan yang kosong selama bibit apokat belum tumbuh
besar, maka lahan disekitar tanaman apokat ditanami tanaman sela jahe gajah. Luas
lahan yang dipakai  150 m2 dengan jumlah bibit jahe 100 kg. Pemilihan tanaman ini
berdasarkan pengalaman dari petani setempat bahwa tanaman jahe merupakan
tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi disamping tanaman lombok. Hanya
penanaman jahe tidak dapat dilakukan secara berturutan tiap musim panen, tetapi
harus diselang-seling.
Respon petani untuk menanam jahe sebenarnya cukup tinggi, namun pada
umumnya mereka tidak membudidayakan tanamannya dengan baik. Yang sering
dijumpai, tanaman utama kalah bersaing dengan gulma, tidak dilakukan
pembumbunan dan minimnya pemupukan, sehingga hasil di lapang yang dapat diamati
pertumbuhan tanaman jahe relatif tidak bagus, rimpang yang dihasilkan cenderung
lebih kecil dan agak gembos.
Pemanfaatan tanah kosong disekitar tanaman apokat dengan menanam bibit jahe
100 kg mampu menghasilkan panenan sebanyak 300 kg. Hasil ini dianggap masih
rendah. Kendala utama selama menanam jahe pada saat itu adalah beberapa tanaman
mengalami kematian karena adanya musim kemarau yang panjang. Untuk Desa
Gondosuli, air biasanya diambil dari sumber-sumber air ataupun sungai, karena musim
kemarau panjang air yang dibutuhan oleh penduduk jadi sangat terbatas sehingga
tanaman yang ada hanya mengandalkan air dari turunnya hujan.
Walapun produksi yang dihasilkan rendah, namun jika dilihat dari kondisi per
rimpangnya cukup bagus, persentase rimpang yang gembos selama penyimpanan
kurang dari 10%. Hasil panenan yang ada akan dijadikan bibit, untuk ditanam pada
musim hujan pada lahan yang berbeda.
Dalam melakukan penanaman jahe sebagai tanaman sela telah dicobakan pada
tiga tingkat kedalaman yang berbeda yaitu, kedalaman 5 cm, 7 cm dan 12 cm.
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa produksi rimpang jahe tidak terpengaruh
oleh tingkat kedalaman yang dicobakan. Tetapi terdapat kecenderungan semakin
dalam penanaman akan semakin tinggi produksinya. Produksi tertinggi dicapai pada
tingkat kedalaman 12 cm, yaitu 256 gram untuk berat basah dan 49 gram untuk berat
kering. Namun demikian penanaman pada kedalaman 7 cm lebih dianjurkan dengan
pertimbangan kemudahan pelaksanaan penanaman dan masih cukup terhindarinya
bibit jahe bila terjadi hujan deras yang mungkin menghanyutkan permukaan tanah
yang mengakibatkan hanyutnya bibit.
Tabel 3.

Rata-rata berat basah dan berat kering rimpang jahe pada tiga tingkat kedalaman tanam di Desa Gondosuli, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, 1997.

Kedalaman (cm)
5
7
12
Keterangan:

Produksi Rimpang (gram)
Berat Basah
Berat Kering
161 a
39 a
192 a
40 a
256 a
49 a

Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak
menunjukkan pengaruh yang nyata untuk uji jarak berganda Duncan's taraf 5% (Numbers
followed by the same letters in the same column are not significantly different at 5% level
of Duncan's grouping).
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KESIMPULAN
Klonalisasi tanaman apokat rakyat di Gondosuli, Pasuruan dapat dilakukan
dengan mengganti varietas yang ada dengan teknik penyambungan pohon dewasa baik
secara sambung kulit maupun sambung celah. Jika kedua cara ini telah dikuasai, maka
cara sambung celah lebih disarankan.
SARAN
Untuk mempercepat alih teknologi secara tepat dari lembaga penelitian ke petani,
sebaiknya dalam suatu pengkajian diadakan kursus singkat terlebih dahulu dengan
harapan petani benar-benar dapat menguasai teknologi yang akan diterapkan.
Alternatif lain melibatkan petani secara langsung dalam proses pengkajian teknologi
secara rutin.
PUSTAKA
Anonim, 1989. Propagating Avocado, Principles and Tehniques of Nursery and Field
Grafting. Publication 21461. Division of Agriculture and Natural Resources
Univ. of California. 29 p.
Haryadi, S.S.M.M. 1979. Pengantar Agronomi. PT. Gramedia Jakarta. 197 p.
Hartmann, H.T. and D.E. Kester. 1983. Plant Propagation, Principles and Practices. 4
nd. Prentice-Hall. Inc. Englewood Cliffs, New York. 727 p.
Platt, R.G and E.F Forlich. 1965. Propagation of Avocado . Circular 531. Division of
Agriculture. Sci. Iniv. of California. 19 p.
Samson, J.A. 1980. Propagation of Tropical Fruit Trees, Advantages and Method
Reviews "Span" 23 (2).
Sugiyatno, A, A. Supriyanto dan Setiono . 1994. Pengaruh Cara Top Working
Terhadap Pertumbuhan Beberapa Varietas Apokat . Laporan Penelitian Sub
Balai Penelitian Hortikultura Tlekung. 8 p.
Supriyanto, A dan B. Tegopati. 1986. Pengaruh Ukuran Diameter Kecambah Batang
Bawah dan Entris Pada Perbanyuakan apokat . Laporan hasil Penelitian Sub
Balai Penelitian Hortikultura Tlekung 1985/1986. 9 p.
Supriyanto, A. 1990. Teknik Pembibitan apokat Secara Sambung Dini. Makalah Intern
Sub Balai Penelitian Hortikultura Tlekung. 9 p.
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DISKUSI
Sarifudin, Ir.:
Tanaman hasil penyambungan pohon dewasa akan berproduksi setelah berapa
tahun dan jika dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari biji, produksinya
tinggi yang mana ?
Penelitian yang dilakukan tahun 1996/1997 adalah penelitian lanjutan atau baru?
A. Sugiyatno, Ir.:
Tanaman hasil penyambungan pohon dewasa akan berproduksi setelah 2-5 tahun.
Sampai saat ini tanaman hasil penyambungan pohon dewasa belum berproduksi
sehingga belum dapat dibandingkan produksinya dengan tanaman yang berasal
dari biji.
Penelitian tahun anggaran 1996/1997 merupakan penelitian baru dan pada tahun
anggaran 1997/1998 merupakan penelitian lanjutan yang ditekankan pada
pembentukan pohon dengan pemangkasan bentuk.
Edy:
-

Dalam perlakuan penyambungan pohon dewasa, dilakukan penyungkupan
dengan kertas semen + plastik, berapa lama penyungkupan ?

-

Pengambilan entris sebagai batang atas dalam kondisi yang bagaimana dan
entris yang disambungkan diikutkan daunnya atau tidak ?

-

Dalam penyambungan pohon dewasa wujud batang bawahnya sudah berupa
pohon yang besar, berapa lama untuk menumbuhkan pohon tersebut ?

A. Sugiyatno, Ir.:
- Penyungkupan pada penyambungan pohon dewasa dilakukan sesuai dengan
kondisi batang atasnya, artinya bahwa apabila entris sudah menunjukkan
tanda-tanda hidup dan sudah bertunas daun 2-3 helai maka sungkup siap
dibuka.
-

Entris untuk penyambunngan pohon dewasa diambil dari ranting yang cukup
tua dan mata tunasnya telah padat, untuk penyambungan seluruh daun pada
entris tidak diikutkan atau dipangkas seluruhnya.

-

Teknik penyambungan pohon dewasa adalah teknik untuk memanfaatkan
tanaman apokat yang sudah ada dengan kondisi kurang baik, jadi teknik
penyambungan pohon dewasa ini tidak menanam tanaman baru tetapi
menggunakan tanaman yang sudah ada.

T. Busono, Ir:
Apa yang anda maksud dengan varietas unggul apokat dan dimana dapat diperoleh
entrisnya ?
A. Sugiyatno, Ir.:
- Varietas unggul apokat adalah varietas yang telah direkomendasikan oleh
pemerintah dengan SK Mentan tgl. 14 Januari 1987 sebagai varietas yang
memiliki sifat-sifat unggul yaitu varietas Hijau Panjang dan Hijau Bundar; atau
varietas yang dianggap unggul di sentra produksi apokat.
-

Entris apokat diperoleh di IPPTP Tlekung yang mengoleksi sekitar 20 varietas
termasuk kedua pohon induk varietas yang telah dilepas.
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Susilo H.S, Ir. MS.:
- Dalam pertanian dikenal istilah kompatibilitas, bagaimana dengan
penyambungan pohon dewasa pada tanaman apokat dan varietas mana yang
paling baik ?
-

Dari dua cara penyambungan pohon dewasa yaitu sambung kulit dan sambung
celah dengan kondisi batang-bawah yang sudah berujud pohon yang besar,
apakah tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang asimetris?

A. Sugiyatno, Ir.:
- Kompatibilitas adalah kesesuaian antara batang-atas dan batang-bawah jika
kedua bagian tersebut digabungkan. Berdasarkan pengalaman, kompatibilitas
pada tanaman apokat cukup tinggi, artinya bahwa penyambungan pada batangbawah yang umumnya berasal dari biji varietas sembarang menghasilkan
persen sambungan jadi dari berbagai varietas yang relatif sama. Hingga kini
belum pernah dievaluasi di lapang tentang kompatibilitas batang-atas dan
batang-bawah yang digunakan.
-
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Bidang sambungan hasil sambung kulit akan membentuk tonjolan-tonjolan
karena sambungan disisipkan ditengah-tengah antara kulit dan kayu batang
pohon, jika dibandingkan dengan sambung celah bidang sambungan tadi
tampak kurang rata dan pertumbuhannya kurang berimbang dibandingkan
bagian sekitarnya. Kondisi yang demikian ini akan menghasilkan sambungan
yang kurang kokoh dan mudah patah, untuk memperkuat sambungan
dilakukan dengan menyangga tunas sambungan dengan kayu atau bambu, saat
tunas berumur 3-5 bulan. Setelah tunas berumur di atas 5 bulan penyangga
tidak diperlukan lagi dan pertumbuhan pada bidang sambungan kelihatan
berimbang.
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PENGKAJIAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN TANAMAN INDUK SALAK
(Technology Assessment on Salacca Mother-Trees Management)
Tri Sudaryono, Martono dan Sri Zunaini Sa’adah1)
ABSTRAK
Fungsi dan kegunaan pohon induk selain mempertahankan dan melestarikan
sifat-sifat unggul, juga sebagai bahan perbanyakan tanaman yang harus
tersedia setiap saat dalam jumlah besar. Guna memenuhi fungsi tersebut,
pohon induk harus dikelola secara optimal, efektif dan efisien. Untuk
mendapatkan rakitan teknologi pengelolaan pohon induk salak yang efisien
dilakukan pengkajian di IPPTP Malang. Pengkajian pengelolaan tanaman
induk salak meliputi pemupukan, pemangkasan, pengairan, pengendalian
hama dan penyakit serta penggunaan dua macam tanaman penaung, yaitu
pisang dan gamal. Pemupukan meliputi 200 g ZA + 100 g KCl + 100 g
Dolomit per tanaman yang diberikan dua kali; setengah dosis diberikan
pada awal musim penghujan dan sisanya diberikan pada akhir musim
penghujan. Pengairan selama musim kemarau dilakukan setiap 20 hari
dengan cara “leb”. Pemangkasan pelepah daun dilakukan pada musim
penghujan dan pengendalian hama serta penyakit menggunakan pestisida.
Pengamatan data meliputi tinggi tanaman, lebar tajuk, jumlah pelepah daun
dan jumlah anakan. Untuk membandingkan pertumbuhan dan jumlah
anakan induk salak yang dikelola dengan tanaman penaung pisang dan
gamal digunakan uji-t. Pertumbuhan vegetatif induk salak yang dikelola
dengan tanaman penaung pisang lebih baik dibandingkan induk salak yang
dikelola dengan tanaman penaung gamal. Pada umur 1 tahun, induk salak
yang dikelola dengan tanaman penaung pisang mempunyai tinggi tanaman
150 cm, lebar tajuk 156 cm, jumlah pelepah daun 9 dan jumlah anakan 5.
Pada umur yang sama, induk salak yang dikelola dengan tanaman penaung
gamal mempunyai tinggi tanaman 145 cm, lebar tajuk 149 cm, jumlah
pelapah daun 9 dan jumlah anakan 3. Dalam mengelola tanaman induk
salak, sebaiknya menggunakan tanaman penaung pisang.
Kata kunci: Salak, tanaman induk, tanaman penaung, pisang, gamal.
ABSTRACT
The function of salacca mother-trees is to maintain the desirable characters
of the cultivar and to provide propagation materials. Therefore, mothertrees must be managed optimally. Technology assessment for salacca
mother-trees was conducted at IPPTP Malang, including fertilization,
pruning, irrigation, pest and disease control, and vegetative shading using
banana and gamal trees. Rate of fertilizers was 200 g ZA + 100 g KCl + 100
g Dolomite per plant, given twice, at early rainy season, and one month
afterward. Irrigation was given at 20 days interval by flush-method. Leaves
sheat pruning was conducted during the rainy season and pest and spraying
_____________________________________________
1)

Berturut-turut AjPMA, AjTLMY, dan Teknisi BPTP Karangploso
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pesticides controlled disease. Observation was applied on plant height,
canopy width, leaves sheat numbers, and numbers of suckers. Responses to
the two treatments were tested using a t-test. Vegetative growth of salacca
mother-trees shaded with banana plants was better compared to that of
gamal. One-year-old salacca mother-trees shaded with banana grew 150 cm
in plant height, 156 cm in canopy width, produced 9 leave sheats, and 5
suckers; while salacca mother-trees shaded with gamal plants grew 145 cm
in plant height, 149 cm in canopy width, produced 9 leave sheats, and 3
suckers. Salacca orchard management resulted a better growth of mothertrees when improved techniques is applied and banana plants shade the crop.
Key word: Salacca, mother-tree, shading plant, banana plant, gamal
PENDAHULUAN
Komoditi hortikultura merupakan salah satu komoditi prioritas yang harus
ditumbuh-kembangkan dalam bentuk agribisnis. Di Jawa Timur komoditi buahbuahan yang mempunyai peluang untuk ditumbuh-kembangkan dalam bentuk
agribisnis, diantaranya adalah salak. Keberhasilan pengembangan dan agribisnis salak
tidak lepas kaitannya dengan ketersediaan/pengadaan bibit.
Industri pembibitan yang menghasilkan bibit bermutu dalam jumlah yang memadai merupakan tahapan awal yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan
industri buah-buahan (Winarno, 1990). Bibit bermutu selain dicirikan benar varietasnya (true to type), juga baik dan sehat. Bibit sehat dan baik diartikan sebagai bibit
yang diperbanyak dari pohon induk yang sehat. Untuk dapat menghasilkan bibit
bermutu dalam jumlah banyak diperlukan adanya kebun pohon induk. Yang dimaksud
dengan kebun pohon induk adalah suatu kebun yang ditanami dengan beberapa varietas buah-buahan unggul yang dijadikan sumber penghasil bibit (Wijaya dkk, 1994).
Pengelolaan pohon induk memerlukan teknologi yang spesifik sesuai dengan
kegunaan dan fungsi dari pohon induk. Fungsi dan kegunaan pohon induk selain
mempertahankan dan melestarikan sifat-sifat unggul, juga sebagai bahan perbanyakan
tanaman dalam jumlah besar dan tersedia setiap saat (Wijaya dkk, 1994). Guna memenuhi fungsi tersebut, pohon induk harus dikelola secara optimal, efektif dan efisien.
Telah diperoleh komponen teknologi budidaya salak yang meliputi pemupukan,
pemangkasan pelepah daun, pengairan, pengendalian hama dan penyakit serta teknologi
pencangkokan tunas anakan. Komponen-komponen tersebut perlu dikaji dan diterapkan
dalam mengelola tanaman induk salak, sehingga akan dapat disusun rakitan teknologinya.
Hasil analisis tanah dan tanaman di sentra-sentra produksi salak menunjukkan
bahwa unsur hara K, Mg dan S merupakan faktor pembatas pertumbuhan
(Kusumainderawati dan Soleh, 1991). Berkaitan dengan hal itu, Soleh dkk (1994)
menyarankan bahwa untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal, pemupukan
tanaman salak sebaiknya terdiri dari ZA, Urea, KCl, Dolomit, Borax dan Zinc Sulfat.
Dengan masukan berbagai macam pupuk tersebut, maka kebutuhan akan unsur hara K,
Mg dan S dapat terpenuhi. Demikian juga kebutuhan akan unsur mikro B dan Zn.
Pada prinsipnya tanaman salak tidak tahan pada kondisi kering. Apabila pada
musim kemarau tanaman salak tidak mendapatkan air, maka pertumbuhan terhambat
dan pada kondisi parah dapat menyebabkan kematian tanaman. Soleh dkk (1995)
mengemukakan bahwa pemberian air pada musim kemarau berpengaruh terhadap
pertumbuhan pupus baru atau pertambahan pelepah. Untuk mencapai sasaran tersebut
disarankan setiap pohon disiram air 20 liter dengan interval 20 hari.
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Pada musim penghujan atau kondisi kelembaban di sekitar tanaman cukup tinggi,
seringkali terjadi kerusakan pada lamina daun oleh karena penyakit becak daun.
Penyakit becak daun disebabkan oleh jamur Pestalotia yang identik dengan jamur
Pestaliopsis palmarum (Mahfud dkk, 1993). Serangan hebat jamur ini menyebabkan
lamina daun seperti terbakar dan akhirnya bisa menyebabkan kematian tanaman.
Guna mencegah kerugian tersebut, di musim penghujan perlu dilakukan pengendalian
penyebab busuk bunga serta pengurangan kelembaban dengan cara melakukan
pemangkasan pelepah daun (Soleh dkk, 1993).
Pengkajian ini bertujuan memperoleh teknologi pengelolaan tanaman induk salak
yang efisien; sedangkan sasarannya adalah penyediaan pohon induk salak unggul yang
dapat memproduksi bibit dengan maksimal.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian ini merupakan penelitian lapang yang dilaksanakan di lahan IPPTP
Malang, BPTP Karangploso dengan luasan sekitar 1 ha. Pengkajian berlangsung dari
bulan April 1996 sampai dengan Maret 1997. Teknologi pengelolaan tanaman induk
salak yang dikaji meliputi aspek budidaya dan penggunaan tanaman naungan. Pada
kegiatan penelitian ini dikaji dua perlakuan, yaitu:
1. Perakitan teknologi pengelolaan tanaman induk salak yang meliputi pemupukan,
pengairan, pemangkasan pelepah daun dan pengendalian hama dan penyakit dengan
tanaman penaung pisang.
2. Perakitan teknologi pengelolaan tanaman induk salak yang meliputi pemupukan,
pengairan, pemangkasan pelapah daun dan pengendalian hama dan penyakit dengan
tanaman penaung gamal.
Pemupukan terdiri dari 200 g ZA + 100 g KCl + 100 g Dolomit per tanaman
yang diberikan 2 kali; setengah dosis diberikan pada awal musim penghujan dan sisanya diberikan pada akhir musim penghujan. Pengairan dilakukan pada musim kemarau dengan cara “leb” interval 20 hari. Pemangkasan atau pengurangan pelepah daun
dilakukan pada musim penghujan dengan menyisakan 12 pelepah daun. Pengendalian
hama dan penyakit dilakukan berdasarkan perkembangan hama dan penyakitnya.
Peubah yang diamati meliputi: Tinggi tanaman, lebar tajuk, jumlah pelepah daun,
dan jumlah anakan.
Untuk membandingkan pertumbuhan vegetatif dan jumlah anakan dari induk
salak dikelola dengan tanaman penaung pisang dan gamal digunakan uji-t.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanaman induk salak yang ditanam dengan tanaman penaung pisang
menunjukkan pertumbuhan vegetatif yang lebih baik dibandingkan dengan induk salak
yang ditanam dengan tanaman penaung gamal. Tanaman induk salak yang ditanam
dengan tanaman penaung pisang menunjukkan keragaan tinggi tanaman, lebar tajuk
dan jumlah pelepah daun yang lebih baik daripada tanaman induk salak yang
ditanaman dengan tanaman penaung gamal (Tabel 1, 2 dan 3). Selain memberikan
pertumbuhan induk salak yang optimal, tanaman penaung pisang berpengaruh
terhadap jumlah anakan. Tanaman induk salak yang ditanam dengan tanaman
penaung pisang menghasilkan anakan yang lebih banyak dibandingkan dengan induk
salak yang ditanam dengan tanaman penaung gamal (Tabel 4).
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Tanaman salak seperti tanaman buah-buahan lainnya juga peka terhadap kondisi
lingkungan seperti temperatur dan kelembaban. Tanaman salak yang termasuk keluarga palmae dengan karakter perakarannya dangkal tidak tahan pada kondisi kering atau
kekurangan air serta sinar matahari langsung. Oleh karena itu dalam penanamannya
salak memerlukan tanaman penaung serta pengairan yang kontinyu, khususnya pada
musim kemarau. Tanaman penaung ditaman diantara dua baris tanaman salak.
Tabel 1.

Perbandingan tinggi tanaman antara induk salak yang ditanam dengan
tanaman penaung pisang dan gamal (Malang, 1996).

Umur Tanaman
(Bulan)
8
9
10
11
12
13
14
15
Keterangan:

Tabel 2.

Rata-rata Tinggi Tanaman Induk Salak (cm)
Tanaman Penaung Pisang
Tanaman Penaung Gamal
128 a
124 b
139 a
131 b
147 a
142 b
147 a
145 a
150 a
145 b
152 a
151 b
169 a
167 b
187 a
182 b

Angka-angka pada baris sama yang didampingi huruf berbeda menunjukkan berbeda nyata
berdasarkan uji t pada taraf 5%.

Perbandingan lebar tajuk tanaman antara induk salak yang ditanam dengan
tanaman penaung pisang dan gamal (Malang, 1996).

Umur Tanaman

Rata-rata Lebar Tajuk Tanaman Induk Salak (cm)

(Bulan)

Tanaman Penaung Pisang

Tanaman Penaung Gamal

8
9
10
11
12
13
14
15

116 a
129 a
147 a
148 a
156 a
172 a
192 a
195 a

123 b
134 b
152 b
142 b
149 b
175 a
197 a
207 b

Keterangan:

Angka-angka pada baris sama yang didampingi huruf berbeda menunjukkan berbeda nyata
berdasarkan uji t pada taraf 5%.

Tanaman yang umum dipergunakan sebagai tanaman penaung adalah tanaman
produktif yang mempunyai sifat tidak kompeteitif dengan salak sebagai tanaman
pokok. Jenis tanaman penaung antar sentra produksi salak berbeda. Sebagai
gambaran di sentra produksi Malang, umumnya petani menanam langsep sebagai
penaung, sedangkan di sentra salak Bangkalan dan Lumajang, pisang umumnya oleh
petani digunakan sebagai penaung.
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Tabel 3.

Perbandingan jumlah pelepah daun antara induk salak yang ditanam dengan
tanaman penaung pisang dan gamal (Malang, 1996).

Umur Tanaman
(Bulan)
8
9
10
11
12
13
14
15
Keterangan:

Tabel 4.

Rata-rata Jumlah Pelepah daun Induk Salak
Tanaman Penaung Pisang
Tanaman Penaung Gamal
10 a
10 a
10 a
10 a
9a
10 a
10 a
9a

8b
8b
8b
8b
9a
9a
7b
8a

Angka-angka pada baris sama yang didampingi huruf berbeda menunjukkan berbeda nyata
berdasarkan uji t pada taraf 5%.

Perbandingan jumlah anakan antara induk salak yang ditanam dengan
tanaman penaung pisang dan gamal (Malang, 1996).

Umur Tanaman

Rata-rata Jumlah Anakan Induk Salak

(Bulan)

Tanaman Penaung Pisang

Tanaman Penaung Gamal

8
9
10
11
12
13
14
15

3a
3a
3a
5a
5a
6a
6a
6a

2b
3a
3a
3b
3b
3b
5b
6a

Keterangan:

Angka-angka pada baris sama yang didampingi huruf berbeda menunjukkan berbeda nyata
berdasarkan uji t pada taraf 5%.

Dalam pertumbuhannya, tanaman memerlukan dua hal pokok yaitu pupuk
sebagai sumber makanan dan air. Peranan air cukup penting mengingat air berfungsi
sebagai pelarut zat organik dan anorganik di dalam tanah (Barber, 1984), bahan baku
fotosintesis maupun proses hidrolisis (Gardner et al, 1985). Aplikasi pupuk berguna
dan bermanfaat bagi tanaman apabila tersedia cukup air, sehingga pupuk dapat
dilarutkan (diurai) menjadi ion atau kation yang dapat diabsorbsi oleh tanaman. Soleh
dkk, (1995) mengemukakan bahwa pemupukan pada salak yang diikuti pangairan
dengan interval 20 hari meningkatkan serapan unsur hara N, K, B dan Zn di daun.
Dengan meningkatnya serapan N dan terpenuhinya ketersediaan air di daerah
perakaran, maka pertumbuhan vegetatif salak yang diindikasikan dengan
bertambahnya tinggi tanaman, tajuk dan pelepah/pupus baru akan berlangsung secara
optimal dan kontinyu.
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Penggunaan tanaman pisang sebagai penaung tanaman salak menghasilkan
pertumbuhan pohon induk yang optimal dan jumlah anakan yang banyak, karena
kondisi disekitar daerah perakaran selalu lembab. Nuhardiyati (1988) mengemukakan
bahwa tanaman pisang sering dipergunakan sebagai tanaman pelindung cengkeh, kopi
dan kakao. Fungsi sebagai tanaman pelindung mengingat pisang mempunyai sistem
perakaran dangkal dan batangnya yang banyak mengandung air. Oleh karena itu
selain berfungsi sebagai pelindung, penanaman pisang diantara tanaman pokok juga
mempunyai fungsi konservasi tanah dan air (Fagi dkk, 1998).
Penanaman pisang sebagai penaung tanaman salak mempunyai fungsi ganda.
Selain berperan dalam perubahan/penyediaan kondisi lingkungan tumbuh yang
optimal bagi pertumbuhan salak, juga bermanfaat dalam peningkatan pendapatan
petani/ penangkar, karena pisang bernilai ekonomi tinggi. Petani atau penangkar bibit
salak yang menggunakan pisang sebagai tanaman penaung, selain mendapatkan
pendapatan dari hasil salaknya (buah maupun bibitnya), juga akan mendapatkan
tambahan pendapatan dari buah pisang. Apabila pisang yang ditanam dari golongan
Cavendish, maka dalam waktu satu tahun sejak tanam dipastikan petani/penangkar
akan mendapat tambahan hasil dari buah pisang.
Penggunaan pisang sebagai penaung tanaman salak, juga mempunyai efisiensi
yang cukup tinggi. Selain ekonomis, penanaman bibit cukup satu kali. Dalam waktu
singkat induk pisang cepat beranak. Bila per rumpunnya lebih dari dua anakan,
sebaiknya setiap induk ditinggalkan dua anakan saja. Pengurangan anakan ini akan
dapat menghasilkan tambahan pendapatan bila anakan yang dibongkar merupakan
bibit yang dapat diperjual-belikan. Disamping itu pada saat panen, bonggol tanaman
dapat dimanfaatkan sebagai bibit (teknologi bit) baik untuk digunakan sendiri dalam
upaya peremajaan tanaman penaung, maupun dijual.
KESIMPULAN
Penerapan komponen teknologi budidaya yang meliputi, pemupukan, pengairan,
pemangkasan pelepah daun, pengendalian hama dan penyakit serta penggunaan
tanaman pisang sebagai penaung pada pengelolaan pohon induk salak menghasilkan
pertumbuhan tanaman dan jumlah anakan yang optimal.
Induk salak yang ditanam dengan penaung tanaman pisang lebih produktif dalam
menghasilkan anakan daripada induk salak yang ditanam dengan penaung tanaman
gamal. Pada umur satu tahun, induk salak yang ditanam dengan penaung tanaman
pisang dapat menghasilkan 5 anakan yang siap dicangkok.
SARAN
Untuk dapat dirakit menjadi paket teknologi pengelolaan pohon induk salak yang
efisien dan efektif penelitian ini perlu dilanjutkan dengan menekankan pada aspek
produksi bibitnya, mengingat setiap pohon induk sudah banyak menghasilkan anakan
yang siap dicangkok.

362

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

PUSTAKA
Barber, S. A. 1984. Soil nutrient bioavailability. Mechanitic Approod. John Wiley &
Sons, Inc. New York,
Gardner, F. P, Pearce and R. L. Michele. 1985. Physiology of crop plant . The Iowa
State University Press.
Fagi, A. M, I. G. Ismail, U. Kusnadi dan A. S. Bagyo. 1988. Penelitian sistem
usahatani di daerah aliran sungai. Risalah Lokakarya Hasil Penelitian
Pertanian Lahan Kering dan Konservasi di DAS, Salatiga, 14 Maret 1988.
Kusumainderawati, E.P. dan M. Soleh. 1991. Penentuan standar normal kebutuhan
hara bagi pertumbuhan dan hasil salak . Laporan Hasil Penelitian ARM. Sub
Balithorti Malang.
Mahfud, M.C, L. Rosmahani dan N. I. Sidik. 1993. Identifikasi dan potensi pengendali
hama serta penyakit salak. Penel. Hort. 5(2): 56-71.
Nurhadiyati, M. 1988. Kajian potensi tanaman pisang pada pola tanam konservasi lahan
kering DAS Jratunseluna Bagian Hulu. Risalah Lokakarya Hasil Penelitian
Pertanian Lahan Kering dan Konservasi di DAS, Salatiga, 14 Maret 1988.
Soleh, M, Q. D. Ernawanto, R. D. Wijadi dan S. R. Soemarsono. 1993. Pengaruh
pemangkasan daun dan pemberian nutrisi terhadap pertumbuhan dan hasil
salak. Laporan Hasil Penelitian ARM. Sub Balithorti Malang.
------------, Suhardjo dan A. Suryadi. 1994. Pengaruh dosis dan saat aplikasi pupuk
makro dan mikro terhadap produksi salak. Laporan Hasil Penelitian ARM.
Sub Balithorti Malang.
---------------. 1995. Pengaruh pemberian air dan masukan hara makro serta mikro
terhadap produksi salak. Laporan Hasil Penelitian ARM. Sub Balithorti
Malang.
Wijaya, M. Reza dan E. Tuherkih. 1994. Pengelolaan pembibitan tanaman buah.
Penebar Swadaya, Jakarta.
Winarno, M. 1990. Teknik perbanyakan cepat buah-buahan tropik. Puslitbang
Hortikultura, Jakarta.

363

Prosiding
Hasil Penelitian/Pengkajian 1996/97
ISBN:Seminar
979-95548-1-0

TEKNIK PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KEBUN INDUK
ANGGUR HARAPAN BANJARSARI
(Management of Mother Trees of Some Promised Grape Cultivars at Banjarsari)
B. Tegopati, Diding R, Loraine M, M. Ghozali, dan Eko Surjono1)
ABSTRAK
Pengelolaan kebun induk kultivar unggul dan harapan anggur di Banjarsari
ditujukan untuk peningkatan produksi dan perbaikan pertumbuhan. Materi
percobaan terdiri dari tanaman baru dan penggantian kultivar dengan
penyambungan pohon dewasa ("top working") berupa klon anggur harapan
BS-45/6, BS-60/6, BS-61/6, BS-85/6, BS-86/6 dan BS-88/6. Percobaan
menggunakan rancangan acak kelompok dengan lima ulangan. Pada umur
60 hari tanaman baru BS 86 tumbuh paling tinggi dan mempunyai daun
paling banyak. Pada umur 130 hari setelah tanam batang paling besar
dicapai oleh klon BS 60 dan jumlah cabang paling banyak dicapai oleh klon
BS 85. Tanaman hasil penyambungan pohon dewasa produksi buahnya
paling tinggi dicapai oleh klon BS 86/6 yaitu 1,015 kg/pohon. Tanaman baru
hingga berumur 4 bulan belum berbunga sedang yang berasal dari
penyambungan pohon dewasa telah berbuah. Penggantian kultivar unggul
terhadap kultivar lama/lokal memungkinkan dapat cepat panen bila
menerapkan teknik penyambungan pohon dewasa, namun produktivitasnya
lebih rendah dibandingkan dengan tanaman baru.
Kata kunci: Teknologi, pembentukan, pengelolaan kebun induk anggur.
ABSTRACT
Management of mother trees of some promised grape cultivars at Banjarsari
was subjected to increase production and improve the growth of some
promised grape clones. Experiment material consisted of new plants and
replacing old trees by top working with some promised grape cultivars such
as BS-45/6, BS-60/6, BS-61/6, BS-85/6, BS-86/6 and BS-88/6. Reseach used
a randomized block design with five replications at 60 days old, BS-86/6
showed the highest height, and the heighest number of leaves 130 days after
planting, the biggest stem reached by BS-85/6. The higgest production of top
worked trees was reached by BS-86/6, resulted 1.015 kg/trees. Four month
old of cutted grape tree had no flowers while top worked tree produced fruits
old grape seeding still born no flower, but top worked grape born fruit. Top
worked trees with promised cultivars resulted earlier harvest compared new
plantations, but their productivity was lower.
Key word: Technology, pruning system, management, mother trees, grapevine
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PENDAHULUAN
Anggur sebagai salah satu komoditi buah-buahan yang merupakan sumber
protein, mineral, vitamin dan mempunyai prospek cerah untuk dikembangkan. Sejalan
dengan keluarnya kebijaksanaan pemerintah tentang pembatasan impor buah-buahan,
anggur merupakan salah satu komoditi buah-buahan yang perlu ditingkatkan kuantitas
dan kualitas produksinya. Usaha peningkatan produksi bisa dicapai melalui cara
budidaya yang optimal.
Pohon induk yang ada di Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian
Banjarsari belum dikelola secara optimal. Untuk pengelolaan kebun induk anggur
yang baik perlu kita ikuti petunjuk-petunjuk cara budidaya anggur yang baik, hasil-hasil
penelitian yang terdahulu, serta cara pengendalian hama penyakitnya. Dengan
pengelolaan kebun induk yang baik akan menambah potensi dari kebun tersebut,
sehingga klon-klon harapan akan lebih terekspresikan.
Pada umumnya anggur dapat dibuahkan tiga kali setahun, yaitu pada bulan
Maret-April, Juli-Agustus dan Nopember-Desember (Purnomo dkk, 1986).
Pemangkasan cabang-cabang dan ranting-ranting merupakan hal yang harus dilakukan
agar anggur dapat dibuahkan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh teknologi
pembentukan pohon dan pengelolaan induk klon anggur harapan Banjarsari.
BAHAN DAN METODE
Dalam penelitian ini telah dilakukan 2 kegiatan yaitu: (1) Menanam tanaman
baru, dan (2) Melaksanakan top working pada tanaman yang telah ada. Baik pada
tanaman baru maupun hasil penyambungan pohon dewasa menggunakan klon harapan
yang sama yaitu: BS 45, BS 60, BS 61, BS 85, BS 86 dan BS 88. Penelitian
menggunakan rancangan acak kelompok dengan 5 ulangan. Peubah yang diamati
untuk tanaman baru yaitu tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun dan jumlah
cabang. Sedangkam untuk top working diameter tunas, panjang tunas, berat tros,
panjang tros, panjang butir dan kadar gula.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tanaman Baru
Tinggi tanaman rata-rata semua varietas pada umur 60 hari relatif sama yaitu
berkisar 122-127 cm. Jumlah daun rata-rata pada umur 60 hari 35 helai, dan paling
banyak dicapai oleh BS 88 (42 helai). Diameter batang rata-rata pada umur 130 hari
1,30 cm dan paling besar dicapai oleh BS 60 (1,49 cm), dan jumlah cabang rata-rata
pada umur 130 hari mencapai 49 dan paling banyak dimiliki oleh BS 85, yaitu
sebanyak 60 buah (Tabel 1).
Dari hasil pengamatan pada tanaman umur 60 hari yaitu sebelum tanaman
mencapai para-para, klon BS 86 mencapai paling tinggi bila dibandingkan dengan klonklon lainnya (Tabel 1). Hal ini sesuai dengan sifat BS 86 yang mana dari klon-klon
yang sudah dikoleksi di IPPTP Banjarsari, maka BS 86 mempunyai pertumbuhan
vegetatif yang paling menonjol, hal ini juga terlihat pada perhitungan jumlah daun yang
paling banyak bila dibanding dengan klon-klon yang lain. Namun pada pengamatan
diameter batang umur tanaman 130 hari klon BS 60 menunjukkan yang paling besar,
begitu juga pada pengamatan jumlah cabang pada tanaman umur 130 hari yang paling
banyak ditunjukkan oleh klon BS 85. Hal ini diduga bahwa pada umur tanaman 60
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hari fitohormon dalam tubuh tanaman klon BS 86 banyak terdapat pada tunas-tunas
apikal sehingga bisa memacu tinggi tanaman dan membentuk tunas-tunas daun lebih
cepat. Sedangkan pada umur tanaman 130 hari fitohormon dalam tubuh tanaman klon
BS 60 banyak terkumpul pada batang bagian bawah sehingga bisa memacu
pertumbuhan diameter batang.
Tabel 1.

Pengaruh BS 45-BS 88 terhadap tinggi tanaman, Diameter batang, jumlah
daun dan jumlah cabang (The difference growth on plant height, stem
diametre, leaves number and branches number of BS 45-BS 88).

Perlakuan
(Treatment)

BS 45
BS 60
BS 61
BS 85
BS 86
BS 88
Rata-rata

Tinggi tanaman,
(cm) 60 hari
(Plant hieght, cm)
60 days
124,5 a
138,1 a
127,1 a
135,1 a
138,4 a
121,9 a
130,9

Diameter batang
(cm) 130 hari
(Stem diametre,
cm) 130 days
1,32 ab
1,49 b
1,37 ab
1,25 ab
1,20 a
1,14 a
1,30

Jumlah daun
(60 hari)
(Leaves number)
60 days
28,93 a
33,60 ab
29,06 a
33,83 ab
40,20 b
42,03 b
34,61

Jumlah cabang
(130 hari)
(Branches
number) 130 days
45,31 a
58,71 b
38,92 a
59,86 b
47,57 ab
42,59 a
48,82

Angka rata-rata pada tiap kolom yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata (p=0,05) menurut Uji Jarak
berganda Duncan (Means within a column followed by some letter are not significanly different (p=0.05)
according to DMRT).

Tanaman Hasil Penyambungan Pohon Dewasa
Dari satu cabang yang disambung dengan entris tumbuh dua tunas; yaitu tunas I
dan tunas II. Masing-masing tunas diamati diameter tunas, panjang tunas dan
persentase tumbuh. Diameter tunas rata-rata untuk tunas I relatif sama yaitu 0,15-0,25
cm, demikian juga untuk rata-rata tunas II yaitu berkisar 0,06-0,14 cm. Panjang tunas
rata-rata untuk tunas I: 20,26 cm paling panjang dicapai oleh klon BS 61/6 (29,82 cm)
dan untuk rata-rata tunas II, 9,769 cm dan paling panjang dicapai oleh klon BS 60/6
(16,24 cm). Persentase tumbuh rata-rata untuk tunas I, 34% dan paling banyak dicapai
oleh klon BS 45/6 yang mencapai 45,50% dan untuk rata-rata tunas II 19,35% dan
paling banyak dicapai oleh klon BS 45/6 sebesar 28% (Tabel 2).
Produksi rata-rata tiap klon 357,95 g dan yang paling tinggi dicapai oleh klon BS
86/6 (1.014,6 gram). Rata-rata berat tros, panjang tros, panjang butir, jumlah butir dan
kadar gula masing-masing mempunyai urutan sebagai berikut: 32,72 gram; 3,72 cm;
1,610 cm; 11,80 dan 16,08. Sedangkan paling tinggi masing-masing dicapai oleh: S
86/6 (69,71); BS 86/6 (7,62 cm); BS 61/6 (2,380 cm ); BS 86/6 (26,60) dan BS 61/6
(21,98) (Tabel 3).
Entris yang disambungkan akan tumbuh dua tunas baru dimana pada umumnya
perkembangan tunas I lebih cepat daripada tunas II, hal ini diduga baik fitohormon
maupun hasil asimilat lebih banyak terkumpul di cabang I daripada di cabang II,
disamping itu ditinjau dari proses terbentuknya cabang I terbentuk lebih dahulu baru
kemudian terbentuk cabang II, sehingga fitohormon di cabang I lebih dahulu terbentuk
daripada di cabang II. Untuk persentase tumbuh paling baik pada tunas I maupun
tunas II paling banyak dicapai oleh klon BS 45, hal ini memang sesuai dengan sifat
bahwa klon BS 45 yang telah dikoleksi di IPPTP Banjarsari mempunyai daya

366

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

kompatibel yang besar bila disambungkan dengan klon-klon yang lain, hanya perlu
diketahui bahwa walaupun persentase tumbuh telah mencapai yang paling tinggi
diantara klon-klon yang lain, tetapi hasilnya belum bisa mencapai 50%, hal ini
disebabkan karena kondisi tanaman batang bawahnya sudah tua dan pertumbuhannya
kurang memenuhi syarat. Demikian juga untuk produksi, berat tros dan panjang tros
walaupun paling tinggi dicapai oleh klon BS 86/6, tetapi produksi ini belum mencapai
maksimal karena kondisi tanaman batang bawahnya kurang memenuhi syarat.
Tabel 2.

Pengaruh BS 45/6-BS 88/6 terhadap diameter tunas, panjang tunas dan persentase
tumbuh (Effect of top working on BS 45/6-BS 88/6 to the shoot diamtre, shoot
lenght, and growth percentage).

Perlakuan
(treatment)
BS 45/6
BS 60/6
BS 61/6
BS 85/6
BS 86/6
BS 88/6

Diameter tunas (cm)
(shoot diametre, cm)
I
II
0,25 a
0,11 a
0,16 a
0,11 a
0,24 a
0,11 a
0,25 a
0,14 a
0,20 a
0,08 a
0,15 a
0,06 a

Panjang tunas (cm)
(shoot length, cm)
I
II
21,73 ab
7,90 abc
20,75 ab
16,24 c
29,82 b
15,46 bc
18,97 ab
10,19 abc
17,50 ab
4,71 ab
12,78 a
4,12 a

Persentase tumbuh (%)
(growth percentage)
I
II
45,50 ab
28,00 b
24,50 a
23,00 ab
35,50 ab
14,50 a
36,50 ab
22,60 ab
33,50 ab
16,00 ab
28,50 ab
12,00 a

Angka rata-rata pada tiap kolom yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata (p=0,05) menurut Uji Jarak
berganda Duncan (Means within a column followed by some letter are not significanly different (p=0.05)
according to DMRT).

Tabel 3.

Pengaruh BS 45/6-BS 88/6 terhadap produksi, berat tros, panjang tros, panjang butir,
jumlah butir dan kadar gula (Effect to top working on BS 45/6-BS 88/6 to the
production, weight of fruit bunch, lenght of fruit bunch, lenght of a single berry,
numbers of berries and glucose content).

Perlakuan
(treatment)

BS 45/6
BS 60/6
BS 61/6
BS 85/6
BS 86/6
BS 88/6
Rata-rata

Produksi
(g)
(product
ion (g))
11,5
305,8
248,0
324,8
1.014,6
243,2
357,95

Berat tros Panjang tros
Panjang
(g)
(cm)
butir (cm)
(weight of
(length of (length of a
fruit bunch) fruit bunch,
single
(g)
cm)
berry, cm)
1,15 a
0,45 a
0,483 a
31,30 a
3,48 b
1,673 b
24,80 a
1,70 ab
2,380 c
32,48 a
2,83 ab
1,779 b
69,71 a
7,62 c
1,640 b
33,67 a
6,22 c
1,710 bc
32,185
3,72
1,610

Jumlah
butir
(number of
berries)

Kadar gula
(glucose
content)

0,40 a
10,80 a
7,20 ab
8,50 ab
26,60 c
17,30 bc
11,80

5,75 a
15,06 b
21,98 d
16,40 bc
17,86 bc
19,42 cd
16,80

Angka rata-rata pada tiap kolom yang diikuti huruf sama tidak berbeda nyata (p=0,05) menurut Uji Jarak
berganda Duncan (Means within a column followed by some letter are not significanly different (p=0.05)
according to DMRT.
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KESIMPULAN
1. Untuk tanaman baru: Tinggi tanaman paling tinggi dicapai oleh BS 86, diameter
batang paling besar dicapai oleh BS 60, jumlah daun paling banyak dicapai oleh BS
88 dan jumlah cabang paling banyak dicapai oleh BS 85.
2. Untuk tanaman hasil penyambungan pohon dewasa, diameter tunas I dan tunas II
paling besar dicapai oleh klon BS 85/6, panjang tunas I paling panjang dicapai oleh
klon BS 61/6 dan panjang tunas II dicapai oleh klon BS 60/6. Sedangkan untuk
persentase tumbuh tunas I dan Tunas II paling banyak dicapai oleh klon BS 45/6.
3. Tanaman baru hingga berumur 4 bulan masih belum berbunga sedangkan tanaman
dari penyambungan pohon dewasa sudah berbuah.
PUSTAKA
Kusumainderawati, E.P, M. Soleh, Q.D. Ernawanto. 1985. Penetapan hara fungsional
bagi tanaman anggur. Laporan Hasil Penelitian.
Kusumainderawati, E.P, M. Soleh, Q.D. Ernawanto. 1990. Pengaruh pemotongan
cabang dan pemupukan N terhadap hasil anggur. Laporan Hasil Penelitian.
Soekirno, H. 1975. Ilmu iklim dan pengairan. Bina Cipta. Bandung
Winarno, M. 1991. udidaya anggur. Balithorti Solok. Puslitbang Hortikultura
Yuniastuti, S, S.R. Soemarsono, Munir. 1990. Pengaruh takaran dan cara pemberian
pupuk kandang terhadap pertumbuhan anggur harapan. Laporan Hasil
Penelitian.
DISKUSI
Edi Utomo:
Dari tanaman baru ada 3 varietas yang berhasil berproduksi pada umur 9 bulan.
Sebutkan 3 varietas tersebut.
Bambang Tegopati, Drs:
3 varietas yang berproduksi pada umur 9 bulan yaitu: (1) Klon BS-60 yang
berproduksi rata-rata 0,212 kg/ha, (2) Klon BS-86 yang berproduksi rata-rata
2,078 kg/ha, dan (3) Klon BS-88 yang berproduksi rata-rata 2,560 kg/ha.
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KAJIAN TEKNIK PENGELOLAAN KLON-KLON MANGGA
CUKURGONDANG
(Assessment of Techniques to Maintain the Mango Clones of Cukurgondang)
Titiek Purbiati, A. Roudhy Effendi dan Yuniarti1)
ABSTRAK
Pengkajian teknik pengelolaan kebun klon-klon mangga Cukurgondang ini
bertujuan untuk meningkatkan produktivitas buah dan entris sebagai materi
perbanyakan dan dilakukan dari April 1996 s/d Maret 1997. Percobaan I
dilakukan dengan menggunakan kultivar Arumanis umur 6 tahun dengan
rancangan percobaan acak kelompok dengan tiga ulangan, dan tiap perlakuan
terdiri dari delapan tanaman. Perlakuan terdiri dari: 1) pemangkasan cabang
satu pupus bagian paling pucuk, 2) tanpa pemangkasan dan 3) pengelolaan
cara petani (petani di daerah Cukurgondang, tanaman mangganya biasanya
tidak dikelola secara intensif). Percobaan II menggunakan 3 kultivar unggul
dan 13 kultivar harapan umur 10 tahun. Pengkajian dilakukan dengan
menggunakan rancangan acak kelompok diulang tiga kali dan sebagai unit
percobaan satu pohon. Perlakuan terdiri dari pemangkasan dan tanpa
pemangkasan. Pengelolaan kebun meliputi pemberian pupuk kandang 50
kg/tanaman pada musim penghujan dan pada musim kemarau diberi pupuk
dalam bentuk cair 750 g ZA + 500 g KCl + 400 g TSP dan penambahan unsur
2% B, 2% Zn tiap tanaman. Pengairan dilakukan bulan Juni s/d Agustus dosis
60 l/tanaman interval 2 minggu sekali. Mangga kultivar Arumanis umur 6
tahun yang digunakan dalam pengkajian ini dan dikelola baik, produksi
buahnya 50% lebih besar dibandingkan yang dikelola cara petani.
Pemangkasan dapat meningkatkan produksi entris 50% dibanding yang tanpa
pemangkasan, dan meningkat 90% jika dibandingkan yang dikelola cara
petani (tanpa pemeliharaan). Pemangkasan pada kultivar Arumanis 143
produksi entrisnya meningkat 60%, Manalagi 69 meningkat 33% dan Golek 31
meningkat 12% dibandingkan yang tanpa pemangkasan. Peningkatan
produksi entris kultivar Irwin mencapai 50%, Haden meningkat 18%, Madu
Anggur meningkat 42% dan Swarnarika meningkat 35%. Pada kultivar
Kensington Apple, Keitt, Malgova, Khirsapatimaldah, Carabao, Durih, Duren,
Himanphasand dan Rayu pertumbuhan tunas akibat pemangkasan relatif
lambat sehingga produksi entrisnya tidak meningkat. Pengamatan produksi
buah untuk kedua percobaan baru akan diamati bulan Nopember 1997.
Kata kunci: Mangga, klon Cukurgondang, pengelolaan, kebun, pemangkasan,
materi perbanyakan.
ABSTRACT
The aim of this assessment of techniques maintainance for several clones of
Cukurgondang mango is to increase the yield and shoots/budwoods as
propagating material.
This assessment was conducted in IPPTP
Cukurgondang and farmer's farm closed to this station, from April 1996 to
March 1997. The first experiment was done using randomized Block Design
_____________________________________________
1)

Berturut-turut PMD, staf peneliti dan PMA BPTP Karangploso
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with three replications and eight trees as unit experiment. The treatments
assessed were an optimum maintain one with (1) pruning, (2) no pruning, and
(3) farmer's techniques which usually are not optimum managed. The second
experiment used ten years old tree of superior cultivars and 13 promising
cultivars using randomized block design, 3 replication, and 1 trees as unit
experiment. Some of trees were pruned and the remains were not pruned. All
trees used in this experiment were maintained well including application of
liquid fertilizer of 750 g ZA+500 g KCl+400 TSP plus 2% B and 2% Zn per
tree. Watering of 60 l/tree was applied every two weeks especially during the
dry season of June to August. Well managed of six years old tree of Arumanis
plus pruning produced 50% more of shoots/budwoods than those unpruned
tree, even 90% more than those managed by farmer's techniques. Pruning on
Arumanis 143, Manalagi 69 and Golek 31 was able to increase the production
of shoots/budwoods around 50%, 33% and 12% successively. The production
of shoots/ budwoods for promising cultivars also increased after pruning those
for Irwin 50%, Haden 18% Madu anggur 42% and for other cultivars those
are Kensington Apple, Keitt, Malgova, Khirsapatimaldah, Carabao, Durih,
Duren, Himandphasand and Rayu were very showy. Observation on yield for
each treatment will be conducted on November 1997.
Key word:

Mango, Cukurgondang clones, orchard management, pruning,
propagation materials.
PENDAHULUAN

Jawa Timur sudah dikenal sebagai daerah penghasil buah mangga. Sentra produksi
mangga dengan kultivar yang sama banyak dijumpai di sepanjang pantai utara mulai dari
Bangil, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo (Anonim, 1990). Akhir-akhir ini
pertanamanan mangga berkembang pesat, karena banyak perkebunan-perkebunan
mangga didirikan di Jawa Timur. Menurut Umar Alaydrus (1990) bahwa perluasan
tanaman mangga tersebut tidak hanya dilakukan oleh investor tetapi juga dilakukan oleh
petani. Untuk meningkatkan produksi dan menjaga kelestarian tanaman yang ada
diperlukan pemeliharaan yang intensif, sehingga diperoleh hasil dan mutu buah yang
baik. Usaha tersebut memerlukan tersedianya teknologi budidaya mangga yang tepat
dan dapat diterapkan oleh petani maupun pengusaha kebun-kebun mangga yang lain.
Pengelolaan tanaman mangga yang baik meliputi pemupukan, pengairan,
pemangkasan, pengendalian hama penyakit dan penanaman dengan jarak tanam yang
teratur. Petani mangga di Florida dan Australia untuk memperoleh hasil yang baik juga
melakukan pengelolaan tanamannya secara intensif (Young and Souls, 1981 dan Hill,
1994). Hasil-hasil penelitian mengenai paket budidaya telah banyak didokumentasikan.
Pemberian pupuk berimbang dalam bentuk cair pada musim kemarau yang diberikan
untuk tanaman mangga umur 9 tahun ternyata dapat meningkatkan jumlah buah, kadar
sari buah dan TSS (Soleh et al, 1995 dan Dzainuri et al, 1994). Jika tanaman diberi air
60 liter/pohon/2 minggu sekali dapat meningkatkan jumlah buah per pohon (Ernawanto
et al, 1994a, 1995b). Pemangkasan satu pupus tunas bagian pucuk pada saat panen dapat
meningkatkan jumlah malai bunga dan jumlah buah tiap pohon (Purbiati et al, 1993;
Oousthuyse, 1992 dan Rao and Kader, 1979). Singh (1968) juga melaporkan bahwa
petani mangga di India melakukan pemangkasan pemeliharaan secara intensif karena
dapat memperbaiki warna buah dan memudahkan penyemprotan. Usaha peningkatan
produksi entris mangga Arumanis untuk pembibitan mangga juga dilakukan
pemangkasan 1 pupus bagian pucuk pada pohon induknya (Purbiati et al, 1987).

370

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

Kebun Cukurgondang merupakan kebun Plasma nutfah mangga yang perlu
dilestarikan baik sebagai induk sumber materi perbanyakan maupun pohon produksi
sehingga diperlukan pengelolaan pemupukan, pengairan, pemberantasan hama penyakit
dan pemangkasan. Tujuan pengkajian ini adalah meningkatkan produktivitas entris dan
buah melalui pengelolaan kebun yang optimal.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilakukan di Kebun IPPTP Cukurgondang, Pasuruan dan kebun
petani mangga di sekitarnya, dilaksanakan dari bulan April 1996 s/d Maret 1997.
Percobaan I menggunakan kultivar Arumanis umur 6 tahun dengan rancangan
percobaan acak kelompok dengan 3 ulangan, dan tiap perlakuan terdiri dari 8 tanaman.
Perlakuan pemeliharaan terdiri dari (1) pemangkasan cabang 1 pupus bagian pucuk,
(2) tanpa pemangkasan, dan (3) pengelolaan cara petani (tanpa pemupukan, pengairan,
pengendalian hama penyakit dan pemangkasan). Percobaan II menggunakan 3
kultivar unggul dan 13 kultivar harapan umur 10 tahun, dengan rancangan acak
kelompok, diulang 3 kali dengan unit percobaan 1 pohon. Perlakuan terdiri dari
pemangkasan dan tanpa pemangkasan. Pengelolaan kebun meliputi pemberian pupuk
kandang 50 kg/tanaman pada musim penghujan, pemupukan 750 g ZA + 500 g KCl +
400 g TSP (2% B + 2% Zn) dalam bentuk cair diberikan musim kemarau, pengairan
bulan Juni s/d Agustus dosis 60 liter/tanaman interval 2 minggu sekali. Peubah yang
diamati meliputi produksi entris dan produksi buah (sebelum dan setelah perlakuan).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Percobaan I: Kultivar Arumanis Umur 6 Tahun
Produksi buah mangga Arumanis sebelum pengkajian, baik yang akan menjalani
perlakuan pemangkasan maupun tanpa pemangkasan relatif sama dan nyata lebih besar
dibandingkan dengan produksi dari pohon mangga yang dikelola cara petani (Tabel 1).
Tabel 1.

Produksi buah pada tanaman yang akan diperlakukan (kg/pohon) .
Cukurgondang 1997.
Perlakuan

Produksi buah (kg/pohon)

Pemangkasan

4,12 a

Tanpa pemangkasan

3,37 a

Pengelolaan cara petani

2,09 b

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf 5%

Tanaman mangga yang dikelola menurut cara petani produksinya lebih rendah
karena tanaman tersebut tidak dikelola secara intensif, sedangkan tanaman yang akan
diperlakukan pemangkasan dan tanpa pemangkasan diberi pupuk kandang pada awal
musim hujan dan pupuk 750 g ZA + 500 g Kcl + 400 g TSP (2% B + 2% Zn) dalam
bentuk cair yang diberikan pada musim kemarau. Pengairan diberikan bulan Juni s/d
Agustus dengan dosis 60 l/ tanaman interval 2 minggu sekali.
Menurut Soleh et al. (1994), produksi mangga akan meningkat jika diberi
tambahan pupuk pada saat pemulihan. Unsur B dan Zn merupakan hara mikro
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sehingga walaupun dalam jumlah yang sedikit tetap dibutuhkan oleh tanaman untuk
meningkatkan hasil (Gardner et al, 1985). Penyiraman pada tanaman mangga juga
mempengaruhi kualitas buah (Effendy, 1995), tetapi pemberian air yang terus
meningkat justru tidak akan meningkatkan produksi buah, sehingga ada batasan dosis
optimum yang diberikan (Ernawanto et al, 1994). Umumnya petani mangga di sekitar
daerah Kebun Cukurgondang tanamannya tidak dikelola secara intensif, bahkan
dibiarkan tumbuh secara alami.
Produksi Entris
Produksi entris pada tanaman yang dipangkas nyata lebih banyak dibanding dari
tanaman yang tidak dipangkas maupun yang dikelola menurut cara petani (Tabel 2).
Tabel 2.

Pengaruh pemangkasan, tanpa pemangkasan dan pengelolaan cara petani
terhadap rata-rata produksi entris. Cukurgondang 1997.
Perlakuan

Pemangkasan
Tanpa pemangkasan
Pengelolaan cara petani

Produksi entris per pohon
333,3 a
231,2 b
171,6 b

Jumlah entris tiap satu
titik pangkasan
5a
2b
1b

Angka-angka dalam kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak menunjukkan beda nyata
pada taraf 5% menurut uji BNT.

Dua minggu setelah pemangkasan, tunas-tunas di sekitar bekas pangkasan entris
sudah mulai tumbuh. Produksi entris 3 bulan setelah pemangkasan pada tanaman
mangga yang dipangkas lebih banyak daripada tanaman yang tidak dipangkas maupun
tanaman yang dikelola menurut cara petani. Tanaman yang dikelola menurut cara
petani biasanya menerima sangat sedikit masukan teknologi, sedangkan tanaman yang
tanpa pemangkasan diberi pupuk dan penyiraman. Tanaman yang dipangkas produksi
entris lebih banyak, karena akan merangsang tumbuhnya tunas di sekitar buku. Dari
tunas-tunas padat di sekitar buku-buku pada bekas pangkasan akan pecah dan tumbuh
memanjang menjadi entris.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan, bahwa
pemangkasan cabang yang dilakukan setelah panen buah terbukti menambah jumlah
tunas pucuk yang tumbuh per pohon (Oousthyse, 1992; Purbiati et al, 1994a, 1995b;
Purnomo et al, 1995) dan mempercepat awal tumbuhnya tunas pada mangga kultivar
Gadung dan arumanis (Anonim, 1996 dan Purbiati dan Yuniastuti, 1993). Jika
dibiarkan secara alami yaitu tanpa pemangkasan, saat pecah tunas baru akan terjadi
sekitar satu bulan setelah panen buah (Purnomo, 1984) dan umumnya tiap pucuk tunas
padat tersebut hanya terbentuk satu pupus entris (Purbiati et al, 1987).
Percobaan II: Kultivar Unggul Dan Harapan Umur Pohon 10 Tahun
Produksi entris
Produksi entris per pohon pada kultivar unggul yang dipangkas lebih banyak
dibandingkan yang tidak dipangkas, sedangkan pada tanaman mangga kultivar harapan
yang dipangkas, produksi entrisnya lebih banyak termasuk Irwin, Haden, Madu anggur
dan swarnarika (Tabel 3).
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Tabel 3.

Pengaruh pemangkasan dan tanpa pemangkasan terhadap produksi entris
pada mangga kultivar unggul dan harapan. Cukurgondang 1997.

Kultivar Mangga

Perlakuan Pemangkasan

Tanpa pemangkasan

Kultivar Unggul
Arumanis 143

549 a

430,8 b

Manalagi 69

172 a

129,8 b

Golek 31

187 a

166 b

Kensington Aplle

260,3 a

828,3 b

Irwin

498,3 a

322,3 b

Keitt

327,3 a

407,3 b

Malgova

337,0 a

553,3 b

Haden

472,0 a

400 b

Khirsapati maldah

731,0 a

902 b

Carabao

138,0 a

168,3 b

Madu anggur

259,7 a

182,7 a

Durih

323,7 a

473 b

Kultiar Harapan

Duren

59 a

69,3 b

Swarnarika

450 a

331,7 b

Himanphasand

46,7 a

75,7 b

Rayu

151,3 a

212,7 b

Angka-angka dalam satu baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak menunjukkan beda nyata
pada taraf 5% menurut uji t

Pada tanaman mangga kultivar unggul, baik Arumanis 143, Manalagi 69 maupun
Golek 31 yang dipangkas mempunyai produksi entris lebih banyak dibandingkan dari
pohon yang tidak dipangkas. Pemotongan pucuk batang mengakibatkan bangun dan
tumbuhnya tunas di bawahnya yang semula dalam keadaan dorman dan kemudian
tumbuh daun menjadi satu pupus entris yang selanjutnya berkembang menjadi ranting.
Kusumo (1984) menyatakan, bahwa tunas yang dorman karena kadar auxin tinggi di
bagian pucuk berdifusi ke bawah merintangi tumbuhnya tunas lateral, sedangkan
pertumbuhan pucuk batang tetap berlangsung terus.
Pada kultivar harapan dapat meningkatkan produksi entris, kecuali pada kultivar
Madu anggur. Dari 13 kultivar harapan tersebut 9 kultivar diantaranya yang tidak
dipangkas mempunyai produksi entris lebih banyak dibanding yang dipangkas. Hal
itu karena kultivar tersebut pada saat pengamatan (bulan Maret 1997) masih belum
tumbuh tunasnya. Jadi untuk kultivar harapan pertumbuhan saat bertunasnya tidak
bersamaan pada masing-masing kultivar. Sembilan kultivar yang belum tumbuh
tunasnya tersebut adalah Kensington Apple, Keitt, Malgova, Khirsapatimaldah,
Carabao, Durih, Duren, Himanphasand dan Rayu. Purnomo (1984), mengemukakan
bahwa kejadian pertunasan dalam satu populasi tunas pucuk per pohon mangga tidak
pernah serempak. Keitt dan Malgova merupakan kultivar yang waktu tumbuh tunas
dan bunganya relatif lambat (Young dan Sauls, 1981: Snyman dan Schroeder, 1992;
Purnomo et al, 1995).
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KESIMPULAN
Produksi entris setelah pemangkasan dapat meningkatkan jumlah entris 50%
dibanding tanpa pemangkasan dan 90% lebih banyak dibandingkan pengelolaan cara
petani.
Jika dibandingkan dengan pengelolaan tanpa pemangkasan, kultivar unggul yang
dipangkas dapat meningkatkan produksi entris sebesar 60% pada Arumanis 143,
Manalagi 69 meningkat 33% dan Golek 31 meningkat 12%. Untuk kultivar harapan
Kensington Apple, Keitt, Malgova, Khirsapatimaldah, Carabao, Durih, Duren,
Himanphasand dan Rayu pertumbuhan tunasnya lambat. Irwin dengan pengelolaan
pemangkasan produksi entris meningkat 50%, Haden meningkat 18%, Madu anggur
meningkat 42% dan Swarnarika meningkat 35% dibanding tanpa pemangkasan.
SARAN
Karena produksi tanaman akibat perlakuan pemangkasan belum diketahui, maka
disarankan produksi tahun 1997/1998 tetap dilanjutkan untuk diamati.
PUSTAKA
Anonim. 1996. Aplikasi pemangkasan cabang produksi pada mangga . Laporan
tahunan hasil penelitian hortikultura April 1995-Maret 1996. BPTP
Karangploso Malang.
Dzainuri, M. Soleh dan B. Tegopati. 1995. Pengaruh pupuk N, TSP + (B dan Zn) dan
pemberian paklobutrazol terhadap peningkatan fruit set dan produksi
mangga. Prosiding seminar hasil-hasil penelitian buah-buahan 1993/94. Sub
Balai Penelitian Hortikultura Malang. p: 77-81.
Effendy, A.R, 1995. Pengaruh NAA, GA3, Promalin dan Kinetin serta penyiraman
terhadap pembentukan calon buah dan hasil mangga. Prosiding seminar hasil
penelitian buah-buahan 1993/94. Sub Balai Penelitian Hortikultura Malang.
p: 69-75.
Ernawanto Q.D, M. Soleh dan A.R. Effendy. 1995. Pengaruh saat awal dan dosis
pemberian air terhadap pembungaan dan produksi mangga. Prosiding seminar
hasil-hasil penelitian buah-buahan 1993/94. Sub Balai Penelitian Hortikultura
Malang. p: 27-32.
----------, M. Soleh dan T. Purbiati. 1994. Studi hubungan air dengan reproduksi
mangga. Prosiding seminar hasil-hasil penelitian buah-buahan 1992/93. Sub
Balai Penelitian Hortikultura Malang. p: 23-27.
Gardner P, R.B. Pearee and R.L. Mitchell. 1985. Physiology of crop plant . The Iowa
state University Press. U.S.A.
Hill T.R, 1994. Pruning on mango. Department of Agriculture West Australia. 3p.
Kusumo S, 1984. Zat Pengatur Tumbuh Tanaman. Yasaguna. 75 p.
Oousthuyse S.A,1992. Ideas on pruning of mango trees in South African mango
Growers Association Suid Afrikaanse Mangokwekers Vereniging . Vol 12
Tzaneen. p:1-8.
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Purbiati T, Sri Yuniastuti dan Bambang Tegopati. 1994. Pengaruh waktu dan
persentase pemangkasan tunas terhadap pertumbuhan vegetatif dan produksi
mangga. Jurnal Hortikultura Vol.4 No 2. Badan Litbang. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hortikultura. Jakarta. p: 50-54.
--------- R. Widodo dan A. Supriyanto. 1987. Pengaruh pengeratan dan perompesan
entris terhadap keberhasilan pembibitan mangga . Hortikultura (22). Balai
Penelitian Hortikultura. Solok.
Purbiati. T,dan S.Yuniastuti. 1992. Pengaruh macam pemangkasan terhadap
pertunasan dan buah mangga. Prosiding seminar hasil penelitian buahbuahan. Sub Balai Penelitian Hortikultura Malang tahun 1991/1992 . Sub
Balai Penelitian Hortikultura Malang. p: 38-42.
Purnomo S, 1984. Produktivitas dua kultivar mangga (Mangifera indica L.) yang
berbeda bentuk tajuknya. Rencana penelitian untuk tesis Fakultas Pasca
Sarjana. UNPAD. Bandung. 21 p.
------------, Yuniarti dkk, 1995. Rakitan Teknologi produksi untuk pengembangan
agribisnis komoditas mangga. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Karangploso. Malang. 39 p.
------------, 1986. Pendugaan manipulasi teknik agronomis tanaman mangga kultivar Golek,
Gadung dan Manalagi. Penel. Hort. 1 (2). Balai Penelitian Hortikulura Solok.
Rao, M. dan Abdul Khader, 1979. More about mango pruning. Indian hortikulture Departement of horticulture Tamil Nadu Agricultural University. Coimbatora.
Soleh M. dan Q.D. Ernawanto, 1994. Pengaruh takaran pupuk N,B,dan Zn pada
tanaman mangga. prosiding seminar hasil penelitian buah-buahan 1992/93.
Sub balai Penelitian Hortikultura Malang. p: 15-21.
Snyman J.C. and Schroeder W, 1992. Mango cultivar in South Africa. Institute for
tropical and Subtropical crops. Nelspruit. South Africa.
Young T.W. and Yulian W. Sauls, 1981. The Mango industry in Florida. Florida
Cooperative Extension service Institute of food and Agriculture Sciences
university of Florida. Gaines ville. U.S.A.
DISKUSI
L. Setyobudi, Dr.:
- Penjelasan mengenai teknik pemangkasan yang dilakukan pada tanaman
mangga. Apakah semua pupus yang dipangkas atau hanya beberapa cabang
saja dan perlakuannya ?
- Apakah untuk pohon yang berumur 10 tahun juga dilakukan pemangkasan
semua pupus ?
T. Purbiati, Ir.:
- Teknik pemangkasan yang dilakukan dengan memangkas satu pupus bagian pucuk.
- Jumlah pupus yang dipangkas 100% untuk tiap pohon, jadi semua pupus.
- Pemangkasan dilakukan satu hari setelah panen.
- Pohon yang berumur 10 tahun semua pupus bagian paling pucuk dipangkas
semua (100%).
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TEKNIK PENGELOLAAN POHON INDUK JERUK BEBAS
PENYAKIT DI LAPANG DAN DI POT DALAM RUMAH KASA
(Management of Viruses Free of Citrus Mother Trees of Citrus in Field and Potted
Plants Under Screen House Condition)
M. Sugiyarto, Anang Triwiratno, Hadi Mulyanto, dan Setiono 1)
ABSTRAK
Program penyediaan pohon induk bebas penyakit di IPPTP Tlekung sampai
tahun 1990 telah menghasilkan 83 varietas jeruk bebas dari tujuh virus;
CVPD, CTV, CVEV, CEV, CPsV, CTLV dan CCaV. Koleksi pohon induk
jeruk bebas penyakit ditanam dalam pot volume 7,5 l, di Rumah Kasa IPPTP
Punten dan untuk mengevaluasi keragaannya di lapang ditanam di kebun
koleksi IPPTP Tlekung. Pemeliharaan dilakukan dengan menerapkan
pengelolaan pohon induk bebas penyakit secara optimal. Pada umur 3
tahun, pertumbuhan tanaman di pot lebih lambat dibandingkan pertumbuhan
tanaman di lapang. Rata-rata diameter tanaman dalam pot sekitar 2,4 cm,
dengan produksi 125 mata tempel/th, sedangkan tanaman di lapang diameternya mencapai 6,2 cm dengan produksi 700 mata tempel/th. Tanaman di
pot memiliki kelebihan hemat tempat dan perawatan, sedangkan kelemahannya adalah tanaman mudah layu karena kurang air dan pertumbuhannya
relatif terhambat. Pengendalian vektor virus dilakukan apabila terdapat 1
ekor Diaphorina citri atau 27 ekor aphid. Pemupukan dilakukan dengan
pupuk NPK 20-200 g/tanaman/pot diberikan setiap 2 bulan atau dikombinasi
dengan pemupukan cair 2 g/l ditambah pupuk mikro setiap 2-4 minggu.
Pemupukan tanaman di lapang dengan 100-200 g NPK/pohon setiap 3
bulan. Pengairan dan penyiangan disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil
indeksing terhadap CTV dengan metode ELISA terhadap 34 pohon dari 15
varietas, terdapat satu varietas (KS10.P07.032) yang menunjukkan reaksi
positif, sedang indeksing terhadap enam virus lainnya semuanya negatif
.Kata kunci: Pohon induk jeruk, Indeksing, Produksi mata tempel.
ABSTRACT
Eighty three viruses free citrus plants were maintained as potted plants of
750 l by volume and kept under insect proof screen house at Punten
Instalation of Research and Assessment Agricultural Technology while some
of them were planted as field collection at Tlekung IRAAT for horticultural
performance evaluation. Three year old trees of potted plants tended to grow
slower than those on field trees, due to limited growth of roots. Average
diameter of potted plants was 2.44 cm, produced 125 budwood/year, while
from field trees reached 6.2 cm in diameter and produced more than 700
budwoods/year. Although potted plants were easier managed but they were
easily willting and had slower growth compare to those from field. Virus
vectors control was done as one Diaphorina citri or 27 aphids can transmit
CVPD and CTV diseases. Fertilization of 20-200 g NPK were applied every
_____________________________________________
1)
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2 months added by 2 g/l liquid micro elements/2-4 weeks, while for citrus
field plants were applied 100-200 g NPK/tree/3 months. Irrigation and
weeding were done as necessary. Indexing fowards CTV using Elisa method
of 34 trees from 15 varieties found that one varieties with code
KS10.P07.032 proved to be positively reinfected and should be eradicated.
Key word: Citrus mother trees, Indexcing, Bud wood production.
PENDAHULUAN
Serangan penyakit jeruk endemik seperti CVPD (Citrus Vein Phloem Degenaration) dan Tristeza, dan atau komplek hama penyakit lainnya mengakibatkan punahnya
sebagian tanaman jeruk varietas lokal. Hampir seluruh pertanaman jeruk di Indonesia
telah terserang penyakit tersebut, termasuk tanaman koleksi dan plasma nutfah, dan
yang mengkhawatirkan sampai sekarang belum ditemukan jenis jeruk yang tahan terhadap penyakit CVPD (Nobumosa dan Akihama, 1990). Hal ini merupakan tantangan
bagi pemulia tanaman khususnya untuk mencari sumber genetik yang tahan atau
toleran terhadap penyakit tersebut.
Langkah terobosan untuk memulihkan potensi jeruk yang sakit ialah dengan
penyediaan bibit bebas penyakit dengan metode penyambungan tunas pucuk (PTP)
(Supriyanto, 1987), disertai dengan pengelolaan kebun yang baik. Melalui program
rehabilitasi jeruk, pada tahun 1986 telah dilakukan penyediaan pohon induk jeruk
bebas penyakit, dimulai dari varietas-varietas dari koleksi di Sub Balai Penelitian
Hortikultura Tlekung yang sekarang menjadi Instalasi Penelitian dan Pengkajian
Teknologi Pertanian (IPPTP) Tlekung. Sampai dengan tahun 1990, setelah melalui
proses indeksing telah dihasilkan sebanyak 83 varietas pohon induk jeruk bebas penyakit. Selain itu, juga telah diintroduksi beberapa varietas jeruk baru dari negara lain.
Semua pohon induk jeruk bebas penyakit, sekarang diokulasi di pot dalam rumah
kasa di IPPTP Punten sebagai sumber mata tempel untuk blok fondasi sehingga harus
dijaga jangan sampai terinfeksi oleh penyakit tular vektor. Duplikasi dari sebagian
varietas komersial dan introduksi ditanam di kebun IPPTP Tlekung untuk dievaluasi
keragaan hortikulturanya.
Tujuh blok fondasi telah dibangun di Indonesia, yaitu di Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali dan NTB, sedangkan 5
propinsi yaitu Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara
dan NTT diharapkan akan memiliki blok fondasi pada tahun ini (Supriyanto dan
Triwiratno, 1997). Diperkirakan hingga tahun 1997 dari 100.000 mata tempel telah
dikeluarkan dari blok-blok fondasi yang ada baik untuk pembangunan BPMT maupun
langsung untuk penangkar bibit (Direktorat Bina Perbenihan, 1997). Untuk itu perlu
dilakukan uji teknologi pengelolaan pohon induk jeruk bebas penyakit dalam pot di
rumah kasa maupun yang di lapang, sehingga diperoleh teknologi pengelolaan pohon
induk jeruk bebas penyakit di di pot dalam rumah kasa dan di lapang yang efisien dan
efektif. Sasaran penelitian ini adalah terpeliharanya pohon induk jeruk bebas penyakit
dan terditeksinya bila terinfeksi kembali oleh penyakit.
METODE PENELITIAN
Penelitian ditata dalam rancangan acak kelompok, diulang dua kali, dilaksanakan
dalam rumah kasa di IPPTP Punten dengan agroekologi Oxi 2.2. dan di kebun IPPTP
Tlekung dengan agroekologi Oxi 2.2. Penelitian dalam rumah kasa di IPPTP Punten
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menggunakan 394 tanaman terdiri dari 147 varietas, sedang penelitian di IPPTP
Tlekung menggunakan 564 tanaman terdiri dari 64 varietas. Teknologi yang
diterapkan terdiri dari: 1) pengelolaan pohon induk jeruk bebas penyakit yang telah
direkomendasikan dan 2) pengelolaan pohon induk jeruk bebas penyakit yang
diperbaiki.
Pengamatan dilakukan terhadap kehadiran hama dan penyakit, penyakit tular
vektor dan non tular vektor diamati dengan metode indeksing secara serologi dan
menggunakan tanaman indikator. Keragaan tanaman diamati dengan mengevaluasi
pertumbuhan tanaman.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jeruk bebas penyakit tidak berarti tahan terhadap penyakit, oleh sebab itu pohon
induk jeruk bebas penyakit harus dikelola secara baik dan benar agar tetap
bersih/sehat. Ketersediaan/keberadaan pohon induk jeruk bebas penyakit di dalam
rumah kasa sangat terbatas jumlahnya, sehingga mata tempel yang dihasilkan juga
terbatas jumlahnya. Untuk itu perlu pula dilakukan penggandaan mata tempel dari
tanaman induk yang ditumbuhkan di lapang dengan harapan pertumbuhannya lebih
cepat, sehingga mata tempel yang dihasilkan dapat lebih banyak.
Pohon induk jeruk bebas penyakit dalam rumah kasa di IPPTP Punten
merupakan tanaman dalam pot bervolume 7,5 liter media, dengan tanaman berumur 3
tahun, sedang pohon induk di IPPTP Tlekung merupakan tanaman di lapang yang juga
berumur 3 tahun. Pertumbuhan tanaman dalam pot jauh lebih lambat dibanding
dengan tanaman di lapang karena media dalam tanaman pot terbatas dan ruang
tumbuhnya juga terbatas. Tanaman pot baru berdiameter 2.44 cm, sedang tanaman di
lapang sudah mempunyai diameter batang 6.2 cm. Tanaman induk dalam pot hanya
mampu menghasilkan mata tempel sebanyak 125 mata tempel, sedang tanaman di
lapang mampu menghasilkan 700 mata tempel. Kelemahan pada tanaman pot ialah
penyiraman harus kontinyu, paling lambat 3 hari sekali, lebih lama dari 3 hari tanaman
telah memperlihatkan kelayuan, kelebihannya ialah hemat tempat, dan penyebaran
penyakit lebih lambat.
Hasil indeksing terhadap Citrus Tristeza Virus (CTV) pada 34 nomor pohon
induk di IPPTP Punten (Tabel 1), ditemukan satu pohon induk yang positip, yaitu
KS10.P07.032 yang berarti harus dimusnahkan agar tidak menjadi sumber penularan.
Dengan adanya tanaman yang tertular virus tersebut berarti pegendalian vektor tular
virus harus lebih diintensifkan.
Terinfeksinya satu tanaman tersebut diperkirakan terjadi pada waktu rumah kasa
mengalami rusak karena terkena angin kencang yang terjadi pada bulan Januari.
Keberadaan angin tersebut merupakan angin tahunan, yang kadang-kadang mampu
menumbangkan pohon.
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Tabel 1. Hasil Indeksing terhadap virus CTV pada tanaman induk jeruk.
No

Kode Varietas

Hasil

No

Kode Varietas

Hasil
++

1

KBI.T00.018

-

18

T348 (kontrol positif)

2

KBI.T00.029

-

19

KSL.P01

-

3

KJM.P03.106

-

20

KSL.P01.138

-

4

KJO.P01.133

-

21

KSL.P01.112

-

5

KJO.P01.155

-

22

KSL.P01.1106

-

6

KKO.T00.030

-

23

KTO.T00.01

-

7

KKO.T00.01

-

24

KTO.T00.113

-

8

KMO.T01.108

-

25

KOO.T00

-

9

KMO.T01.ten

-

26

KO1.T00.01

-

10

KPL.P01.127

-

27

KO1.T00

-

11

KPL.P02.202

-

28

KO7.T00.01

-

12

KCK.P06.008

-

29

KO7.T00.002

-

13

KCK.T00.016

-

30

KO8.T00.121

-

14

KCK.P08.022

-

31

KO8.T00.105

-

15

KS10.P07.032

++

32

K10.T00

-

16

KS10.K05.025

-

33

K10.T00.06

-

17

Madam Vinous
(kontrol negatif)

-

34

K10.T00.03

-

Keterangan:
- (negatif) berarti bebas penyakit
++ (dobel positif) berarti terinfeksi penyakit

KESIMPULAN
Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pohon induk jeruk bebas
penyakit dalam rumah kasa perlu diintensifkan, karena terdapat satu pohon yang
terinfeksi oleh penyakit tular vektor Tristeza. Pengelolaan harus selalu bebas dari tular
vektor.
PUSTAKA
Cassin, P. J. 1984. The behavior of citrus varieties in different region of production .
Fruit Varieties. Vol. 39(4).
Cameron, J. W. and H.B, Frost. 1968. Genetic, Breeding and Nucellar Embriony. In
The Citrus Industry Vol. II. Riverside Ed. Unif. Of Calif. Div. Of Agric. Aci.
Direktorat Bina Perbenihan, 1997. Program Pembibitan Jeruk Bebas Penyakit di
Indonesia. Makalah latihan Pengelolaan BF dan BPMT Jeruk Bebas
Penyakit. Tlekung, 8 s/d 13 September 1997.
Nobumasa Nito and Tomoyo Akihama. 1990. Prospects of citrus and related general
for virus disease resistent rooestok. Proceeding of the 4th international Asia
Pacific Conference on Citrus Rehabilitation Chiang Mai. Thailand, 4-10 Feb.
1990.
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Supriyanto, A. dan A. Triwiratno, 1997. Pengelolaan Blok Fondasi jeruk bebas
penyakit. Makalah pada Pelatihan Petugas Pengelola Blok Fondasi dan Blok
Penggandaan Mata Tempel Jeruk. Tlekung, 8 s/d 13 September 1997. 15p.
Supriyanto, A. 1987. Program penyediaan bibit jeruk sehat di spanyol. Suatu studi
perbandingan. Risalah Lokakarya Implementasi Rehabilitasi Jeruk. Batu 2122 Agustus.
Supriyanto, A. 1993. Produksi bibit jeruk bebas penyakit mendukung rehabilitasi
sentra produksi jeruk di abupaten Buleleng, Bali. Laporan Penelitian Sub
Balai Penelitian Hortikultura Tlekung, 15 hal.
DISKUSI
Susilo HS, Ir. MS.:
Mengapa berbeda antara ambang ekonomi Diaphorina citri 1 ekor/pohon dengan
Aphids 27 ekor/pohon?
Anang Triwiratno, Ir.:
Hasil penelitian menunnjukkan bahwa 1 ekor Diaphorina citri yang terinfeksi
CVPD dan hinggap/makan pada satu pohon jeruk selama periode tertentu dapat
menularkan CVPD, sedangkan minimal 27 ekor Aphids yang terinfeksi Virus
Tristeza (CTV) yang makan pada satu pohon dapat menularkan CTV, bila kurang
dari 27 ekor belum dapat menularkan CTV atau hanya sebagai hama.
Agus Sumarsono, Ir.:
- Bagaimana pengelolaan pohon jeruk yang sudah terinfeksi jeruk?.
-

Efektif mana mempertahankan pohon induk jeruk sakit yang berproduksi
dengan menanam baru bibit bebas penyakit?

-

Apakah ada pestisida yang mematikan CVPD?

Anang Triwiratno, Ir.:
- Pengelolaan pohon jeruk diarahkan pada satu kondisi agar tanaman dapat
tumbuh maksimal, dapat berproduksi dan melawan kerusakan phloem yang
diakibatkan CVPD. Pengelolaan dapat dilakukan dengan menyediakan unsur
hara yang cukup dan menghindari serangan hama/penyakit lain.
-

Pada prinsipnya tanaman yang sudah terserang CVPD tidak bisa dibersihkan
dilapang, sehingga lebih efektif dengan mengganti bibit bebas penyakit, dan
tanaman lama harus dimusnahkan terlebih dulu.

-

Belum ada pestisida yang dapat mematikan CVPD, yang pernah ada adalah
pestisida yang dapat menghambat sementara perkembangan CVPD, dan
sekarang sudah tidak dipakai lagi.

Edy Utomo
- Bibit bebas penyakit apakah batang bawahnya juga bersih?.
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-

Bagaimana tanda bibit bebas penyakit?

-

Bagaimana agar bibit bebas penyakit tidak salah varietas?

-

Apakah bisa dijalin kerjasama IPPTP Tlekung dengan petani jeruk?

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

Anang Triwiratno, Ir.:
- Batang-bawah yang berasal dari biji yang selama pertumbuhannya belum
terinfeksi oleh vektor, dapat dinyatakan bebas dari virus; dan hingga sekarang
belum dilaporkan adanya penularan virus melalui biji, kecuali Psorosis pada
Troyer dan Carizzo citrange.
-

Tanda bibit bebas penyakit adalah berlabel, usia label belum kedaluwarsa,
pertumbuhan vigor, dan tidak menunnjukkan gejala penyakit akibat virus.

-

Bibit yang berlabel dari BPSP dijamin benar varietasnya, dan kalau mau
melakukan perbanyakan sebaiknya mengambil mata tempel dari BPMT yang
telah direkomendasikan oleh Dinas Pertanian.

-

Kerjasama antara petani dengan IPPTP Tlekung dapat dilakukan, salah satunya
pada tahun 1997-1998, dilakukan kegiatan Sistem Usaha Pertanian (SUP)
jeruk di empat kecamatan Kabupaten Magetan seluas 500 ha dengan tujuan
transfer teknologi kepada petani dan memecahkan permasalahan yang dihadapi
oleh petani jeruk besar.
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TEKNIK PENGELOLAAN INDUK BATANG-BAWAH APEL LIAR
DAN KLON-KLON HARAPAN APEL TLEKUNG
(Orchard Management of Rootstock and Promising Tlekung Apple Clones)
Sutopo, Hardiyanto, A. Triwiratno dan J.B. Suharman1)
ABSTRAK
Untuk meningkatkan produksi dan daya saing apel dalam negeri telah dirakit
paket teknologi produksi yang mantap dalam pembibitan, penyediaan klonklon unggul baru dan pengelolaan kebun yang efesien. Penelitian dilakukan
mulai bulan April 1996-Maret 1997, terdiri dari tiga unit percobaan yaitu
(a) Teknik pengelolaan pohon induk batang-bawah apel liar di Kebun
Percobaan IPPTP Banaran, bertujuan mendapatkan cara perbanyakan
batang-bawah apel liar yang tepat, (b) Teknik pengelolaan apel klon-klon
harapan Tlekung di Kebun Percobaan IPPTP Banaran, bertujuan
mengevaluasi pertumbuhan 9 klon harapan apel Tlekung, dan (c) Kajian
rakitan teknologi untuk tanaman apel produktif di Kebun Percobaan IPPTP
Tlekung, bertujuan mendapatkan komposisi pupuk yang tepat untuk produksi
apel varietas Rome Beauty. Perbanyakan batang-bawah apel liar secara
anakan menghasilkan batang-bawah lebih cepat dan lebih baik daripada
cara perundukan langsung dan cara perundukan tidak langsung. Dengan
cara anakan dalam waktu enam bulan setiap pohon induk menghasilkan ± 4
batang-bawah siap okulasi berkualitas baik, tinggi rata-rata 121 cm dan
diameter batang rata-rata 1,37 cm. Untuk menghasilkan batang-bawah
dengan cara perundukan langsung membutuhkan waktu sekitar satu tahun
dengan hasil ± 21 batang-bawah/ pohon induk sedangkan cara perundukan
tidak langsung membutuhkan waktu sekitar dua tahun dengan hasil ± 63-84
batang-bawah/pohon induk. Kesembilan klon yang diuji menghasilkan
jumlah cabang sama yaitu 3-4 cabang. Pertumbuhan tinggi cabang Klon
Zoete Paradys, Rome Beauty America IV dan Fuji lebih cepat daripada klon
Jonathan, Canada Reinette, Yamagata, John Wik dan Mutzu I, tetapi
diameter batang klon Zoete Paradys kurang baik. Pemupukan 450 gram
NPK/pohon (2 N: 1 P: 3 K) yang diberikan dua kali dapat meningkatkan
produksi apel Rome Beauty dan meningkatkan kelas buah A, B.
Kata kunci: Produksi Batang-bawah, klon harapan apel, unsur hara N, P, K.
ABSTRACT
Due to increase yields and ability to competition within the country it is
necessary to create stable package of production technology of nursery,
availability of new superior clones and efficient fields management. The
research was conducted from April 1996-March 1997, it were consisted of
three experimental unit, (a) Technical management of compatible mother
trees of wild apple rootstock (b) Technical management of wild apple
promising clones, and (c) Assessment of Technology Package for productive
_____________________________________________
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apple trees at Tlekung IPPTP experimental fields to find out the correct
fertilizer composition for yields of apple c.v Rome Beauty. Propagation of
wild apple rootstock by using suckering produce the faster and better
rootstock compared by direct layering and indirect layering. By using
suckering within six months each of mother tress produce ± 4 good quality
rootstock that ready to be budded, which have 121 cm of high average and
1,37 cm of stem diameter. In case to produce rootstock by using direct
layering take about one year with the result are ± 21 of rootstock/mother
trees, while by using indirect by layering take about 2 years with the result
are ± 63-84 rootstock/ mother trees. All of the ninth tested clones produce
the same numbers of branch that's 3-4 branches. The increment of high
branch Zoete Paradys, Rome Beauty, America IV and Fuji clones are faster
than Jonathan, Canada Reinette, Yamagata, John Wik and Mutzu I, but the
stem diameter growth of Zoete Paradys is worst. Fertilizer treatment of 450
g NPK/tree (2N: 1P: 3K) that's given twice could increase yields and fruit
classification to become A and B grades of Rome Beauty apple.
Key word: Rootstock production, promising apple clones, N, P, K nutritions
PENDAHULUAN
Di Jawa Timur terdapat tiga daerah utama penghasil apel yaitu Batu (Malang),
Nongkojajar (Pasuruan) dan Bremi (Probolinggo). Pada tahun 1994 jumlah tanaman
yang telah berproduksi ± 2,458 juta pohon dengan produksi ± 38.305 ton (Anonim,
1994). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional dari tahun 1987 sampai dengan
1993, terjadi peningkatan konsumsi buah apel rata-rata per kapita sebulan lebih dari
8,33% (BPS, 1987 dan 1983 dalam Pasandaran dan Hadi 1994). Peningkatan
konsumsi apel ternyata belum mampu diimbangi produksi dalam negeri, sehingga
pada tahun 1993 tercatat impor apel sejumlah 25.454.498 kg antara lain dari USA
54%, Australia 10%, New Zeland 7%, Perancis 4%, Chile 3,5%, Korea 2,9%, dll
(BPS, 1993 dalam Pranoto, 1995).
Perbanyakan tanaman apel umumnya dilakukan dengan cara okulasi sehingga
ketersediaan batang-bawah menjadi sangat penting. Penyediaan batang-bawah dalam
pembibitan apel di Indonesia biasanya dilakukan dengan cara memisahkan anakan apel
liar yang tumbuh di pangkal batang-bawah apel produktif, sehingga dalam waktu singkat
sulit untuk mendapatkan batang-bawah berkualitas dengan jumlah yang memadai.
Varietas apel yang ditanam petani kebanyakan adalah Rome Beauty, Manalagi,
Princesse Noble dan Anna yang penampilan buahnya, selain Anna relatif kurang
menarik dibandingkan dengan apel impor. Upaya pengembangan dan peningkatan
produksi serta mutu buah apel dapat dilakukan antara lain dengan penyediaan batangbawah bermutu dengan jumlah banyak dalam waktu singkat, penyediaan varietas
unggul baru yang adatif serta menerapkan pemeliharaan optimal.
Batang-bawah yang ideal mempunyai sifat antara lain dapat mengontrol vigor
tanaman sesuai keinginan, cepat berproduksi dan berkualitas tinggi, mudah diperbanyak, mempunyai perakaran baik, resisten hama dan penyakit dan toleran pada kondisi
tanah yang kurang baik (Jotic, 1990). Pohon induk batang atas sebagai sumber entres
harus mempunyai sifat-sifat unggul baik produktivitas maupun mutu produksinya
(Lukitariati dan Muas, 1990).
Meskipun kebanyakan tanaman apel melakukan penyerbukan silang atau tidak
dapat melakukan penyerbukan sendiri, akan tetapi menurut Sunarjono (1990)
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perbaikan apel dengan penyerbukan silang jarang dilakukan karena memerlukan waktu
lama. Kesulitan lain dalam seleksinya ialah bahwa pada apel sering terjadi apomixis.
Walaupun tidak terjadi pembuahan, apel dapat menghasilkan biji yang dapat berkecambah dan tumbuh normal seragam seperti induknya sehingga menyulitkan dalam
memisahkan antara biji vegetatif (apomixis) dan biji hibridanya. Menurut Pohlman
and Borthaku (1969), introduksi merupakan program jangka pendek yang dapat
dilakukan untuk memperoleh varietas komersial dengan sifat-sifat hortikultura yang
baik. Dari 65 klon apel introduksi yang dikelola IPPTP Tlekung, BPTP Karangploso
terdapat beberapa klon yang diharapkan dapat meningkatkan produksi dan daya saing
apel dalam negeri (Hardiyanto, 1991). Untuk mengetahui potensi tanaman yang
diintroduksi, maka perlu segera dilakukan evaluasi (Allard, 1960).
Produksi dan kualitas maksimum dari suatu varietas apel akan mudah tercapai
apabila semua unsur hara tersedia dalam jumlah yang cukup dan berimbang, artinya
yaitu semua unsur yang dibutuhkan tidak ada yang kekurangan atau berlebih karena
kelebihan salah satu unsur dapat menghambat ketersediaan unsur lain. Nitrogen (N),
phosphor (P) dan kalium (K) merupakan unsur yang selalu diberikan dalam kegiatan
produksi apel. Menurut Teskey and Shoemaker (1982), pemupukan N yang tinggi
biasanya menurunkan kandungan P dan K dalam daun dan meningkatkan kandungan
Mg, sedangkan pemupukan K biasanya menurunkan kandungan Mg.
Penelitian ini bertujuan mendapatkan cara perbanyakan batang-bawah apel liar
yang tepat, mengevaluasi pertumbuhan vegetatif sembilan klon harapan apel
introduksi Tlekung dan mendapatkan komposisi pupuk yang tepat untuk produksi apel
varietas Rome Beauty.
BAHAN DAN METODE
Teknik Pengelolaan Induk Batang-bawah Apel Liar
Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan IPPTP Banaran dengan agroekologi
Oxi.2.2. Percobaan dirancang secara acak kelompok, terdiri dari tiga perlakuan cara
perbanyakan batang-bawah apel liar, setiap perlakuan terdiri dari tiga bedengan. Apel
liar berdiameter ± 1 cm digunakan sebagai calon pohon induk ditanam di tiga
bedengan A, tiga bedengan B dan tiga bedengan C. Ukuran untuk bedengan A dan C
adalah 5 m x 0,5 m dan bedengan B adalah 5 m x 1 m. Pada bedengan A dan C
ditanam sebaris apel liar dengan jarak tanam antar tanaman dalam baris 50 cm,
sedangkan pada bedengan B ditanam sebaris tanaman dengan jarak tanam antar
tanaman dalam baris 100 cm. Setelah pohon induk tumbuh kuat (± 1 bulan setelah
tanam), untuk merangsang munculnya anakan batang utama dipotong pada ketinggian
± 5 cm dari permukaan tanah dan selanjutnya diperlakukan dengan tiga cara
perbanyakan batang-bawah:
1. Cara anakan: setelah anakan pada bedengan A tumbuh setinggi 30-50 cm
(diameter ± 0,75 cm) pangkal anakan dibumbun untuk merangsang pembentukan
akar. Apabila anakan pada bedengan A telah mempunyai akar cukup banyak dan
kuat, dipisahkan dari pohon induknya kemudian ditanam dalam bedengan baru
sebagai batang-bawah yang akan digunakan untuk bahan okulasi.
2. Cara perundukan langsung: setelah anakan pada bedengan B tumbuh kuat,
daunnya dirompes dan bagian pucuknya di pangkas, kemudian batangnya dirunduk
sampai rata dengan permukaan tanah dengan bantuan bambu. Setelah tumbuh tunas
baru secara bertahap batang yang dirunduk ditimbun tanah untuk merangsang
keluarnya akar. Apabila tunas-tunas tersebut telah tumbuh kuat dan mempunyai
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perakaran yang cukup, selanjutnya dipindahkan kebedengan baru sebagai batangbawah yang akan digunakan untuk bahan okulasi.
3. Cara perundukan tidak langsung: setelah anakan pada bedengan C mempunyai
akar yang cukup banyak dan kuat, dipisahkan dari pohon induknya (cara anakan),
kemudian ditanam dalam bedengan baru (ukuran 1 m x 5 m) dengan jarak tanam
antar tanaman dalam baris 1 meter. Setelah anakan tumbuh kuat, daunnya dirompes
dan bagian pucuknya di pangkas, kemudian dirunduk sampai rata dengan
permukaan tanah dengan bantuan bambu. Setelah tumbuh tunas baru secara
bertahap batang yang dirunduk ditimbun tanah untuk merangsang keluarnya akar.
Apabila anakan-anakan telah tumbuh kuat dan mempunyai perakaran yang cukup,
selanjutnya dipindahkan ke bedengan baru sebagai batang-bawah yang akan
digunakan untuk bahan okulasi (cara rundukan). Media yang digunakan untuk
membuat bedengan adalah campuran pupuk kandang dan tanah (1:1).
Pemeliharaan tanaman yang meliputi pengairan, pemupukan, pengendalian hama
penyakit dan lain-lain dilakukan secara optimum sesuai dengan kondisi tanaman.
Peubah yang diamati adalah pohon induk yang hidup, produksi batang-bawah
persatuan waktu, tinggi tanaman dan diameter batang.
Teknik Pengelolaan Klon-klon Harapan Apel Tlekung
Percobaan dilakukan di Kebun Percobaan IPPTP Banaran dengan agroekologi
Oxi.2.2. dirancang secara acak lengkap, terdiri dari dua perlakuan cara pengelolaan
kebun yaitu cara petani dan rakitan teknologi hasil penelitian. Sembilan klon harapan
apel Tlekung (Canada Reinette, Jonathan, Johnwik, RBA IV, Mutzu, Yamagata, Zoete
Paradys, Osako dan Fuji) masing-masing ditempel pada 10 batang-bawah apel liar.
Setelah bibit siap tanam (tinggi ± 1-1,5 m), selanjutnya dipindah ke lapang dengan
jarak tanam 2 m x 3 m. Setiap varietas diambil sebanyak 5 tanaman untuk dikelola
dengan cara petani dan 5 tanaman dikelola dengan paket teknologi hasil penelitian
yang telah disempurnakan.
Teknologi petani yang diterapkan adalah pada umur 2 dan 4 bulan setelah tanam
(ST) dipupuk 25 g Urea/ph, umur 6 bulan ST dipupuk 50 g Urea/ph dan umur 12 bulan
ST dipupuk 100 g NPK (15:15:15)/ph, 5 bulan ST cabang utama dilengkung,
pengendalian hama penyakit disesuaikan serangan dan pengairan diberikan setiap 2
minggu, sedangkan paket teknologi hasil penelitian yang diterapkan adalah pada umur
2, 3 dan 4 bulan ST dipupuk 25 g Urea/ph, umur 5 dan 6 bulan ST dipupuk 17 g
Urea/ph dan umur 9 dan 12 bulan ST dipupuk 50 g NPK (15-15-15)/ph, pemeliharaan
lain sama dengan cara petani. Peubah yang diamati adalah diameter batang, panjang
dan jumlah cabang utama.
Rakitan Teknologi Untuk Tanaman Apel Produktif
Percobaan dilakukan di Kebun Percobaan IPPTP Tlekung, agroekologi Oxi.2.2.
dirancang secara acak kelompok, terdiri dari dua perlakuan, diulang 10 kali. Tanaman
apel produktif (umur ± 15 tahun) sejumlah 50 pohon dikelola dengan teknologi petani
dan 50 pohon yang lain dikelola dengan paket teknologi hasil-hasil penelitian yang
telah disempurnakan. Paket petani yang diterapkan adalah rompes daun secara
mekanis, setelah dirompes cabang-cabang vertikal dilengkung mendatar, sehari setelah
rompes dipupuk 225 g NPK/ph (1 N: 1 P2O5: 1 K2O) dan 75 hari setelah pemupukan
pertama dipupuk dengan dosis sama, pengolahan tanah dan penyiangan dilakukan
menjelang pemupukan, umur 50 dan 70 hari setelah rompes disemprot pupuk mikro
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dengan konsentrasi 1,5-2 cc/liter, setelah rompes sampai dengan 4 bulan setelah rompes
diairi seminggu sekali, pengendalian penyakit dengan sistem kalender seminggu sekali dan
pengendalian hama disesuaikan dengan serangan yang ada. Paket hasil penelitian yang
diterapkan adalah seminggu sebelum rompes dan 75 hari setelah pemupukan pertama
dipupuk dengan dosis sama dengan dosis petani tetapi dengan komposisi 2 N: 1 P2O5: 3
K2O dan pemeliharaan yang lain sama dengan teknologi petani. Pupuk yang digunakan
adalah Rustica Yellow (15-15-15), ZA, ZK dan pupuk daun multi mikro. Peubah yang
diamati yaitu produksi buah per pohon, rata-rata berat buah dan ukuran buah (kelas buah).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Teknik Pengelolaan Induk Batang-bawah Apel Liar
Dari sejumlah 69 batang apel liar yang ditanam untuk pohon induk setelah
tumbuh cukup kuat batangnya dipotong setinggi ± 5 cm dari permukaan tanah untuk
merangsang munculnya anakan yang akan digunakan sebagai batang-bawah. Empat
persen dari pohon induk yang ditanam mati karena batang tanaman membusuk akibat
air hujan yang masuk melalui permukaan batang yang dipotong tidak ditutup parafin.
Dari ketiga cara perbanyakan batang-bawah yang dikaji, hanya cara rundukan yang
dapat menghasilkan batang-bawah siap okulasi dalam waktu enam bulan dari saat
pemotongan batang. Setiap pohon induk rata-rata pada umur 6 bulan menghasilkan
batang-bawah dalam kondisi siap okulasi ± 4 batang atau ± 8 batang/pohon induk per
tahun (Tabel 1). Batang-bawah yang dihasilkan berkualitas cukup baik, ukuran
seragam dan sehat, sedangkan batang-bawah yang dihasilkan petani umumnya
ukurannya tidak seragam dan telah terinfeksi penyakit batang yaitu jamur upas.
Jumlah batang-bawah yang dihasilkan dari percobaan ini tidak jauh berbeda dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi et al. (1986), bahwa satu tanaman akan
menghasilkan 4-5 wiwilan/anakan dalam waktu 4-5 bulan.
Tabel 1.

Rata-rata jumlah anakan, tinggi anakan dan diameter batang pada bulan
keenam setelah tanam.

Perlakuan
A
B
C
Keterangan:

Jumlah anakan/ph
3,6 a
21,8 b
3,9 a

Tinggi anakan
(cm)
121,4 a
17,5 b
100,2 a

Diameter batang
anakan (mm)
1,37 a
0,28 b
1,29 a

Angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji
BNT (p=0,05).
A = cara anakan; B = cara rundukan di pohon induk, C = cara anakan dilanjutkan rundukan.

Dalam jangka waktu sama meskipun jumlah anakan yang dihasilkan dari cara
rundukan lebih banyak tetapi pertumbuhannya lebih lambat dan sebagian besar anakan
belum mempunyai akar. Pertumbuhan anakan yang lambat disebabkan karena
kompetisisi nutrisi dan ruang/media antar anakan semakin berat dengan semakin
banyaknya anakan yang terbentuk. Anakan tersebut diperkirakan baru dapat
digunakan sebagai batang-bawah siap okulasi setelah satu tahun dari saat pemotongan
batang pohon induk. Selain dipengaruhi faktor lingkungan seperti kesuburan tanah, air
dan iklim, keberhasilan perundukan juga dipengaruhi oleh faktor tanaman terutama
kondisi batang yang akan dirunduk tidak boleh terlalu muda atau terlalu tua.
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Cara perundukan tidak langsung, setiap pohon induk menghasilkan anakan yang
akan ditanam untuk bahan perbanyakan batang-bawah dengan cara rundukan rata-rata
± 4 batang, tinggi rata-rata 100,2 cm dan diameter batang rata-rata 1,29 cm. Untuk
mendapatkan batang batang-bawah siap okulasi dengan cara anakan yang dilanjutkan
rundukan diperkirakan dibutuhkan waktu sekitar dua tahun dengan produksi ± 63-84
batang/pohon induk. Meskipun pada akhirnya dapat menghasilkan batang-bawah
paling banyak akan tetapi kemungkinan cara ini kurang disukai petani karena
diperlukan waktu cukup lama.
Teknik Pengelolaan Klon-klon Harapan Apel Tlekung
Pertambahan diameter batang, panjang dan jumlah cabang utama yang dihasilkan
tanaman merupakan parameter pertumbuhan yang digunakan untuk menilai respon
masing-masing klon terhadap lingkungan tumbuh dan teknologi yang diterapkan.
Perbedaan teknologi yang diterapkan belum berpengaruh terhadap pertumbuhan
tanaman disebabkan karena umur tanaman masih relatif muda yaitu 5 bulan dari saat
pemindahan ke lapang. Namun demikian beberapa klon menunjukkan kecepatan
pertumbuhan yang berbeda. Secara umum pertambahan diameter batang klon Osako,
Yamagata dan Rome Beauty America IV lebih besar daripada klon Zoete Paradys,
Mutzu I dan Johnwik. Pertumbuhan panjang cabang utama klon Zoete Paradys, Rome
Beauty America IV dan Fuji lebih cepat daripada klon Jonathan, Canada Reinette,
Yamagata, John Wik dan Mutzu I (Tabel 2).
Tabel 2.

Rata-rata diameter batang, panjang cabang utama dan jumlah cabang utama
dari sembilan klon apel introduksi Tlekung pada bulan kelima setelah tanam.
Klon

Canada Reinette
Jonathan
Johnwik
Rome Beauty America IV
Mutzu I
Yamagata
Zoete Paradys
Osako
Fuji

Diameter
Batang (cm)
1,43 ab
1,15 bc
1,04 c
1,47 a
1,04 c
1,47 a
1,08 c
1,58 a
1,40 ab

Panjang Cabang
Utama (cm)
36,18 cd
36,22 cd
22,19 d
59,32 ab
22,74 d
35,27 cd
72,04 a
49,46 bc
64,42 ab

Jumlah cabang
utama
3,40
2,75
3,20
3,88
2,65
2,88
3,30
3,15
3,03

Angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT (p=0,05).

Setiap klon umumnya mempunyai jumlah cabang utama antara ± 3-4 dengan
rata-rata jumlah cabang dari terbanyak berturut-turut adalah Rome beauty America IV,
Canada Reinette, Zoete paradys, Osako, John wik, Fuji, Yamagata Jonathan dan
Mutzu I. Setiap cabang utama selanjutnya dilengkung mendatar dengan bantuan tali
untuk membentuk dasar pohon dan merangsang pertumbuhan cabang baru. Perbedaan
pertumbuhan beberapa klon tersebut selain secara genetis berbeda, juga membuktikan
bahwa respon masing-masing klon terhadap lingkungan tidak sama. Karakter yang
dimiliki suatu klon secara terus-menerus akan memberikan respon dan penyesuaian
terhadap lingkungan, tergantung interaksi antara faktor genotip dan lingkungannya.
Menurut Allard dan Bradshow (1964), karakter tanaman tidak dapat berkembang
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dengan baik jika hanya dipengaruhi oleh gen-gen tanpa disertai oleh keadaan
lingkungan yang sesuai atau sebaliknya.
Rakitan Teknologi Untuk Tanaman Apel Produktif
Buah apel varietas Rome Beauty umumnya dipanen pada umur 4,5-6 bulan
setelah rompes. Pada penelitian ini panen dilakukan pada saat buah berumur 5 bulan
dari saat rompes daun. Produksi dan kualitas buah yang dihasilkan ternyata
dipengaruhi oleh komposisi unusr N, P dan K yang diberikan. Dengan menerapkan
teknologi hasil penelitian yang telah disempurnakan terutama pemupukan yaitu
tanaman dipupuk 450 g NPK/pohon dengan komposisi 2 N: 1 P: 3 K yang diberikan
50% setelah rompes dan sisanya diberikan saat 75 hari setelah pemupukan pertama
dapat menghasilkan buah rata-rata 13,2 kg/pohon. Untuk tanaman yang dipupuk
dengan teknologi petani yaitu dengan dosis unsur dan waktu serta cara pemberian yang
sama dengan teknologi hasil penelitian tetapi dengan komposisi unsur 1 N: 1 P: 1 K
ternyata hanya dapat menghasilkan buah rata-rata 12,33 kg/pohon yang berarti
kompisisi unsur 2 N: 1 P: 3 K dapat meningkatkan hasil 0,87 kg/pohon atau setara
dengan 725 kg/ha (jarak tanam 4 m x 3 m) (Tabel 3). Hal ini mengindikasikan bahwa
unsur hara makro yang dibutuhkan dalam pembentukan buah apel paling banyak
adalah K, kemudian N dan P sesuai dengan pendapat Teskey dan Shoemaker (1982)
yang menyatakan bahwa tanaman apel membutuhkan unsur P dalam jumlah sedikit.
Selanjutnya dikatakan bahwa didalam 1 kg buah apel terkandung unsur hara 0,03 kg
N, 0,01 kg P dan 0,04 kg K.
Meningkatnya berat total produksi buah pada pemupukan dengan unsur K lebih
tinggi diikuti dengan peningkatan kualitas buahnya yaitu jumlah buah kelas A dan B
bertambah dan buah kriel menurun. Peningkatan kualitas buah terjadi karena
dimungkinkan adanya peningkatan proses pembentukan karbohidrat yang disimpan
dalam buah akibat dari penambahan unsur K sebagaimana Teskey dan Shoemaker
(1982) yang menyatakan bahwa unsur K berperan penting dalam penyusunan gula dan
pati. Selanjutrnya dikatakan bahwa apabila kekurangan K warna buah kurang baik
dan jika kelebihan, pengaruhnya tidak terlihat langsung pada buah apel.
Tabel 3. Produksi Buah Tanaman Apel Varietas Rome Beauty.
Parameter
Produksi buah/ph (kg)
Jumlah Buah/ph:
-Kelas A
-Kelas B
-Kelas C
-Kelas D
-Kriel
Keterangan:
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Perlakuan
Teknologi Petani
Rakitan Tek. Penelitian
12,33
13,20
1
23
35
24
55

2
31
29
34
43

Kelas A = > 250 g/buah (diameter >10 cm); kelas B = 200-143 g/buah (diameter <10-6,8
cm); kelas C = 125-100 g/buah (diameter 6-4,8 cm); kelas D = 91-50 g/buah (diameter 4,52,5 cm) dan kriel < 50 g/buah (diameter 2,5 cm).
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KESIMPULAN
1. Klon Zoete Paradys, Rome Beauty America IV dan Fuji mempunyai pertumbuhan
cabang lebih cepat daripada klon Jonathan, Canada Reinette, Yamagata, John Wik
dan Mutzu I, walaupun pertumbuhan diameter klon Zoete Paradys kurang baik
2. Produksi dan kualitas buah apel dipengaruhi oleh komposisi unsur N, P dan K yang
diberikan. Komposisi pupuk 2 N: 1 P2O5: 3 K2O sebanyak 450 g/pohon yang
diberikan separuh dosis seminggu sebelum rompes dan sisanya diberikan 75 hari
setelah pemupukan pertama pada apel Rome Beauty yang berumur ± 15 tahun dapat
miningkatkan hasil dan mutu buah.
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389

Prosiding Seminar Hasil Penelitian/Pengkajian 1996/97

DISKUSI
Suhariyono, Ir.:
Mengapa dalam percobaan Saudara tidak menggunakan cara stek ?
Hardiyanto, Ir. MSc.:
Percobaan perbanyakan batang-bawah apel liar dengan cara stek pernah dilakukan.
Akan tetapi hasilnya tidak memuaskan. Semaian batang-bawah hasil stek
menghasilkan perakaran tidak begitu baik dan pembentukan akar lateral
membutuhkan waktu cukup lama (± 2 bulan).
Soenarso, Ir. MS.
Klon-klon yang Saudara uji apa telah dievaluasi kualitas buahnya ?
Hardiyanto, Ir. MSc.:
Hasil evaluasi apel koleksi yang ada di IPPTP Kliran (65 varietas) diperoleh 10
klon harapan yang cukup potensial untuk dikembangkan dilihat dari penampilan
maupun cita rasa. 10 klon harapan apel inilah yang kemudian digunakan untuk
percobaan tersebut.
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ADAPTASI VARIETAS PISANG DI LAHAN KERING
(Adaptation of several Banana varieties in Dry Area)
Baswarsiati, A.R. Effendy, B. Nusantoro, S. Purnomo, Koespiatin, S. Fatimah,
E. Suryono, Gozali dan S. Zunaini Sa’adah1)
ABSTRAK
Varietas unggul pisang tersedia banyak pilihan, atas dasar kuantitas dan
kulitas hasil yang diinginkan, serta adaptasinya terhadap agroekologi
spesifik. Penelitian untuk memperoleh varietas pisang yang beradaptasi
spesifik lokasi lahan kering, telah dilaksanakan mulai April 1995 sampai
dengan Maret 1997. Penelitian dilakukan di Tirtoyudo-Malang (dataran
tinggi lahan kering iklim basah) dan di Pangkung Tanah-Melaya Jembrana
(dataran rendah lahan kering iklim kering). Penelitian menggunakan
rancangan acak kelompok dengan perlakuan 10 varietas pisang, yaitu
Ambon Kuning, Ambon Hijau, Ambon Kongkong, Raja Bulu, Raja Sere,
Tanduk, Kepok, Ambon Warangan, Mas, dan Agung. Saat tanam pisang
pada pertengahan bulan Oktober 1995. Luas petak percobaan pada setiap
lokasi 3750 m2 dengan populasi 1000 pohon/ha. Setiap unit perlakuan
terdiri dari 10 tanaman sehingga total tanaman dari masing-masing varietas
sejumlah 2 x 3 x 10 = 60 tanaman dengan jarak tanam 2,5 m x 2,5, m. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pisang Ambon Kuning, Candi, Raja Bulu,
Kepok dan Agung menampilkan hasil tinggi pada lahan kering dengan
lingkungan yang produktivitasnya tinggi, yaitu lingkungan sejenis Tirtoyudo,
dataran tinggi, tipe curah hujan basah dan tipe tanah Oxisol. Pisang Ambon
Kongkong, Raja Sere, Mas dan Ambon Warangan menunjukkan adaptasi
pada lahan kering yang produktivitas lingkungannya rendah. Lokasi tanam
mempengaruhi tinggi tanaman, lingkar batang, jumlah anakan dan umur
panen buah, terutama pada pisang Ambon Kuning, Candi, Raja Bulu, Kepok
dan Agung. Laju tinggi tanaman dan laju lingkar batang untuk semua
varietas pisang yang ditanam di Pangkung Tanah lebih tinggi daripada
Tirtoyudo. Varietas Kepok menunjukkan laju tinggi tanaman yang lebih
cepat daripada varietas lainnya, kemudian diikuti oleh Raja Bulu, Ambon
Kongkong, Tanduk dan Ambon Warangan. Usahatani pisang Ambon Kuning
mempunyai keuntungan yang paling tinggi diikuti oleh pisang Kepok di
Tirtoyudo maupun di Pangkung Tanah.
Kata kunci: Adaptasi, varietas, pisang (Musa sp.), lahan kering
ABSTRACT
Research to get high adaptable banana varieties in upland was conducted
from April 1995 to March 1997, in Tirtoyudo, Malang (altitude 765.5 m.s.l,
wet climate type and oxysol soil type) and in Pangkung Tanah, Jembrana,
Bali (altitude 50 m.s.l, dry climate type and inceptisol soil type). Research
_____________________________________________
1)

Berturut-turut AjPMA, Staf Peneliti, Staf Peneliti, Staf Peneliti, PMD Balitbu, AjTLMD, Teknisi,
AjTLMY, AsTLMD dan Teknisi BPTP Karangploso.
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design used a randomized block design with the treatment banana varieties:
(Ambon Kuning, Ambon Hijau, Ambon Kongkong, Raja Bulu, Raja Sere,
Tanduk, Kepok, Ambon Warangan, Mas, Candi and Agung). Banana planted
in the mid of September 1995. Varieties gave higher yield in Tirtoyudo were
Ambon Kuning, Candi, Raja Bulu, Kepok and Agung. While in Pangkung
Tanah Ambon Kongkong, Raja Sere, Mas and Ambon Warangan were
adaptable. Plant height and diameter of the ten varieties tested in Pangkung
Tanah was higher than Tirtoyudo. The fastest growth of plant height and
diameter showed by Kepok, followed by Raja Bulu, Ambon Kongkong,
Tanduk and Ambon Warangan, Amon Kuning and Kepok gave more benefit
in Panging Tan and Tirtoyudo.
Key word: Adaptation, varieties, banana (Musa sp.), upland.
PENDAHULUAN
Pada umumnya tanaman pisang tumbuh dan berproduksi pada dataran rendah
beriklim basah, walaupun dapat berkembang sampai ketinggian 1.300 m di atas
o
o
permukaan laut, suhu udara berkisar antara 15 -35 C, curah hujan 1.000-2.500 mm per
tahun (Simmond, 1979). Varietas pisang yang diusahakan oleh petani, baik di sentra
produksi maupun wilayah pengembangan sangat beragam sehingga tidak mendukung
tumtutan mutu buah yang berkualitas. Apabila ingin meningkatkan buah pisang
berkualitas maka perlu varietas spesifik yang adaptif, khususnya untuk pengembangan
pisang pada lahan kering.
Peluang pengembangan usahatani pisang di lahan kering Jawa Timur dan Bali
masih cukup luas. Lahan kering di Jawa Timur masih cukup luas, menyebar di
beberapa kabupaten antara lain Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo
dan Pacitan (Wijaya, 1989). Sedangkan daerah-daerah produksi pisang di propinsi
Bali menyebar di wilayah Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli,
Karangasem dan Buleleng (Biro Pusat statistik, 1991).
Pisang dapat dimanfaatkan menjadi dua golongan yaitu pisang buah meja seperti
pisang Ambon, Raja Sere, Mas dan lain-lain dan pisang olahan atau “plantain”, seperti
pisang Tanduk, Agung, Kepok, Candi, Nangka dan lain-lain (Sunarjono dkk, 1989;
Satuhu dan Suryadi, 1992). Oleh karenanya berdasarkan manfaat buah pisang, perlu
dikembangkan tidak lagi dalam bentuk pekarangan tetapi perlu pengembangan di
wilayah lahan kering, yang mempunyai keuntungan dan dampak positif yaitu upaya
konservasi tanah dan air serta peningkatan produksi dan pendapatan petani (Wijaya,
1989). Salah satu komoditas yang layak dikembangkan di wilayah lahan kering adalah
pisang (Santoso dkk, 1994).
Pemeliharaan tanaman pisang yang intensif diharapkan menopang pertumbuhan
dan produksinya. Salah satu teknik pemeliharaan tanaman pisang dengan mengurangi
jumlah anakannya, sehingga persaingan unsur hara serta lingkungan tumbuhnya
semakin berkurang. Dengan demikian perlu adanya kajian varietas pisang yang
adaptif spesifik lokasi lahan kering dengan pemeliharaan tanaman melalui
pengurangan jumlah anakannya.
Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan adaptasi macam varietas di dua
wilayah lahan kering dengan harapan diperoleh varietas yang beradaptasi dengan baik
di dua wilayah lahan kering, Jawa Timur dan Bali.
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan mulai April 1996 sampai dengan April 1997, di dua
wilayah pusat produksi pisang yaitu Pangkung Tanah, Melaya, Jembrana, Bali dan
Gadungsari, Tirtoyudo, Malang, Jawa Timur. Masing-masing wilayah tersebut
dibedakan menjadi dua tempat tanam, sehingga terdapat 4 lokasi tanam. Deskripsi
lokasi dari kedua wilayah tanam tersebut terdapat perbedaan ketinggian lokasi tanam
dan tipe iklim (Tabel 1).
Tabel 1. Deskripsi lokasi tanam adaptasi varietas pisang.
Uraian

Pangkung Tanah
Melaya, Jembrana

Tirtoyudo Dampit,
Malang

1.

Tinggi tempat (m dpl.)

50,0

765,5

2.

Tipe iklim (Schmidt &
Fergusson, 1951)

C-D

A-B

3.

Jenis tanah

Inceptisol

Oxisol

4.

Tipologi lahan

Kering (tegal)

Kering (tegal)

Rancangan penelitian menggunakan acak kelompok dengan 10 perlakuan
(varietas pisang) dan tiga ulangan. Setiap unit perlakuan terdiri dari 10 tanaman
sehingga total tanaman dari masing-masing varietas adalah 60 tanaman pisang.
Varietas yang digunakan adalah Ambon Kuning, Ambon Hijau, Ambon Kongkong,
Raja Bulu, Raja Sere, Tanduk, Kepok, Ambon Warangan, Mas dan Agung.
Pisang ditanam pada Oktober 1995 dan bibit berasal dari belahan bonggol.
Ukuran lubang tanam, panjang x lebar x kedalaman sebesar 60 cm x 60 cm x 60 cm,
jarak tanam 2,5 m x 2,5 m. Tutup lubang tanam menggunakan campuran tanah
dengan pupuk kandang dengan proporsi 2: 1. Pemupukan 400 kg N/ha diterapkan 4
kali yaitu satu bulan setelah tanam (1/4 dosis), kemudian kedua sampai keempat setiap
tiga bulan sekali, masing-masing 1/4 dosis, demikian juga untuk tahun kedua.
Pemupukan K diterapkan dua kali yaitu 1/2 dosis satu bulan setelah tanam dan 1/2
dosis sisanya 3 bulan kemudian Pupuk TSP 150 kg/ha diterapkan 1 bulan setelah
tanam.
Pengamatan data meliputi komponen pertumbuhan, yaitu tinggi tanaman, lingkar
batang, jumlah daun, hasil dan komponen hasil. Analisis data menggunakan stabilitas
hasil dan analisis input-output.
Analisis stabilitas hasil dilakukan berdasarkan model sebagai berikut:
Y ij = U i + B i I j + d ij
dimana
Y ij = hasil varietas ke I pada lingkungan ke j
Ui = rata-rata hasil varietas ke I pada semua lingkungan
Bi = koefisien regresi varietas ke I pada indek lingkungan
Ij = indek lingkungan ke j yang dibatasi sebagai rata-rata semua
varietas pada lingkungan ke j dikurangi rata-rata umum.
dij = simpangan regresi varietas ke I pada lingkungan ke j.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Adaptasi dan Stabilitas Hasil Pisang
Perbaikian sifat tanaman umumnya ditujukan untuk memperoleh varietas unggul
yang hasilnya stabil dan memiliki adaptasi umum yang baik. Stabilitas varietas
diartikan sebagai ragam hasil di suatu lokasi sepanjang waktu, sedangkan adaptasi
varietas adalah ragam hasil antar lokasi sepanjang waktu. Stabilitas merupakan
kemampuan dari suatu varietas untuk menghindari perubahan hasil yang besar
diberbagai lingkungan (Harwick dan Wood, 1972). Mekanisme stabilitas lebih
dikendalikan oleh kompensasi jika varietas-varietas mampu mempertahankan hasil dan
komponen hasil yang tinggi di lingkungan yang optimal.
Stabilitas hasil buah pada varietas-varietas pisang yang ditanam di Tirtoyudo dan
Melaya disajikan pada Tabel 2. Antar varietas pisang menunjukkan beda sangat nyata,
yang berarti bahwa varietas-varietas yang diuji mempunyai kemampuan produksi yang
berbeda. Pengaruh lingkungan sangat nyata terhadap hasil tandan buah menunjukkan
bahwa perubahan berat tandan sebanding dengan perubahan produktivitas lingkungan.
Sedangkan interaksi antara lingkungan dengan varietas nyata mempengaruhi keragaan
hasil buah antar varietas pisang. Dengan demikian berarti terdapat perbedaan genetik
yang nyata untuk sifat berat tandan buah pisang dan perbedaan nyata di antara
koefisien regresi dan berat tandan buah pisang. Keragaan hasil buah yang peka
lingkungan nyata ditampilkan oleh varietas Raja Bulu, Kepok, Tanduk dan Agung.
Adaptasi tanaman terhadap lingkungan dapat ditunjukkan oleh koefisien regresi
dan rata-rata hasil varietas tersebut (Finlay dan Wilkinson, 1963). Varietas yang memiliki koefisien regresi meningkat di atas satu menunjukkan stabilitas di bawah rata-rata.
Varietas demikian akan beradaptasai baik di lingkungan yang produktivitasnya tinggi.
Varietas Ambon Kuning, Candi, Raja Bulu, Kepok, Tanduk dan Agung mempunyai
keragaan dan beradaptasi baik di lingkungan yang produktivitasnya tinggi (Tabel 3).
Tabel 2.

Sidik ragam stabilitas hasil buah (berat tandan) pisang yang ditanam di
Pangkung Tanah dan Gadungsari-Tirtoyudo pada Tahun 1995-1997.

Sumber keragaman
Varietas
Lingkungan
Varietas x Lingkungan
Simpangan gabungan
Ambon kuning
Candi
Ambon kongkong
Raja Bulu
Raja Sere
Tanduk
Kepok
Ambon Warangan
Mas
Agung
Galat gabungan

db
9
3
27
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
80

Keterangan: * = nyata pada batas kemungkinan 0,05;
** = nyata pada batas kemungkinan 0,01
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Kuadrat tengah
478.85**
109.94
13.787
10.5469
0,963
0,4989
0,8825
1,3035*
0,6983
1,5525*
1,2742*
0,732
0,701
1,941*
0,73517
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Tabel 3.

Hasil buah 10 varietas pisang dan parameter stabilitas pisang yang ditanam
di dua lokasi pada masing-masing wilayah pusat pisang di Pangkung Tanah
dan Tirtoyudo pada tahun 1995-1996.

Varietas
Ambon Kuning
Candi
Ambon Kongkong
Raja Bulu
Raja Sere
Tanduk
Kepok
Ambon Warangan
Mas
Agung

Hasil buah (kg/tandan)

Parameter stabilitas

Rataan

Rentang

bi

Sdi

r2

15,48
18,18
17,99
16,14
16,71
14,02
16,55
15,23
11,86
16,93

1,85
1,405
0,813
1,743
1,053
1,670
1,950
1,412
1,540
0,703

1,32
1,33
0,83
1,93
0,31
1,02
1,57
0,67
0,98
1,42

3,85
1,99
3,53
4,92
2,79
2,21
5,07
6,93
7,76
2,80

0,909
1,000
1,000
0,997
1,000
0,900
0,970
1,000
0,874
0,352

Sedangkan varietas yang koefisien regresinya di bawah satu menunjukkan
stabilitas di atas rata-rata dan akan beradaptasi baik di lingkungan yang
produktivitasnya rendah yang diragakan varietas Ambon Kongkong, Raja Sere, Mas,
Ambon Warangan.
Varietas Ambon Kongkong menunjukkan hasil buah yang lebih tinggi daripada
yang lain pada lokasi tanam di Pangkung Tanah (Tabel 4). Hal ini berarti bahwa
Ambon Kongkong cukup adaptif di lahan kering dataran rendah. Varietas ini juga
genjah, yaitu 7 bulan setelah tanam sudah berbunga. Ambon Kuning dan Raja Bulu
menunjukkan hasil yang cukup tinggi di bawah Ambon Kongkong, tetapi tampaknya
lebih adaptif pada lahan kering dataran tinggi. Sedangkan pada lokasi Tirtoyudo,
varietas Raja Sere, Kepok, Candi dan Agung menunjukkan hasil yang tinggi dibanding
varietas lainnya dan lebih adaptif pada lahan kering dataran tinggi.
Tabel 4.

Perbedaan hasil buah 10 varietas pisang antara yang ditanam di Pangkung
Tanah dengan Tirtoyudo, 1996.

Varietas
Ambon kuning
Candi
Ambon kongkong
Raja Bulu
Raja Sere
Tanduk
Kepok
Ambon Warangan
Mas
Agung

Hasil buah (kg/tandan)
Pangkung Tanah
Tirtoyudo
A
B
A
15.25
15.40
15.70
17.02
17.00
21.67
18.56
18.65
17.42
14.80
14.85
17.47
12.81
12.90
20.61
14.60
14.70
13.44
12.92
13.05
20.18
12.53
12.65
18.40
8.56
8.75
15.15
12.40
12.50
19.93

B
15.85
21.70
17.45
17.35
20.75
13.45
20.22
18.45
15.20
20.05

Keterangan: A = anakan tidak dikurangi; B = anakan disisakan dua
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Pengurangan jumlah anakan nampak belum berpengaruh terhadap produksi dari
pohon induk (panen pertama), kemungkinan pengaruhnya terhadap produksi hanya
nampak pada panen hasil anakannya. Namun pengurangan jumlah anakan cenderung
memperbaiki pertumbuhan dan produksi.
Jumlah buah yang paling banyak pada lokasi Pangkung Tanah ditampilkan oleh
Kepok diiringi oleh jumlah sisir yang banyak demikian juga dengan Ambon Kuning
dan Ambon Kongkong (Tabel 5). Sedangkan pada lokasi Tirtoyudo, jumlah buah dan
jumlah sisir yang banyak ditampilkan oleh Ambon Kuning, Candi, Ambon Kongkong,
Raja Sere, Kepok. Untuk varietas Kepok selain menampilkan jumlah buah dan jumlah
sisir yang banyak juga menampakkan sarasah yang banyak dengan laju pertumbuhan
yang tinggi.
Tabel 5.

Komponen produksi 10 varietas pisang di Pangkung Tanah dan TirtoyudoMalang, 1997.

Varietas
Ambon Kuning
Candi
Ambon Kongkong
Raja Bulu
Raja Sere
Tanduk
Kepok
Ambon Warangan
Emas
Agung

Pangkung Tanah
 Sisir/tandan
 buah/tandan
A
B
A
B
8
8
128
130
8
8
96
102
7
8
119
121
7
8
98
96
7
7
98
104
2
2
10
11
8
8
145
148
7
7
98
102
6
7
108
112
2
2
16
17

Tirtoyudo
 Sisir/tandan
 buah/tandan
A
B
A
B
8
8
133
134
8
9
104
105
8
8
117
120
7
8
95
98
8
8
96
102
2
2
12
10
8
8
144
149
7
8
100
105
7
7
112
118
2
2
19
22

Keterangan: A = anakan tidak dikurangi; B = anakan disisakan dua

Laju Pertumbuhan
Laju pertumbuhan tanaman yang meliputi tinggi tanaman, lingkar batang dan
jumlah anakan pisang berbeda antar varietas pisang dan antar lokasi tanam. Pada
lokasi Pangkung Tanah, varietas Kepok mempunyai laju tinggi tanaman dan lingkar
batang yang lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya, demikian juga dengan Ambon
Warangan dan Raja Sere. Sedangkan Ambon Kuning pada lokasi Tirtoyudo menampakan
laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan varietas lainnya, diikuti oleh Kepok
(Tabel 7). Dengan melihat laju pertumbuhan tanaman dapat dikatakan bahwa varietas
Kepok dapat beradaptasi baik di dataran rendah dan dataran tinggi iklim kering.
Tinggi tanaman dari varietas Ambon Kuning yang ditanam di Tirtoyudo lebih
tinggi dibandingkan varietas lainnya dengan diameter batang yang lebih besar sedangkan
Kepok dan Mas lebih bagus bila ditanam di Pangkung Tanah, untuk varietas lainnya
tidak berbeda. Dengan demikian Kepok dan Mas lebih baik ditanam di dataran rendah.
Jumlah anakan tanaman pisang nampak lebih banyak di lokasi Tirtoyudo
dibandingkan dengan Pangkung Tanah khususnya Tanduk, Agung, dan Candi.
Dengan demikian produksi benih akan lebih cepat jika tanaman induk pisang ditanam
di dataran tinggi (Tabel 6).
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Tabel 6.

Pengaruh lokasi tanam terhadap, jumlah daun dan jumlah anakan 10 varietas
pisang, 1996.

Varietas

Jumlah daun per tanaman
Pangkung Tanah

Jumlah anakan per tanaman

Tirtoyudo

Pangkung Tanah

Tirtoyudo

A

B

A

B

A

B

A

B

Ambon Kuning

8.42 a

8.50a

9.88a

9.75a

5.00b

2a

6.44b

2a

Candi

8.92 a

5.65a

8.78 a

8.85 a

4.08a

2a

6.33b

2a

Ambon Kongkong

9.25 a

9.30 a

9.56 a

9.55 a

5.58b

2a

4.22a

2a

Raja Bulu

8.58 a

8.67 a

9.78 a

9.82 a

3.92ab

2a

4.00a

2a

Raja Sere

9.75 a

9.80a

10.67 a

9.95 a

4.08b

2a

5.57ab

2a

Tanduk

8.92 a

8.97 a

9.56 a

9.67 a

2.50a

2a

6.00ab

2a

Kepok

8.17 a

8.35 a

8.22 a

8.35 a

4.75b

2a

5.67ab

2a

Ambon Warangan

8.58 a

8.76 a

8.78 a

8.84 a

5.08b

2a

5.34ab

2a

Emas

8.67 a

8.60 a

9.44 a

9.22 a

5.08b

2a

4.78a

2a

Agung

9.25 a

9.15 a

8.67 a

8.72 a

3.33a

2a

4.78a

2a

Keterangan: A = anakan tidak dikurangi
B = anakan disisakan dua

Tabel 7.

Pengaruh lokasi tanam terhadap tinggi tanaman dan lingkar batang 10
varietas pisang, 1996.

Varietas

Tinggi tanaman (cm)
Pangkung Tanah
A

B

Lingkar batang (cm)

Tirtoyudo
A

B

Pangkung Tanah

Tirtoyudo

A

B

A

B

Ambon Kuning

503,6ab 504.4ab 642.2c 635.7ab

53.9b

53.4b

68.9d

69.2d

Candi

525.6b

518.3a

525.6a

61.6d

62.2d

71.8d

73.4d

Ambon Kongkong

507.8ab 512.0ab 433.9a

440.9a

60.2d

60.3d

62.b

63.0b

Raja Bulu

528.3ab 525.3ab 512.8a

515.2a

56.9c

56.9c

65.8c

66.3c

Raja Sere

588.3b

527.2a

530.4a

62.5d

63.0d

73.3d

74.0d

Tanduk

512.1ab 520.4ab 525.6a

530.6a

60.3d

61.2d

75.6de

75.8de

Kepok

619.6c

615.6c 583.4bc 575.4bc

66.0c

67.0c

77.9e

78.2e

Ambon Warangan

590.8bc 585.7bc 558.3bc 560.4bc

61.2d

62.2d

66.2cd

67.3cd

Emas

475.4a

470.5a

412.8a

415.8a

50.3a

50.4a

48.3a

49.3a

Agung

481.7a

480.6a

497.8a

495.8a

60.75a

60.7a

67.6cd

68.4cd

Keterangan:

530.6b

575.3b

A = anakan tidak dikurangi
B = anakan disisakan dua
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Pisang yang ditanam di lokasi Pangkung Tanah menunjukkan lebih cepat
berbunga daripada di Tirtoyudo. Jumlah tanaman berbunga pada umur 7 bulan setelah
tanam yang terbanyak pada lokasi Pangkung Tanah pada varietas Ambon Kongkong,
Kepok, Mas, Agung. Sedangkan pada lokasi tanam Tirtoyudo hanya Ambon
Kongkong (Tabel 8). Dengan demikian Ambon Kongkong termasuk varietas yang
berumur genjah.
Umur panen buah pisang pada lokasi tanam di Pangkung Tanah dan Tirtoyudo
sangat berbeda. Umur panen buah pisang pada dataran rendah Pangkung Tanah lebih
cepat daripada di Tirtoyudo (Tabel 9). Varietas Raja Bulu dan Ambon Warangan
termasuk berumur dalam dibanding varietas pisang lainnya.
Tabel 8. Jumlah tanaman berbunga pada 10 varietas pisang berumur 7 bulan setelah tanam.
Varietas

Jumlah tanaman berbunga (%)
Pangkung Tanah
Tirtoyudo
6,25
100,00
63,4
6,50
3,13
3,25
50,00
28,13
9,38
-

Ambon Kuning
Candi
Ambon Kongkong
Raja Bulu
Raja Sere
Tanduk
Kepok
Ambon Warangan
Emas
Agung

Tabel 9.

Umur panen 10 varietas pisang yang ditanam di Pangkung Tanah dan
Tirtoyudo.
Umur panen (hari)

Varietas
Ambon Kuning
Candi
Ambon Kongkong
Raja Bulu
Raja Sere
Tanduk
Kepok
Ambon Warangan
Emas
Agung
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Hari setelah berbunga

Bulan setelah tanam

Pangkung Tanah

Tirtoyudo

Pangkung Tanah

Tirtoyudo

151
167
135
164
152
136
165
150
165
146

153
137
140
170
141
130
140
165
127
136

10
12
9
11
10
10
12
12
10
11

14
13
13
15
13
11
13
15
11
13
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Analisis Ekonomi Usahatani pisang
Dalam usahatani pisang perlu dilakukan kajian ekonomisya apakah usahatani
pisang cukup menguntungkan. Selain itu setiap varietas mempunyai nilai jual yang
berbeda sehingga perlu dikaji keuntungannya dari masing-masing varietas.
Varietas pisang Ambon kuning mempunyai nilai jual yang tertinggi dibanding
varietas lainnya di Pangkung Tanah maupun Tirtoyudo. Dengan demikian menanam
pisang varietas Ambon Kuning akan lebih menguntungkan dibandingkan varietas
lainnya dengan keuntungan di Pangkung Tanah Rp 2.316.000/ha dan di Tirtoyudo
Rp 8.276.000/ha (Tabel 10 dan 11).
Harga jual pisang di Pangkung Tanah dan Tirtoyudo berbeda jauh karena di
Pangkung tanah harga jual pisang berdasarkan jumlah buah setiap tandan dan masingmasing buah seharga Rp 30 tanpa memandang varietas pisangnya serta ukuran/
besarnya pisang. Sehingga harga jualnya sama untuk semua varietas dan bedanya
hanya dari jumlah buah/tandannya. Sedangkan di Tirtoyudo harga jual pisang dinilai
dari satu tandan dan berbeda tergantung varietasnya. Menanam pisang Mas di
Tirtoyudo akan mempunyai keuntungan yang paling rendah dibandingkan varietas
lainnya. Sedangkan menanam pisang Mas di Pangkung Tanah masih menguntungkan
dan pisang Mas sangat disukai di daerah Bali karena dapat digunakan untuk sesajen
dengan bentuk buah kecil-kecil dan menarik. Ternyata menanam pisang Kepok masih
menguntungkan, di Pangkung Tanah maupun Tirtoyudo karena pisang Kepok dapat
diolah menjadi keripik pisang.
Tabel 10. Analisis biaya usahatani pisang di Tirtoyudo dan Pangkung Tanah.
Uraian
1. Bibit: 1600 x Rp 500
2. Pembuatan lubang tanam (1600 x Rp 250)
3. Pupuk kandang (1600 x Rp 9)
4. Penanaman (8 x Rp 5.000)
5. Penyiangan & pembumbunan, Pembuangan
sarasah (10 x 6 x Rp 3.000)
6. Pemupukan (4 x 6 x Rp 3.000)
7. Pengendalian Hama dan Penyakit
-menyemprot: 12 x Rp 3.000
-injeksi ontong: 2 x 30 x Rp 3.000
8. Pupuk
-ZA
: 950 kg x Rp 400
-SP-36 : 150 kg x Rp 600
-KCl
: 800 kg x Rp 625
9. Pestisida
-Azodrin : 4 x Rp 16.000
-Delsene : 10 l x Rp 43.000
10. Panen 4 orang x 7 x Rp 3000
Total Biaya

Tirtoyudo

Pangkung Tanah

800.000
400.000 (1.600 x Rp 350)
288.000 (1.600 x 20 x Rp 10)
40.000 (8 x Rp 6.000)
360.000

800.000
560.000
320.000
48.000
360.000

72.000

72.000

36.000
180.000

36.000
180.000

380.000
90.000
500.000

380.000
90.000
500.000

64.000
430.000
84.000

64.000
430.000
84.000

3.724.000

3.924.000
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Tabel 11. Total biaya, nilai jual, dan penerimaan 10 varietas pisang di Pangkung Tanah
dan Tirtoyudo. 1997.
Varietas

Pangkung Tanah

Tirtoyudo

Total biaya
(Rp/ha)

Nilai jual
(Rp/ha)

Penerimaan
(Rp/ha)

Ambon Kuning

3.924.000

6.240.000

2.316.000

Candi

3.924.000

4.896.000

Ambon Kongkong

3.924.000

5.808.000

Raja Bulu

3.924.000

4.608.000

Raja Sere

3.924.000

Tanduk

3.924.000

Kepok
Ambon Warangan

Total biaya
(Rp/ha)

Nilai jual
(Rp/ha)

Penerimaan
(Rp/ha)

3.724.000 12.000.000

8.276.000

972.000

3.724.000

6.400.000

2.676.000

1.884.000

3.724.000

4.800.000

1.076.000

684.000

3.724.000

4.800.000

1.076.000

4.992.000

1.068.000

3.724.000

4.800.000

1.076.000

880.000

-3.044.000

3.724.000

4.800.000

1.076.000

3.924.000

7.104.000

3.180.000

3.724.000

7.200.000

3.476.000

3.924.000

4.896.000

972.000

3.724.000

6.400.000

2.676.000

Emas

3.924.000

5.376.000

1.452.000

3.724.000

4.000.000

276.000

Agung

3.924.000

1.360.000

-2.564.000

3.724.000

5.600.000

1.876.000

KESIMPULAN
1. Pisang Ambon Kuning, Candi, Raja Bulu, Kepok dan Agung menampilkan hasil
tinggi pada lahan kering dengan lingkungan yang produktivitasnya tinggi, yaitu
lingkungan sejenis Tirtoyudo, dataran tinggi, tipe curah hujan basah dan tipe tanah
Oxisol.
2. Pisang Ambon Kongkong, Raja Sere, Mas dan Ambon Warangan menunjukkan
adaptasi pada lahan kering yang produktivitas lingkungannya rendah.
3. Lokasi tanam mempengaruhi tinggi tanaman, lingkar batang, jumlah anakan dan
umur panen buah, terutama pada pisang Ambon Kuning, Candi, Raja Bulu, Kepok
dan Agung. Laju tinggi tanaman yang lebih cepat ditampilkan terutama oleh
varietas Kepok.
4. Pisang Ambon Kuning mempunyai keuntungan yang paling tinggi dibandingkan
varietas lainnya kemudian diikuti Kepok.
5. Menanam pisang di Tirtoyudo-Malang akan lebih menguntungkan dibandingkan
dengan di Pangkung.Tanah-Jembrana
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USAHATANI MONOKULTUR PISANG DI LAHAN KERING
(Farming Monoculture Of Banana In Upland Area)
Q.D. Ernawanto, D.D. Widjajanto, F. Kasijadi, dan E. Sugiartini1)
ABSTRAK
Lahan kering beriklim basah merupakan alternatif untuk pengembangan
tanaman pisang. Rendahnya tingkat kesuburan tanah merupakan salah satu
penyebab rendahnya produksi pisang. Untuk mengatasinya dilakukan
pengkajian dosis pemupukan N dan K, serta pengaturan kerapatan tanaman
pisang. Pengkajian dilakukan di lahan milik petani seluas 0,75 ha di Desa
Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo Malang (+ 500 m dpl.) dan di Desa
Melaya Kecamatan Melaya Jembrana Bali (+ 50 m dpl.). Rancangan yang
digunakan adalah acak kelompok faktorial dengan 3 ulangan; faktor I dosis
pemupukan N (0, 200, 400 kg N/ha), faktor II dosis pemupukan K (0, 250,
500, 750 kg K20/ha), dan faktor III pengaturan kerapatan tanaman (1.000,
1.600, 2.000 pohon/ha). Bibit yang digunakan adalah Ambon Kuning asal
kultur jaringan. Di kedua lokasi penelitian Malang dan Jembrana dengan
status kesuburan tanah masing-masing tergolong sedang dan rendah,
masukan unsur hara N dan K meningkatkan pertambahan tinggi tanaman,
pertambahan jumlah daun, dan pertambahan diameter batang, bobot buah/
tandan, jumlah sisir buah/tandan, serta mempercepat munculnya ontong
buah. Di lahan dengan tingkat kesuburan tanah sedang di Malang hasil
terbaik mencapai 51,4 ton/ha/sekali panen, diperoleh dari peumpukan 400 kg
N/ha dan 500 kg K20/ha dengan populasi 1.600 pohon/ha. Pada tanah
dengan tingkat kesuburan rendah di Bali hasil tertinggi mencapai 37,8 t/ha
per sekali panen, diperoleh dari pemupukan 400 kg N/ha dan 750 kg K2O/ha,
populasi tanaman 1.600 pohon setiap ha. Pendapatan dari hasil panen
pertama (tahun pertama) di Malang mencapai sebesar Rp 5.324.400 dengan
R/C ratio 1,71, dan di Jembrana-Bali Rp 3.480.000 dengan R/C ratio 1,44.
Selama pemasaran tidak menjadi hambatan, usahatani pisang monokultur
dengan penerapan teknik budidaya maju dinilai cukup menguntungkan, dan
dapat menjadi alternatif pola usahatani lahan kering yang dapat dipilih.
Kata kunci: Pisang, lahan Kering, Pemupukan N dan K, populasi tanaman.
ABSTRACT
Banana area expansion could be applied on drylands, as an alternative for
the existing food crop farming. The main problem encountered on dry land
area is inadequate soil fertility. Assessment of fertilization treatments
consisted of several dosages of N (AS as N source), K fertilizer (KCl as K
source) and plant densities was conducted on farmer's field, measuring 0.75
ha at Gadungsari village, Tirtoyudo district, Malang (+500 m a.s.l) and at
Melaya village, Melaya district, Jembrana-Bali (+ 50 m a.s.l). Rainfall type
_____________________________________________
1)
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in both locations are considered as wet climate zones. A randomized
factorial block design with 3 replications was used, consisted of: first factor
N fertilization (0, 200, 400 kg N/ha); second factor rate of K fertilization (0,
250, 500, 750 kg K2O/ha, and third factor planting density (1000, 1600, 2000
plant/ha); Seedling was Ambon Kuning Cv. derived from tissue cultured.
Soil fertility status at two locations are considered as medium and low
respectively N and K fertilization showed an increase on plant height, fruit
weight/bunch, number of fruits/bunch, and enhanced the flowering. Banana
grown at medium level of soil fertility showed the highest yield when applied
with 200 kg N/ha and 500 kg K2O/ha, while at low level soil fertility, the
highest yield was obtained from the application of 400 kg N/ha and 500 kg
K20/ha, each at population of 1,600 plants/ha. Economic return obtained by
farmers from the first harvest were Rp 3.971.200/ha and Rp 1.104.200/ha,
respectively, at medium and low-level soil fertility.
Key word: Banana, Upland, N, K Fertilizer, plant density.
PENDAHULUAN
Pisang (Musa paradiasa L.) merupakan komoditas buah-buahan utama di
Indonesia dari segi luas areal, yaitu 160.067 ha dengan produksi 2.499.878 ton.
Tanaman ini berpeluang untuk dikembangkan di lahan kering yang beriklim basah
pada tanah yang mengandung kapur dengan pH 4.5-7.5. Salah satu permasalahan
usahatani di lahan kering adalah tingginya laju erosi sehingga sering terjadi degradasi
kesuburan lahan yang berakibat menurunnya produktivitas pisang di lahan kering.
Oleh karena itu perlu diberikan unsur hara tambahan.
Tanaman pisang di lahan kering umumnya ditanam petani di guludan-guludan/
bibir teras ataupun di batas-batas pemilikan lahan, tanpa adanya pengaturan jarak
tanam. Teknik budidayanya sederhana, umumnya tidak dipupuk atau dipupuk
sekedarnya. Tanaman pisang tersebut menerima hara dari pupuk yang diberikan pada
tanaman pangan yang ada di sekitarnya.
Untuk memproduksi 1 ton pisang, diperlukan hara setara dengan 1,5 kg N; 0,2 kg
P2O5; dan 4,6 kg K2O (Samson, 1980). Unsur hara N dan K merupakan unsur hara
essensial pada pisang. Unsur N berpengaruh terhadap luas daun, pembungaan, ukuran
tandan buah jari buah; sedangkan unsur K berpengaruh terhadap luas daun, jumlah
sisir, dan jari buah. Menurut Waruru et al (1994) penambahan pupuk K sampai 400 gr
K2O/pohon/th memberikan hasil terbaik, disamping itu pemupukan K mampu
mempertahankan daya simpan buah yaitu semakin tinggi takaran K semakin lama daya
simpannya.
Mengingat kondisi tanah di lahan kering tidak subur, diharapkan dengan adanya
masukan unsur hara N dan K melalui pemupukan serta pengaturan jarak tanam akan
dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Dengan demikian perlu upaya
mempertahankan keseimbangan hara dalam tanah melalui masukan hara atau
pemupukan, agar produktivitas pisang berkelanjutan.
Tujuan penelitian adalah memperoleh dosis pupuk N dan K serta kerapatan yang
optimal bagi pertumbuhan dan produksi pisang serta pendapatan petani di lahan
kering.
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BAHAN DAN METODE
Rancangan yang digunakan adalah Acak Kelompok Faktorial dengan 3 ulangan.
Setiap unit perlakuan terdiri dari 8 tanaman. Perlakuan selengkapnya sebagai berikut:
(1) Faktor I: Dosis Pemupukan N (ZA): 0, 200, 400 kg N/ha; (2) Faktor II: Dosis pemupukan K (KCl): 0, 250, 500, 750 kg K2O/ha; dan (3) Faktor III: Kerapatan tanaman
(populasi): 1.000 (3 m x 3 m), 1.600 (2 m x 3 m), dan 2.000 (2 m x 2,5 m) tanaman/ha.
Penanaman dilakukan pada awal musim hujan (November 1995), dengan lubang
tanam ukuran 50 Cm x 50 Cm x 50 Cm. Setiap lubang tanam ditambahkan 20 kg
pupuk kandang.
Pemupukan N (ZA) diaplikasikan 4 kali, yaitu 1 bulan setelah tanam (1/4 dosis),
kemudian ke-2 sampai ke-4 setiap 3 bulan masing-masing 1/4 dosis; sedangkan
pemupukan K diaplikasikan 2 kali, yaitu 1/2 dosis 1 bulan setelah tanam dan 1/2 dosis
sisanya 3 bulan kemudian. Pupuk SP-36 (150 kg/ha) diaplikasikan 1 bulan setelah
tanam. Analisis tanah dilakukan sebelum pengkajian dilaksanakan.
Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan dilakukan 2 bulan sekali, pemulsaan
dengan serasah dilakukan bersamaan dengan penyiangan terutama pada musim
kemarau, pengendalian hama-penyakit dilakukan sesuai rekomendasi Balitbu di Solok.
Peubah yang diamati adalah pertambahan tinggi tanaman, pertambahan jumlah daun,
pertambahan diameter batang, saat Pembungaan (muncul ontong), bobot buah/tandan,
jumlah sisir buah/tandan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat kesuburan tanah pada lokasi penelitian di Tirtoyudo-Malang tergolong
sedang, dan di Melaya-Jembrana, Bali tingkat kesuburannya rendah (Tabel 1).
Tinggi Tanaman
Interaksi dosis pemupukan N dengan K berpengaruh nyata terhadap pertambahan
tinggi tanaman pisang ambon kuning pada kedua lokasi penelitian, Tirtoyudo-Malang
dan Melaya-Jembrana. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman pisang pengaruh interaksi
dosis pemupukan N (ZA) dengan dosis pemupukan K (KCl) disajikan pada Tabel 2.
Penambahan dosis pupuk N dan K nyata meningkatkan pertambahan tinggi tanaman
mulai berumur 6 bulan baik di lokasi Melaya-Jembrana dan di Tirtoyudo-Malang.
Tabel 1.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Hasil Analisis Kimia Tanah Sebelum Dilakukan Penelitian di Tirtoyudo dan
Melaya, 1996.
Jenis Analisis
C (%)
N (%)
P2O5-Bray I (%)
K2O (me/100 gr)
Na (me/100 gr)
Mg (me/100 gr)
KTK (me/100 gr)
pH

Nilai
Tirtoyudo (Jatim)
Melaya (Bali)
2,06
1,95
0,33
0,18
25,2
25,0
0,48
0,27
0,39
0,82
1,75
1,89
14,5
12,0
5,8
5,5
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Tabel 2.

Rata-rata Pertambahan Tinggi Tanaman Pisang Ambon Pengaruh Pemupukan
N dan K di Lokasi Tirtoyudo-Malang dan Melaya- Jembrana, 1997.

Pupuk K
(kg K2O/ha)
0
0
0
250
250
250
500
500
500
750
750
750

Pupuk N
(kg N/ha)
0
200
400
0
200
400
0
200
400
0
200
400

Pertambahan Tinggi Tanaman (cm)
Lokasi Tirtoyudo
Lokasi Melaya
8 bst
10 bst
12 bst
8 bst
10 bst
12 bst
18,0 a
32,3 b
37,0 b
35,0 b
33,1 b
43,3 b
39,0 b
40,5 b
39,3 b
35,3 b
40,1 b
41,3 b

26,3 a
29,3 ab
26,5 a
30,0 ab
34,9 ab
48,5 c
35,0 abc
44,3 bc
49,5 cd
40,3 abcd
55,1 d
41,3 ab

20,5 a
22,3 ab
20,3 a
25,7 ab
28,5 b
22,3 ab
26,0 ab
22,3 ab
28,1 b
19,5 a
24,3 ab
29,3 b

18,5 a
20,1 ab
17,5 a
17,8 a
20,5 ab
22,1 ab
16,5
22,3
25,0
17,3
20,5
21,3

16,3 a
19,5 ab
20,0 ab
19,5 ab
23,3 bc
25,0 bc
18,1 ab
25,0 bc
27,3 c
23,3 bc
28,0 c
26,9 c

12,1 a
15,3 ab
14,8 ab
16,3 ab
15,0 ab
15,9 ab
17,3 ab
17,5 ab
16,0 ab
13,9 a
18,3 b
18,5 b

Angka-angka sekolom yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata dengan DMRT (p=0,05).
bst = bulan setelah tanam.

Diameter Batang
Interaksi dosis pemupukan N dengan K yang nyata berpengaruh terhadap
pertambahan diameter batang pisang ambon kuning pada kedua lokasi penelitian,
Tirtoyudo-Malang dan Melaya-Jembrana; mulai umur 6 bulan baik di TirtoyudoMalang maupun di Melaya-Jembrana (Tabel 3).
Tabel 3.

Rata-rata Pertambahan Diameter Batang Tanaman Pisang Ambon Pengaruh Interaksi
Pemupukan N dan K di Lokasi Tirtoyudo-Malang dan Melaya-Jembrana, 1997.

Pupuk K
(kg K2O/ha)
0
0
0
250
250
250
500
500
500
750
750
750

Pupuk N
(kg N/ha)
0
200
400
0
200
400
0
200
400
0
200
400

8 bst
9,5 a
9,1 a
8,7 a
13,4 ab
18,1 b
17,4 b
13,2 ab
18,1 b
16,8 b
15,3 ab
18,7 b
16,5 b

Pertambahan diameter batang (cm)
Lokasi Tirtoyudo
Lokasi Melaya
10 bst
12 bst
8 bst
10 bst
12 bst
9,8 a
5,5 a
4,2 a
3,7 a
3,5 a
9,0 a
5,0 a
5,7 ab
4,9 a
5,3 a
8,3 a
6,1 ab
4,9 ab
6,3 abc
5,0 ab
9,5 a
5,7 ab
5,0 ab
7,1 abc
7,0 bc
18,4 c
7,3 ab
6,1 abc
9,3 bcd
7,9 c
11,7 ab
8,5 b
5,3 ab
8,9 bc
6,1 b
11,5 ab
4,9 a
4,3 ab
6,3 abc
4,5 b
14,7 abc
8,7 b
6,5 bc
9,6 cd
5,0 ab
15,3 bc
7,3 ab
6,7 bc
11,5 cd
5,6 b
13,3 abc
5,8 ab
5,5 ab
7,5 abc
6,8 bc
14,5 abc
6,5 ab
7,5 c
12,7 d
8,7 c
16,1 bc
6,1 ab
8,9 c
13,0 d
8,3 c

Angka-angka sekolom yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata dengan DMRT (p=0,05).
bst = bulan setelah tanam.

405

Prosiding Seminar Hasil Penelitian/Pengkajian 1996/97

Pengaruh dari penambahan 400 kg N/ha dan 500 kg K2O/ha atau setara 1.900 g
ZA dan 830 g KCl per pohon dengan populasi tanaman 1.600 pohon/ha di TirtoyudoMalang, dan pemupukan 400 kg N/ha dan 750 kg K2O/ha atau setara 1.900 g ZA dan
1.250 g KCl per pohon dengan populasi tanaman 1.600 pohon/ha di Melaya-Jembrana
mampu meningkatkan pertambahan diameter batang pisang terbaik.
Jumlah Daun
Interaksi dosis pemupukan N dengan K yang nyata berpengaruh terhadap
pertambahan jumlah daun pisang ambon kuning pada kedua lokasi penelitian,
Tirtoyudo-Malang dan Melaya-Jembrana.
Demikian pula dengan pertambahan jumlah daun tanaman pisang ambon kuning
akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pupuk K dan N dengan
penambahan terbesar pengaruh dari pemupukan 400 kg N/ha dan 500 kg K20/ha atau
setara 1.900 ZA dan 830 gr KCl per pohon dengan populasi tanaman 1.600 pohon/ha
di Tirtoyudo-Malang, dan pemupukan 400 kg N/ha dan 750 kg K20/ha atau setara
1.900 g ZA dan 1.250 g KCl per pohon dengan populasi tanaman 1.600 pohon/ha di
Melaya-Jembrana (Tabel 4).
Tabel 4.

Rata-rata Pertambahan Jumlah Daun Tanaman Pisang Ambon Pengaruh
Interaksi Pemupukan N dan K di Lokasi Tirtoyudo-Malang dan MelayaJembrana, 1997.

Pupuk K
(kg K2O/ha)

Pupuk N
(kg N/ha)

Pertambahan jumlah daun (helai)
Lokasi Tirtoyudo
Lokasi Melaya
8 bst
10 bst
12 bst
8 bst
10 bst
12 bst

0

0

2a

2a

2 ab

1a

1a

1a

0

200

2a

2a

2 ab

1a

1a

1a

0

400

3a

3a

2 ab

2 ab

1a

1a

250

0

2a

2a

1a

2 ab

2 ab

1a

250

200

3a

3 ab

2 ab

2 ab

2 ab

1a

250

400

3a

3 ab

2 ab

3b

2 ab

2a

500

0

2a

3 ab

2 ab

2 ab

1a

1a

500

200

3a

4b

3b

3b

2 ab

2a

500

400

3a

4b

3b

3b

3b

2a

750

0

2a

2a

1a

1a

2 ab

1a

750

200

3a

3 ab

3b

2 ab

3b

2a

750

400

3a

4b

2 ab

2 ab

3b

1a

Angka-angka sekolom yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata dengan DMRT (p=0,05).
bst = bulan setelah tanam.

Komponen Produksi
Komponen produksi pisang yang diamati meliputi: saat muncul ontong, bobot
buah/ha, jumlah sisir/tandan.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketiga
komponen produksi tersebut nyata dipengaruhi interaksi pemupukan N dan K.
Rata-rata hasil pengamatan tertera pada Tabel 5.

406

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

Tabel 5.

Rata-rata saat muncul ontong, bobot buah/ha, jumlah sisir/tandan pisang
Ambon Kuning pengaruh interaksi pemupukan N dan K dengan populasi
1.600 tanaman/ha di Tirtoyudo-Malang dan Melaya-Jembrana, 1997.

Pupuk K
(kg K2O/ha)

Pupuk N
Lokasi Tirtoyudo
Lokasi Melaya
Bobot
Jumlah Saat mun- Bobot buah Jumlah
(kg N/ha) Saat muncul ontong buah/ha sisir per cul ontong (ton/ha)
sisir per
(hari)
tandan
(hari)
tandan

0

0

367 d

28,80 a

7a

393 c

20,64 a

5a

0

200

354 cd

30,08 a

8 ab

375 bc

24,48 ab

5a

0

400

356 cd

32,80 ab

8 ab

370 a

20,80 a

5a

250

0

351 cd

35,36 b

8 ab

381 bc

20,80 ab

5a

250

200

330 abc

40,80 c

9 ab

365 abc

28,48 b

6 ab

250

400

342 bcd

41,60 c

9 ab

349 ab

28,96 ab

7 ab

500

0

332 abc

37,28 bc

9 ab

364 abc

21,28 a

5a

500

200

306 a

40,80 c

10 b

348 ab

31,20 bc

7 ab

500

400

314 ab

51,36 d

10 b

340 ab

30,72 bc

8b

750

0

330 ab

40,48 c

9 ab

360 ab

27,04 b

6 ab

750

200

315 ab

43,20 c

10 b

335 a

34,56 cd

8b

750

400

312 ab

42,40 c

9 ab

342 ab

37,76 d

7 ab

Angka-angka sekolom yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata dengan uji DMRT (p=0,05).

Populasi tanaman pisang ambon kuning sebanyak 1.600 tanaman/ha produksinya
nyata lebih baik daripada populasi 2.000 tanaman/ha (Tabel 6).
Tanaman pisang varietas ambon kuning yang berasal dari kultur jaringan yang di
tanam di lahan kering beriklim basah baik di dataran rendah (Melaya-Jembrana)
maupun dataran medium-tinggi (Tirtoyudo-Malang) tumbuh dan berproduksi baik.
Pertumbuhan dan produktivitas pisang akan optimum bila dipupuk N (sumber ZA) dan
K (KCl).
Meningkatnya pemberian dosis pupuk akan diikuti pula dengan
meningkatnya pertumbuhan tanaman (pertambahan tinggi tanaman, diameter batang,
jumlah daun) dan komponen produksi (saat munculnya ontong, bobot buah/ha, jumlah
sisir buah/tandan). Hal ini menunjukkan bahwa tanaman pisang ambon kuning di
lahan kering dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah-sedang cukup tanggap atau
sangat membutuhkan unsur N dan K.
Tabel 6.

Rata-rata Bobot Buah/ha dan Jumlah Sisir Buah/tan dan Pengaruh Populasi
Tanaman/ha di Tirtoyudo-Malang dan Melaya-Jembrana, 1997.

Populasi tanaman/ha

Tirtoyudo-Malang
Bobot/ ha
Jumlah sisir buah/
(ton)
tandan (sisir)

Melaya-Jembrana-Bali
Bobot/ ha Jumlah sisir buah/
(ton)
tandan (sisir)

1.000 tanaman/ ha

26,8 a

10 c

17,8 a

7b

1.600 tanaman/ ha

38,7 b

9b

27,2 b

6 ab

2.000 tanaman/ ha

37,8 b

7a

13,3 a

5a

Angka-angka sekolom yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata dengan uji DMRT (p=0,05).
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Pemupukan terbaik di lokasi Tirtoyudo-Malang adalah 400 kg N/ha dan 500 kg
K20/ha (dosis pemupukan sedang) atau setara dengan 1.900 kg ZA/ha dan 830 kg
KCl/ha dengan populasi 1.600 pohon/ha, mampu meningkatkan bobot buah/ha sebesar
78% dan jumlah sisir buah/tandan 42% dibanding dengan kontrol (tanpa pemupukan N
dan K). Disamping itu pemupukan tersebut mampu mempercepat munculnya ontong
buah + 2 bulan lebih awal daripada tanaman yang tidak dipupuk. Untuk lokasi
Melaya-Jembrana Bali hasil terbaik diperoleh dengan pemupukan 400 kg N/ha dan
750 kg K2O/ha (dosis pemupukan tinggi) atau setara dengan 1.900 kg ZA/ha dan 1.250
kg KCl/ha dengan populasi 1.600 pohon/ha, mampu meningkatkan bobot buah/ha
sebesar 83% dan jumlah sisir buah/tandan 40% serta saat ontong buah muncul + 1,5
bulan lebih awal daripada tanaman yang tidak dipupuk. Peningkatan pertumbuhan dan
produksi pisang di Melaya-Jembrana yang besar tersebut sebagai respon tanaman
terhadap pemupukan N dan K di lahan yang tingkat kesuburan tanah rendah.
Pendapatan Petani Pisang
Bila petani menanam pisang ambon kuning seluas 1 ha dengan populasi 1.600
tanaman, pada panen pertama (tahun pertama) tingkat produksi 51,30 ton/ha pada
tanah dengan tingkat kesuburan sedang (lokasi Tirtoyudo-Malang) dan 37,76 ton/ha
pada tanah dengan tingkat kesuburan rendah (lokasi Melaya-Jembrana). Berarti petani
tersebut menerima pendapatan kotor Rp 12.840.000 dan Rp 11.328.000 berturut-turut
pada pada tanah dengan tingkat kesuburan sedang dan rendah.
Dengan biaya produksi pada tanah dengan tingkat kesuburan sedang dan rendah
masing-masing Rp 7.515.800 dan Rp 7.8747.800, maka petani pada kondisi
agroekologi tersebut memperoleh keuntungan Rp 5.324.200 di tanah dengan tingkat
kesuburan sedang dan Rp 3.480.200 pada tanah dengan tingkat kesuburan rendah.
Pengaruh positif N dan K terhadap pertumbuhan dan produksi pisang tersebut
tidak terlepas dari peranan unsur hara N dan K dalam proses fisiologis tanaman, kedua
unsur ini berperan dalam metabolisme dan penyusunan karbohidrat dan proses-proses
enzimatis lainnya.
Hasil pemantauan di lapang menunjukkan bahwa intensitas serangan hama
terutama burik/Scab (Nacoleia octasema Meyr), penyakit Sigatoka (Cercospora musae
Zimmn.) dan penyakit busuk batang coklat (Fusarium oxysporum Cubence) di lokasi
Melaya-Jembrana Bali mencapai 30%, sedangkan di Tirtoyudo-Malang 5%. Hal tersebut disebabkan karena terinfeksi dari tanaman milik petani di sekitar lokasi penelitian.
Pertanaman pisang milik petani di Melaya-Jembrana kurang-lebih 75% terserang
hama-penyakit tersebut, dan umumnya tanpa dilakukan pengendalian. Pengendalian
serangan hama Scab (Nacoleia octasema Meyer) yang mengakibatkan burik pada kulit
buah di lokasi penelitian dilakukan dengan menginjeksi 2,5 cc insektisida monokrotopos pada pucuk ontong buah pada saat ontong belum mekar. Serangan penyakit
Sigatoka (Cercospora musae Zimmn.) dan penyakit busuk batang coklat (Fusarium
oxysporum Cubence) dikendalikan dengan jalan disemprot fungisida Delsene MX-200
dengan dosis 3 cc/l air, disamping dilakukan pemotongan daun-daun kering yang
terserang penyakit tersebut. Apabila intensitas serangan penyakit tersebut cukup parah
dilakukan pemotongan dan pembongkaran batang pisang yang terinfeksi.
Rendahnya pendapatan yang diperoleh petani pisang di lahan kering baik pada
tanah dengan kesuburan sedang maupun rendah disebabkan oleh tingginya harga bibit
pisang. Diharapkan petani dapat menikmati keuntungan dari usahatani pisang pada
tahun kedua dan ketiga (panen kedua dan ketiga). Tanaman pisang di lahan kering
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optimal dapat dipertahankan sampai panen ke-3 (tahun ketiga). Pada tahun kedua dan
ketiga pengelolaannya tanpa adanya beaya pembuatan lubang tanam, bibit,
penanaman, dan bambu penyangga.
Tabel 7.

Analisis Beaya Usahatani Pisang Ambon Kuning Selama 1 Periode Panen
(Tahun Pertama) di Tirtoyudo-Malang dan Melaya-Jembrana, 1997.
Uraian

A.Sarana Produksi
1. Bibit (pohon)
2. Pupuk
• Kandang (kg)
• ZA (kg)
• SP-36 (kg)
• KCl (kg)
3. Pestisida
• Delsine MX-200 (kg)
• Azodrin (lt)
• Bambu Penyangga
(batang)

Tirtoyudo-Malang
Unit/ha

Rp/unit

1.600

2.000

3.200.000

32.000
1.900
150
830

15
450
600
600

9,6
10
270

43.000
16.000
2.000

Sub Total 1
B.TenagaKerja (HOK)
1. Buat lubang tanam
2. Memupuk kandang
3. Tutup lubang
4. Tanam
5. Memupuk Buatan (4x)
6. Bumbun/siang
7. Aplikasi Pestisida
8. Panen

Melaya-Jembrana

Nilai (Rp/ha) Unit/ha

Rp/unit

Nilai (Rp/ha)

1.600

2.000

3.200.000

480.000
855.000
90.000
498.000

32.000
1.900
150
1.250

15
450
600
600

480.000
855.000
90.000
750.000

412.800
160.000
540.000

9,6
10
270

43.000
16.000
2.000

412.800
160.000
540.000

6.235.800
80
16
16
8
12
70
30
24

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

400.000
80.000
80.000
40.000
60.000
350.000
150.000
120.000

6.487.800
80
16
16
8
12
70
30
24

300
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

480.000
80.000
80.000
40.000
60.000
350.000
150.000
120.000

Sub Total 2

1.280.000

1.360.000

Total Biaya (1+2)

7.515.800

7.847.800

Pendapatan Kotor
Keuntungan
R/C Ratio

51.360 x Rp 250

12.840.000
5.324.000
1,71

37.760 x Rp 300

11.328.000
3.480.000
1,44

KESIMPULAN
Pemupukan N (ZA) dan K (KCl) pada tanaman pisang Ambon kuning yang
ditanam di lahan kering beriklim basah mampu meningkatkan pertumbuhan, mempercepat munculnya ontong, dan meningkatkan produksi pisang. Pada lahan dengan
tingkat kesuburan tanahnya sedang dosis yang disarankan adalah 400 kg N/ha + 500
kg K2O/ha + 150 kg SP-36/ha (dosis pemupukan sedang) atau setara dengan 1.900 kg
ZA/ha dan 830 kg KCl/ha; sedangkan pada lahan dengan tingkat kesuburan tanahnya
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rendah 400 kg N/ha + 750 kg K2O/ha + 150 kg SP-36/ha (dosis pemupukan tinggi)
atau setara dengan 1.900 kg ZA/ha dan 1.250 kg KCl/ha masing-masing dengan
populasi 1.600 pohon/ha.
Keuntungan yang diperoleh petani pisang pada tahun pertama (panen pertama) di
tanah dengan tingkat kesuburan sedang Rp 5.324.200/ha dan pada tanah dengan
tingkat kesuburan rendah Rp 3.480.200/ha
SARAN
Pengembangan pisang di lahan kering beriklim basah sebaiknya diarahkan pada
wilayah yang belum terinfeksi hama-penyakit, dan perlu upaya pemupukan dan
digunakan bibit kultur jaringan diikuti dengan pemeliharaan tanaman yang optimal.
PUSTAKA
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DISKUSI
Sri Yuliasih, Ir.:
Mengapa hanya unsur N dan K yang dikaji pada penelitian ini ?
Q. D. Ernawanto:
Unsur N dan K merupakan unsur hara essensial pada tanaman pisang. Unsur P
tidak diperlakukan pada pengkajian ini, namun tetap diaplikasikan pada tanaman
pisang sebagai pupuk dasar dengan takaran 150 kg SP-36/ha disamping
penambahan bahan organik (pupuk kandang) sebanyak 20 kg/lubang tanam.
L. Setyobudi, Dr.:
Pada pengkajian ini digunakan insektisida berbahan aktif monokrotopos, dan
ternyata insektisida ini cukup efektif mengendalikan serangan hama Scab
(Nacoleia octasema), namun saat ini peredaran insektisida tersebut dilarang oleh
pemerintah; mohon pemakaian insektisida tersebut dipertimbangkan.
Q. D. Ernawanto:
Sampai saat ini insektisida yang disarankan untuk pengendalian serangan hama
Scab (Nacoleia octasema) adalah insektisida berbahan aktif monokrotopos
(Azodrin), dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut perlu dikaji lagi
insektisida alternatif lainnya yang efektif untuk pengendalian hama tersebut.
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PENGKAJIAN RAKITAN TEKNOLOGI USAHATANI PISANG
LAHAN KERING DI JAWA TIMUR
(Assessment of Technology Package of Dry Land Banana Farming Technology
in East Java)
F. Kasijadi, Q.D. Ernawanto, Wahyunindyawati, Handoko dan Siti Nurbanah1)
ABSTRAK
Sebagian besar petani di lahan kering Jawa Timur dalam mengusahakan
pisang dengan teknologi yang sederhana, sedangkan rakitan teknologi
usahatani pisang di lahan kering spesifik lokasi belum tersedia. Upaya
memperoleh rakitan teknologi usahatani pisang Ambon Kuning di lahan
kering yang efisien dilakukan di wilayah Blitar dan Lumajang pada musim
hujan 1996/1997. Komponen teknologi budidaya pisang Ambon Kuning
yang dirakit meliputi bibit dari kultur jaringan, jarak tanam 2 m x 2 m x 4 m,
pemupukan 1,2 kg ZA + 0,12 kg SP-36 + 0,52 kg KCl/pohon/th dan
penerapan PHT. Tanaman sela pada pisang yang dikaji adalah jagung atau
kacang tanah cara tanam petani, jagung dan kacang tanah teknologi
diperbaiki serta nenas. Paket teknologi budidaya jagung terdiri dari varietas
BISI-2, jarak tanam 20 cm x 80 cm, pemupukan 450 kg Urea + 150 kg SP-36
+ 100 kg KCl/ha dan penerapan PHT. Paket teknologi budidaya kacang
tanah terdiri dari varietas Gajah, jarak tanam 10 cm x 40 cm, pemupukan
100 kg Urea + 75 kg SP-36 100 kg KCl/ha. Paket teknologi budidaya nenas
meliputi varietas Quen, jarak tanam 20 cm x 30cm x 50 cm, pemupukan 1000
kg ZA + 12.000 l Amina/ha. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa biaya
produksi penerapan teknologi pisang Ambon Kuning hingga umur 4 bulan
mencapai Rp 3.850.000-Rp 4.220.000/ha, sedangkan komponen biaya
tertinggi meliputi bibit, pupuk kandang dan upah membuat lubang tanam,
mencapai 71-74% dari total biaya. Penerapan paket teknologi budidaya
jagung atau nenas sebagai tanaman sela pada pisang dapat meningkatkan
pertumbuhan tinggi tanaman pisang (20-35%) dan pertumbuhan diameter
batang pisang (12-22%) dibandingkan dengan penerapan paket teknologi
kacang tanah dan jagung atau kacang tanah cara tanam petani sebagai
tanaman sela pada tanaman pisang MH-1996/1997. Tanaman sela yang
paling efisien untuk dikembangkan dalam penerapan rakitan teknologi
usahatani pisang di lahan kering musim hujan adalah jagung dengan
teknologi diperbaiki, karena memberikan pendapatan lebih tinggi (23-74%)
dibandingkan penerapan teknologi kacang tanah dan jagung atau kacang
tanah cara tanam petani.
Kata kunci: Pisang, lahan kering, tanaman sela, efisien.
ABSTRACT
Most of farmer's in upland zone of East Java used a traditional technology in
banana planting, since the technology for specific location as upland area
was unavailable yet. An attempt to obtain on efficient method of banana
_____________________________________________
1) Berturut-turut AjPMA, AjPMA,
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cultivation in upland zone which was done by doing on experiment in Blither
and Lumajang during rainy season of 2 m x 2 m x 4 m, fertilization of 1.2 kg
ZA + 0.2 kg SP-36 + 0.52 kg KCl/tree/year and IPM aplication. Intercrops
assessment used in banana-mixed-cropping were maize or peanut which used
farmer's method and improved technology and pine apple for introduced
technology. Maize package technology were used BISI-2 variety, 20 cm x 80
cm planting space, 450 kg Urea + 150 kg SP-36 + 100 kg KCl/ha fertilizing
and IPM aplication. Peanut packaged technology were used Gajah variety,
10 cm x 40 cm planting space, 100 kg Urea + 75 kg SP-36 + 100 kg KCl/ha
fertilizing. Pineapple package technology were used Queen variety, 20 cm x
30 cm x 50 cm planting space, 1,500 kg ZA + 12,000 lt Amina/ha fertilizing.
Result of assessment showed that production cost for technology application
on banana cultivar Ambon Kuning up to 4 month was reached Rp 3,850,000Rp 4,220,00/ha, mean while highest commponent cost were found on banana
seedling, manure and worker cost and planting hole made which reached 7174% from total cost.
The technology packaged plant management
application for maize or pineapple as banana intercrops could to improve the
height (20-30%) and diameter (12-22%) of banana tree compared to the
application of peanut and maize packaged technology including the farmer
intercropping technology on banana respectively, during rainy season
1996/1997. The most efficient intercrop to be developed in using improved
technology in upland zone during rainy season was maize which used
improved technology, because had given higher income (23-74%) compared
to technology application of peanut and maize combination or peanut alone.
Key word: Banana, upland, intercroping, efficient.
PENDAHULUAN
Pisang sebagai komoditas buah-buahan, dalam Pelita VI di prioritaskan
pengembangannya secara agribisnis. Selama periode sepuluh tahun terakhir (19821992), produksi pisang Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah, yaitu
dengan laju pertumbuhan produksi rata-rata 3,26% per tahun. Walaupun produktivitas
pisang meningkat hingga 8,96% per tahun, tetapi rendahnya pertumbuhan produksi
tersebut disebabkan adanya penurunan areal panen sebesar 5,72% per tahun.
Konsumsi pisang perkapita masyarakat Indonesia selama lima tahun terakhir
(1987-1993) terjadi penurunan sekitar 0,48% per tahun. Namun demikian ekspor
pisang justru mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Pada tahun 1993 ekspor
buah pisang Indonesia mencapai 24,9 ribu ton atau senilai 3,3 juta US dollar (BPS,
1994). Disamping itu telah berkembang industri olahan yang memanfaatkan
komoditas pisang. Hal ini menunjukkan bahwa pisang mempunyai prospek untuk
ditingkatkan pengembangannya.
Secara nasional, Jawa Timur merupakan daerah sentra produksi pisang terbesar
kedua setelah Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi terhadap
produksi nasional sebesar 15,18%. Akan tetapi produktivitas pisang di Jawa Timur
masih sangat rendah, yaitu baru mencapai sekitar 13,39 kg per tandan pada tahun 1994
(Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur, 1995).
Dalam rangka pengembangan komoditas pertanian di suatu wilayah harus
didasarkan keunggulan komparatif sesuai potensi sumberdaya alam dan prasarana
ekonomi, sehingga penggunaan sumberdaya menjadi efisien (Baharsjah, 1992).
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Berdasarkan analisis ekonomi, pisang mempunyai keunggulan komparatif tinggi bila
diusahakan pada lahan dataran rendah dengan tipe pola curah hujan C, B dan A
menurut Schmidt-Ferguson (Kasijadi, 1994).
Banyak jenis pisang yang dikembangkan petani di Jawa Timur, namun jenis
unggulan dan spesifik lokasi antara lain adalah pisang kultivar Ambon kuning.
Sebagian besar petani mengusahakan tanaman pisang masih sebagai tanaman sela
dengan bibit mutu rendah dan teknologi budidaya yang sederhana, sehingga
produktivitas dan mutu hasil buahnya rendah (Kasijadi dkk, 1996). Akibatnya
pemenuhan permintaan konsumen, yang seleranya semakin meningkat dan kebutuhan
industri olahan pisang yang berkembang, kurang dapat terpenuhi.
Untuk mendukung keberhasilan pengembangan produksi pisang Ambon kuning
di Jawa Timur, diperlukan tersedianya paket teknologi usahatani pisang di lahan
kering yang efisien dan mudah diterapkan oleh petani.
Pengkajian pada tahun pertama bertujuan untuk (a) mengkaji keragaan
agronomis tanaman pisang dengan adanya tanaman sela, dan (b) mengkaji keragaan
ekonomis tanaman sela pada pisang. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai adalah
diperolehnya rakitan teknologi sistem usahatani pisang di lahan kering yang efisien
dan mudah diterapkan oleh petani.
METODOLOGI
Pengkajian dilakukan di lahan kering dataran rendah iklim sedang, tanah berpasir
di Kabupaten Blitar seluas 0,6 ha dan Kabupaten Lumajang seluas 0,8 Ha, yang
dilaksanakan di lahan petani.
Komponen utama agroteknologi dalam usahatani pisang yang yang dirakit
meliputi: bibit, pengaturan tanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit.
Perbanyakan bibit pisang dilakukan secara vegetatif dengan anakan bit dan kultur
jaringan. Bibit berasal dari kultur jaringan lebih baik dibandingkan dari anakan atau
bit, karena bebas hama penyakit, lebih seragam dan produksi lebih tinggi (Kasijadi
dkk, 1996).
Populasi atau kerapatan tanam optimal berbeda untuk setiap varietas pisang.
Populasi optimal varietas Grand Naim di Camerun 1600-2000 ph/ha memberikan hasil
40-50 t/ha, sedangkan varietas Nanica di Brasil 2500 ph/ha memberikan hasil 77 t/ha
(Widjajanto, 1993). Dari hasil penelitian Ernawanto dkk, (1997), populasi optimal
varietas Ambon Kuning di Jawa Timur dan Bali adalah 1600 ph/ha.
Unsur hara N dan K merupakan unsur hara esensial pada pisang. Unsur N
berpengaruh terhadap luas daun, pembungaan, ukuran tandan buah dan jari buah;
sedangkan unsur K berpengaruh terhadap luas daun, jumlah sisir dan jari buah.
Menurut Samson (1980), untuk memproduksi 1 ton buah pisang, jumlah hara mikro
yang terangkut setara dengan 1,5 kg N; 0,2 kg P2O5; dan 4,6 kg K2O. Rekomendasi
pemupukan pada tanaman pisang beragam, tergantung tingkat kesuburan tanah dan
varietas pisang yang diusahakan. Satuhu dan Supriyadi (1993) menyarankan, dalam
satu tahun tanaman pisang di pupuk 1 kg ZA + 0,45 kg TSP + 0,5 kg KCl per tanaman.
Menurut Ernawanto dkk,(1997), untuk memperoleh produktivitas optimal, pisang
varietas Ambon Kuning yang ditanam di lahan oxisol dengan tingkat kesuburan
sedang harus dipupuk sekitar 1,2 kg ZA + 0,26 kg SP 35 + 0,52 kg KCl per tanaman,
sedangkan pada lahan Inceptisol dengan tingkat kesuburan rendah dipupuk sekitar 1,2
kg ZA + 0,26 kg SP-36 + 0,78 KCl kg per tanaman.
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Hama utama yang biasa menyerang dan mengakibatkan menurunnya mutu
penampakan buah pisang adalah ngengat (Nacolia actasima) dan trips. Hama ini
dapat dikendalian dengan cara injeksi batang pisang menggunakan insektisida
monokrotopos (Soemargono dkk, 1992). Akan tetapi menurut Handoko dkk (1996),
pengendalian hama ini lebih efisien dengan cara penyaputan insektisida Azodrin 7,5
ml/ph pada pangkal jantung pisang yang mulai membuka seludangnya dibandingkan
dengan cara injeksi batang.
Penyakit utama pisang yang berkembang di Jawa Timur antara lain penyakit
busuk batang coklat yang disebabkan oleh Fusarium Oxysporum Cubence (FOC) dan
bercak daun oleh Cercospora musae Zimmn. Cara pengendalian kedua penyakit
tersebut adalah dengan sanitasi kebun atau mengunakan fungisida karbindazim melalui
injeksi batang (Sahlan, 1992; Nasir dkk, 1992).
Teknologi Usahatani Pisang, yang disusun berdasarkan hasil percobaan eksploratif
BPTP Karangploso tahun 1995/1996 dan 1996/1997, meliputi:
1. Varietas
: Ambon Kuning
2. Asal Bibit
: Kultur Jaringan
3. Populasi tanaman
: 1600 pohon/ha.
4. Jarak Tanam
: 2 m x 2 m x 4 m.
5. Pemupukan
:
- N = 1,2 kg. ZA/pohon/th (diberikan 4 kali)
- P = 0,12 kg. SP36/pohon/th (diberikan 1 kali)
- K = 0,52 kg. KCl/pohon/th (diberikan 2 kali)
- Pupuk Kandang: 20 kg/pohon
6. Pengendalian Hama buah (Nicolia dan trips), pangkal ontong buah disaput
dengan Azodrin dosis 7,5 cc/pohon
7. Pengendalian hama dan penyakit dengan sistem PHT
8. Umur Panen 14-16 bulan dari tanam
Untuk meningkatkan produktivitas lahan kering dalam usahatani pisang, dapat
dilakukan dengan menanam tanaman sela, mulai saat tanam pisang hingga pisang
berumur 2 tahun (Kasijadi, 1994). Jenis tanaman sela yang umum digunakan petani
dalam usahatani pisang adalah jagung dan kacang tanah, dengan teknologi budidaya
masih sederhana. Dengan telah tersedianya rakitan teknologi usahatani kacang tanah
menurut Sumarno (1995) dan rakitan teknologi usahatani jagung menurut Kasijadi dan
Sumarno (1997), memberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas lahan dan
pendapatan usahatani pisang. Disamping itu, nenas dapat sebagai alternatif tanaman
sela pada pisang, karena dalam usahataninya membutuhkan agroekologi yang sama
dengan pisang, mampu tumbuh dan berproduksi walaupun ternaungi, dan telah
tersedia rakitan teknologi usahatani nenas menurut Tim Teknis Bimas Jawa Timur
(1996).
Teknologi Pola tanam tanaman sela pada MH 1996/1997 terdiri dari empat
perlakuan, yaitu:
a) Jagung teknologi petani (Blitar) dan Kacang tanah teknologi petani
(Lumajang).
b) Jagung (teknologi diperbaiki)
c) Kacang (teknologi diperbaiki)
d) Nenas
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Rakitan teknologi budidaya jagung dan kacang tanah teknologi petani disajikan
pada Tabel 1, sedangkan rakitan teknologi jagung dan kacang tanah teknologi
diperbaiki serta nenas sebagai tanaman introduksi disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1.
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teknologi budidaya tanaman sela cara petani dalam usahatani pisang di
Kabupaten Blitar dan Lumajang, MH 1996/1997.

Komponen
Varietas
Pengolahan tanah
Banyak benih
Cara tanam
Jarak dalam baris
Pemupukan
Penyiangan
Pengendalian hama
dan penyakit
Umur panen

Jagung
Lokal/Arjuna
Bajak
30 kg/ha
alur bajak
40 cm, 2 tan./rumpun
300 kg Urea/ha
1x
-

Kacang tanah
Lokal
Bajak
100 kg/ha
alur bajak
20 cm, 2 tan./rumpun
100 kg Urea/ha
1x
-

100 hari

90 hari

Tabel 2.

Rakitan teknologi budidaya tanaman sela teknologi diperbaiki dan introduksi
dalam usahatani pisang di Kabupaten Blitar dan Lumajang MH 1996/1997.

No

Komponen

Jagung teknologi
diperbaiki

Kacang tanah
teknologi
diperbaiki

Nenas
(introduksi)

1

Varietas

Bisi-2

Gajah

Quen

2

Pengolahan tanah

dibajak

dibajak

dibajak

3

Banyak benih/ bibit

20 kg/ha

100 kg/ha

85.000/ha

4

Jarak dalam baris

20 cm x 80 cm

10 cm x 40 cm

20 cm x 30 cm x
50 cm

5

Pemupukan

450 kg Urea +
150 kg SP-36 +
100 kg KCl/ ha

100 kg Urea +
75 kg SP-36 +
100 kg KCl/ha

1.500 kg ZA +
12.000 lt
Sipramin/ ha

6

Penyiangan

2x

2x

2x

7

Pengendalian hama
dan penyakit

PHT

PHT

PHT

8

Umur panen

103 hari

95 hari

16 bulan

Data agronomis yang diamati dalam kajian ini adalah: (a) pertambahan tinggi
tanaman dan diameter batang pisang setiap bulan, dan (b) produksi tanaman sela. Data
ekonomi yang diamati meliputi: (a) biaya produksi pisang, (b) biaya produksi tanaman
sela, dan (c) penerimaan tanaman sela.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Keragaan Pertumbuhan Tanaman Pisang
Dari analisis hasil sidik ragam menunjukkan bahwa jenis dan teknologi budidaya
tanaman sela berpengaruh terhadap pertambahan tinggi tanaman pisang hingga umur 4
bulan (Tabel 3). Tingkat pertambahan tinggi tanaman pisang dengan tanaman sela
jagung teknologi diperbaiki atau nenas lebih tinggi (20-35%) dibandingkan bila
dengan tanaman sela lainnya.
Dari hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa jenis dan teknologi budidaya
tanaman sela berpengaruh terhadap pertambahan diameter batang pisang Ambon
Kuning umur 4 bulan pada kedua lokasi pengkajian, Blitar dan Lumajang (Tabel 4).
Tingkat pertambahan diameter batang tanaman pisang dengan tanaman sela jagung
teknologi diperbaiki atau nenas lebih tinggi (12-22%) dibandingkan bila dengan
tanaman sela lainnya.
Tabel 3.

Pengaruh tanam sela terhadap tinggi tanaman pisang umur 4 bulan di lahan
kering Kabupaten Blitar dan Lumajang, MH-1996/1997.

Tanaman Sela
Blitar
1. Petani (jagung)
2. Jagung
3. Kacang tanah
4. Nenas
Lumajang
1. Petani (kacang tanah)
2. Jagung
3. Kacang tanah
4. Nenas

Tinggi tan. (cm)
Umur 1 bulan

Tambahan Tinggi Tanaman (cm)
2 bulan
3 bulan
4 bulan

27,49
25,27
27,60
24,13

44,47 b
46,20 b
58,80 a
46,20 b

95,80 c
116,20 a
120,40 a
113,33 b

130,73 c
177,76 a
150,51 b
166,53 a

23,47
17,53
16,67
21,27

38,60 a
35,80 a
37,53 a
38,33 a

80,73 b
91,07 ab
82,40 b
97,46 a

89,53 b
124,40 a
95,53 b
124,13 a

Angka-angka sekolom yang diikuti huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf p = 0,05

Tabel 4.

Pengaruh tanam sela terhadap diameter batang pisang umur 4 bulan di lahan
kering, Kabupaten Blitar dan Lumajang, MH 1996/1997.

Tanaman Sela
Blitar
1. Petani (jagung)
2. Jagung
3. Kacang tanah
4. Nenas
Lumajang
1. Petani (kacang tanah)
2. Jagung
3. Kacang tanah
4. Nenas

Tinggi tan. (cm)
Umur 1 bulan

Tambahan diameter batang (cm)
2 bulan
3 bulan
4 bulan

7,17
7,56
8,31
7,31

9,14 b
9,97 ab
11,77 a
9,61 b

23,99 c
27,74 b
29,89 a
25,92 b

31,22 c
40,87 a
35,39 b
35,23 b

6,58
6,63
5,77
6,66

9,03 a
6,89 b
7,39 b
9,04 a

23,62 b
21,20 c
21,96 bc
27,77 a

26,74 c
29,91 b
27,05 c
35,68 a

Angka-angka sekolom yang diikuti huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf p = 0,05
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Jenis dan teknologi budidaya tanaman sela tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman pisang Ambon Kuning dengan penerapan rakitan teknologi, pada
saat pisang berumur 2 bulan dari tanam. Tidak berbedanya pertumbuhan tanaman
pisang ini terlihat pada rata-rata pertambahan tinggi batang dan diameter batang pisang
dengan tanaman sela nenas, jagung dan kacang tanah teknologi petani, jagung dan
kacang tanah teknologi diperbaiki dari kedua lokasi penelitian (Blitar dan Lumajang).
Pada saat tanaman pisang berumur 3 dan 4 bulan setelah tanam, jenis dan
teknologi budidaya tanaman pisang mulai berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman
pisang baik di lokasi Blitar maupun Lumajang. Tingkat pertumbuhan pisang dengan
tanaman sela jagung teknologi diperbaiki dan nenas lebih baik dibandingkan dengan
tanaman sela kacang tanah teknologi petani. Hal ini tampak dari pertambahan tinggi
batang dan diameter batang. Lebih cepatnya pertumbuhan tanaman pisang dengan
tanaman sela jagung teknologi diperbaiki, disebabkan pemupukan N jagung varietas
BISI-2 cukup tinggi (450 kg/ha) yang diberikan 3 kali. Pada saat aplikasi pemupukan
N untuk tanaman jagung yang ketiga (45 hari setelah tanam), akar tanaman pisang
sudah berada diwilayah tanaman jagung, sehingga sebagian pupuk yang diberikan
pada jagung diserap juga oleh tanaman pisang. Demikian juga lebih tingginya
pertumbuhan tanaman pisang dengan tanaman nenas, disebabkan pemupukan N per
hektarnya untuk tanaman nenas cukup tinggi (500 kg ZA/ha) yang diaplikasikan 1
bulan setelah tanam dan pemberian pupuk Sipramin (4000 l/ha) yang diaplikasikan 3
bulan setelah tanam.
2. Keragaan Ekonomi
Dalam rakitan teknologi pisang hingga umur 4 bulan, biaya produksi yang
dibutuhkan di Kabupaten Lumajang sebesar Rp 3.385.00/ha dan di Kabupaten Blitar
sebesar Rp 4.220.000/ha (Tabel 5). Komponen biaya bahan tertinggi dalam usahatani
pisang di kedua lokasi pengkajian tersebut adalah bibit, mencapai 41-46 persen dari
total biaya produksi; sedangkan komponen biaya tenaga kerja tertinggi adalah
membuat lubang tanam, mencapai 15-18 persen dari total biaya produksi.
Kebutuhan biaya produksi selama 4 bulan dengan penerapan rakitan teknologi
usahatani pisang Ambon Kuning di lokasi lahan kering Blitar (Rp 4.220.000/ha) lebih
tinggi dibandingkan di Kabupaten Lumajang (Rp 3.850.000/ha). Lebih tingginya
biaya produksi di Kabupaten Blitar, disebabkan upah tenaga kerja lebih mahal (25%)
dan biaya pestisida lebih tinggi. Lebih tingginya biaya pestisida ini, karena tanaman
pisang di lokasi pengkajian Kabupaten Blitar terserang penyakit busuk batang coklat
yang disebabkan oleh Fusarium sp, dengan tingkat serangan mencapai 10%, yang
dikendalikan dengan fungisida Benlate. Diantara komponen biaya penerapan rakitan
teknologi usahatani pisang hingga umur 4 bulan, biaya pengadaan bibit dan pupuk
kandang serta upah tenaga kerja melubang merupakan bagian terbesar, mencapai 7478% dari total biaya.
Biaya produksi tanaman sela dalam usahatani pisang di Kabupaten Blitar
tertinggi pada nenas, tetapi pada saat umur 4 bulan belum memberikan hasil.
Terhadap tanaman semusim sebagai tanaman sela, biaya produksi jagung teknologi
diperbaiki paling tinggi dibandingkan jagung cara petani dan kacang tanah teknologi
diperbaiki (Tabel 6).
Pendapatan yang diperoleh tanaman sela jagung dengan teknologi diperbaiki
paling tinggi, tetapi tingkat efisien ekonominya lebih rendah dibandingkan kacang
tanah teknologi diperbaiki.
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Biaya produksi tanaman sela dalam usahatani pisang di Kabupaten Lumajang
tertinggi pada nenas, tetapi nenas pada saat umur 4 bulan belum memberikan hasil.
Terhadap tanaman semusim sebagai tanaman sela, jagung teknologi diperbaiki
memerlukan biaya paling tinggi, tetapi memberikan pendapatan dan tingkat efisien
ekonomi lebih tinggi dibandingkan jagung teknologi petani dan kacang tanah
teknologi diperbaiki
Tabel 5.

Biaya produksi usahatani pisang lahan kering umur 4 bulan di Kabupaten
Blitar dan Lumajang, MH 1996/1997.

Uraian
Bahan
1. Bibit
2. Pupuk
- ZA
- SP-36
- KCl
- Kandang
3. Insektisida
4. Fungisida
Jumlah
Tenaga Kerja
1. Mengolah tanah
2. Melubang & tutup
lubang
3. Pupuk Kandang
4. Tanam
5. Pupuk 1 x
6. Bumbun 1 x
7. Pengendalian
hama/penyakit
Jumlah
Total Biaya Produksi
Keterangan:

Blitar
Unit/ha
Nilai (Rp/ha)

Lumajang
Unit/ha
Nilai (Rp/ha)

1.600 ph

2.000.000

1.600 ph

2.000.000

360 kg
192 kg
417 kg
32 ton
4 kg
-

165.600
115.200
250.200
560.000
264.000
3.355.000

360 kg
192 kg
417 kg
32 ton
30 kg
-

165.600
115.200
250.200
560.000
75.000
3.166.000

112 Hok

560.000

112 Hok

448.000

16 Hok
8 Hok
3 Hok
30 Hok
4 Hok

80.000
40.000
15.000
150.000
20.000

16 Hok
8 Hok
3 Hok
30 Hok
2 Hok

64.000
32.000
12.000
120.000
8.000

173 Hok
-

865.000
4.220.000

171 Hok
-

684.000
3.850.000

1 Hok = 8 jam kerja. Upah 1 Hok (Hari orang kerja) di Blitar Rp 5000 dan
di Lumajang Rp 4.000.

Dalam usahatani tanaman sela, biaya produksi yang dibutuhkan di Kabupaten
Blitar lebih tinggi dibandingkan di Kabupaten Lumajang untuk jenis dan teknologi
budidaya tanaman sela yang sama. Walaupun demikian, biaya produksi tanaman sela
nenas sekitar dua kali lebih tinggi dibandingkan tanaman sela lainnya. Hal ini
disebabkan lebih tingginya biaya bibit, upah tanam dan menyiang. Akan tetapi untuk
tanaman semusim sebagai tanaman sela, biaya produksi jagung teknologi diperbaiki
lebih tinggi 6 hingga 12% dibandingkan dengan kacang tanah teknologi diperbaiki.
Dengan tingkat produksi lebih tinggi, tanaman sela jagung dan kacang tanah teknologi
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diperbaiki memberikan pendapatan dan tingkat efisiensi ekonomi lebih tinggi
dibandingkan jagung dan kacang tanah teknologi petani, sedangkan tanaman nenas
pada saat umur 4 bulan belum menghasilkan. Dengan demikian, diantara empat pola
tanaman sela yang ada hingga tanaman pisang berumur 4 bulan, jagung dengan teknologi
diperbaiki paling efisien sebagai tanaman sela pada pisang.
Tabel 6.

Analisis ekonomi usahatani tanaman sela pada tanaman pisang di Blitar,
MH 1996/1997.

Jenis Kegiatan

Jagung /Teknologi
Teknologi Petani
Teknologi
Diperbaiki
Unit/ha

Nilai
(Rp000/ha)

Unit/ha

Kacang tanah
Teknologi
Diperbaiki

Nilai
(Rp000/ha)

Unit/ha

Nenas
Teknologi
Diperbaiki

Nilai
(Rp000/ha)

Unit/ha

Nilai
(Rp000/ha)

Bahan
Benih/ bibit
Urea
ZA

30 kg

45,0

20 kg

130

100 kg

300 kg

123,0

450 kg

184,5

100 kg

350,0 85.000 ph

850,0

41,0

-

-

-

-

-

-

-

-

500 kg

230,0

100 kg

60,0

150 kg

90,0

75 kg

45,0

-

-

KCl

-

-

100 kg

60,0

100 kg

60,0

-

-

Pestisida

-

-

10 kg

25,0

-

-

-

-

Sipramin

-

-

-

Jumlah

-

-

Pengolahan tanah

25 Hok

228,0

Tanam

10 Hok
6 Hok

Penyiangan/bumbun 35 Hok

SP-36

-

-

-

4000 l

100,0

489,5

-

496,0

-

1.180,0

25 Hok

125,0

25 Hok

125,0

25 Hok

125,0

125,0

14 Hok

70,0

16 Hok

80,0

63 Hok

315,0

50,0

12 Hok

60,0

-

-

10 Hok

50

30,0

35 Hok

175,0

31 Hok

155,0

60 Hok

300,0

20 Hok

275,0

25 Hok

125,0

18 Hok

90,0

-

-

10 Hok

100,0

12 Hok

60,0

8 Hok

40,0

-

-

530,0 123 Hok

615,0

98 Hok

490,0 158 Hok

790,0

Tenaga kerja

Pemupukan
Panen
Prosesing
Jumlah
Total Biaya

106 Hok
-

758,0

-

1.104,5

-

986,0

-

1.970,0

4,0 t

1.200,0

6,3 t

1.890,0

1,3 t

1690,0

-

-

Pendapatan

-

442,0

-

785,0

-

704,0

-

-

R/C ratio

-

1,58

-

1,71

-

1,71

-

-

B/C ratio

-

-

-

1,99

-

2,15

--

-

Hasil
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Tabel 7.

Analisis ekonomi usahatani tanaman sela pada tanaman pisang di Lumajang,
MT-I, 1996/1997.

Jenis Kegiatan

Kacang tanah
Teknologi Petani
Teknologi
Diperbaiki
Unit/ha

Nilai
(Rp000/ ha)

Unit/ha

Jagung
Teknologi
Diperbaiki

Nilai
(Rp000/ ha)

Unit/ha

Nenas
Teknologi
Diperbaiki

Nilai
(Rp000/ ha)

Unit/ha

Nilai
(Rp000/ ha)

Bahan
Benih/ bibit

100 kg

350,0

100 kg

350,0

20 kg

Urea

100 kg

41,0

100 kg

41,0

450 kg

184,5

-

-

ZA

-

-

-

-

-

-

500 kg

230,0

SP-36

-

-

75 kg

45,0

150 kg

90,0

-

-

KCl

-

-

100 kg

60

100 kg

60,0

-

-

Pestisida

-

-

-

-

10 kg

25,0

-

-

Sipramin

-

-

-

-

-

-

4000 l

100,0

391,0

–

496,0

-

489,5

-

1.180,0

Jumlah
Tenaga kerja

130,0 75.000 ph

850,0

-

Pengolahan tanah

30 Hok

120,0

30 Hok

120,0

30 Hok

120,0

30 Hok

120,0

Tanam

15 Hok

60,0

15 Hok

60,0

12 Hok

48,0

65 Hok

260,0

-

-

-

-

10 Hok

40,0

10 Hok

40,0

Penyiangan/bumbun 40 Hok

400,0

Pemupukan
Panen
Prosesing
Jumlah
Total Biaya
Hasil

160,0

40 Hok

160,0

30 Hok

120,0 100 Hok

16 Hok

64,0

18 Hok

72,0

25 Hok

100,0

-

-

7 Hok

28,0

8 Hok

32,0

20 Hok

80,0

-

-

108 Hok

444,0 127 Hok

508,0 205 Hok

-

823,0

432 111 Hok
-

940,0

-

997,5

--

2.000,0

820,0

1,05 t

1.365,0

1,25 t

1.625,0

6,4 t

1.920,0

-

-

Pendapatan

-

542,0

-

685,0

-

922,5

-

-

R/C ratio

-

1,66

-

1,73

-

1,92

-

-

B/C ratio

-

-

-

2,22

-

3,18

-

-

KESIMPULAN
1. Tingkat pertumbuhan tanaman pisang hingga umur 4 bulan dengan penerapan
rakitan teknologi lebih baik dibandingkan teknologi petani di Kabupaten Blitar dan
Lumajang.
2. Jagung atau nenas dengan penerapan rakitan teknologi diperbaiki sebagai tanaman
sela berpengaruh paling baik dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman pisang
hingga umur 4 bulan.
3. Tanaman sela yang efisien untuk dikembangkan dalam rakitan teknologi usahatani
pisang di lahan kering musim hujan adalah jagung dengan penerapan teknologi
petani yang diperbaiki.
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DISKUSI
L. Setyobudi, Dr.:
Azodrin telah dilarang beredar di pasaran Indonesia, mengapa dalam rakitan
teknologi usahatani pisang untuk pengendalian hama pada buah (Napoleia dan
trips) dianjurkan penggunaannya ?
F. Kasijadi, Dr.:
Komponen teknologi penggunaan Azodrin untuk pengendalian hama buah pada
pisang dihasilkan dari hasil pengkajian 1995. Pada waktu itu Azodrin belum
dilarang penggunaannya. Untuk mencari pengganti Azodrin, masih dilakukan
pengkajian lebih lanjut.
Edi Utomo:
Salah satu pupuk untuk tanaman sela nenas pada tanaman pisang dianjurkan
menggunakan pupuk Amina (limbah pabrik). Berapa kandungan hara Amina dan
sejauh mana upaya untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk Amina
tyersebut ?
F. Kasijadi, Dr.:
Kandungan hara Amina khususnya N sebesar 4%. Upaya untuk mengurangi
dampak negatif penggunaan pada tanaman sela nenas adalah mengurangi dosis
Amina yang biasa dilakukan petani sebesar 24.000 l/ha menjadi 12.000 l/ha dan
menambah penggunaan pupuk ZA dari 750 kg/ha menjadi 1.000-1.500 kg/ha.
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UJI PAKET TEKNOLOGI PENANGANAN SEGAR BUAH PISANG
(Technology Package for Fresh Handling Banana)
R. Djoko Wijadi, Suhardjo, dan Bangun Nusantoro1)
ABSTRAK
Pengkajian teknologi penanganan segar buah pisang dilaksanakan di
Kabupaten Malang dan Laboratorium BPTP Karangploso Malang. Bahan
percobaan berupa buah pisang varietas Ambon Kuning umur panen 110, 117
dan 124 hari, dan varietas Cavendish umur panen 100, 107 dan 114 hari
dihitung sejak bunga mekar. Pemeraman pisang dilakukan dengan pemberian karbit 15 gram/15 kg buah dengan lama pemeraman 1, 2 dan 3 hari.
Percobaan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan, dan
9 perlakuan. Pisang masak hasil pemeraman disimpan pada suhu ruangan
hingga 7 hari. Varietas Ambon Kuning menunjukkan mutu terbaik pada
perlakuan umur panen 124 hari dengan pemeraman selama 2 hari,
kandungan total asam 0,30%, kadar vitamin C 3.85 mg/100 g, kadar gula
total 24,53%, nilai warna kulit 3,0, nilai kekerasan 2,58, serta ketahanan
simpan 5 hari. Varietas Cavendish terbaik dipanen umur 107 hari dihitung
sejak bunga mekar, dengan pemeraman selama 2 hari, kandungan total asam
0,37%, kadar gula total 27,73%, kadar vitamin C: 6,13 mg/100g, nilai warna
kulit 2,33, nilai kekerasan 1,02, ketahanan simpan 6 hari.
Kata kunci: Pisang, varietas, pemeraman, pasca panen.
ABSTRACT
Experiment on the technology package of fresh handling of banana was
carried out in Malang Regency and at the Laboratory of Post Harvest of
Karangploso AIAT Malang. Banana used was Ambon Kuning var. aged
110, 117 and 124 days of harvesting time, and also Cavendish aged 100,107
and 114 days after full bloom. Banana was ripen using carbide at the dosage
15 g/15 kg for 1, 2, and 3 days. This experiment used a randomized block
design, with three replications. Ripening happened after banana was kept in
storage at room temperature. The result showed that Ambon kuning var.
gave the best quality at the age of 124 days with two days. Result of physical
and chemical analysis for Ambon kuning were as follows; total acid content
0.30%, C vitamin content 3.85 mg/100g, total sucrose content 24.53%, fruit
skin colour score 3.0, texture score 2.58 and life storage 5 days, while for
Cavendish variety harvested at 107 days for two days of ripening resulted
physical and chemical analysis as follows; total acid content 0.37%, total
sucrose content 27.73%, C vitamin content 6.13 mg/100g, fruit skin score
2.33, texture score 1.02 and storage life 6 days.
Key word: Banana, varieties, ripening, post harvest.
_____________________________________________
1)
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PENDAHULUAN
Pisang merupakan tanaman yang banyak terdapat dan tumbuh didaerah tropis
maupun subtropis seperti India, Indonesia, Brasilia. Tanaman pisang dapat tumbuh
subur di Indonesia yaitu di daerah pegunungan hingga ketinggian 2000 m dengan
udara dingin (Rismunandar, 1983). Menurut Satuhu (1990), produktivitas pisang bisa
optimal bila ditanam di daerah medium-rendah yaitu kurang dari 1000 m diatas
permukaan air laut. Iklim yang dikehendaki adalah iklim basah dengan curah hujan
merata sepanjang tahun. Tanaman pisang mulai berbunga pada bulan ke tujuh sampai
dengan kesembilan sejak anakan pisang ditanam, tergantung pada keadaan ekologi
seperti iklim, kondisi tanah dan letak geografisnya.
Selama proses pertumbuhan dan pematangan buah pisang akan terjadi beberapa
perubahan, antara lain warna, jumlah gula, asam, rasa sepat, flavor dan aroma,
terjadinya pelunakan, kecepatan respirasi serta produksi etilen (Verkay, 1987).
Menurut Winarno dan Aman (1981), pada tahap memasuki proses pematangan, jumlah
etilen yang ada didalam buah adalah tetap sekitar 1,0-1,5 ppm sampai beberapa jam
sebelum proses respirasinya meningkat.
Tingkat ketuaan yang tepat dapat ditentukan dengan melihat rasio daging dan
kulit, umur buah sejak timbulnya bunga (jantung), warna kulit buah, pengeringan
daun dan kerapuhan pangkal buah. Berdasar kulit buah dapat dibuat 8 tingkat indeks
warna untuk menentukan tingkat ketuaan buah (Satuhu, 1990). Sedangkan kebutuhan
waktu mulai berbunga hingga buah matang untuk tanaman pisang yang tumbuh di
dataran rendah adalah 3-4 bulan dan di dataran tinggi adalah 5-5,5 bulan (Widjono,
1977). Buah pisang dipetik dengan tingkat ketuaan 75-85%, dengan ciri buah masih
menampakan sudut-sudutnya, yang akan matang dalam waktu 10 hari, sedangkan
pada tingkat ketuaan 85-90%, maka pisang akan matang dalam waktu 7 hari. Buah
pisang biasanya tidak dibiarkan matang dipohon, karena bila matang dipohon, buah
pisang mempunyai kecenderungan rontok dari pohon sebelum atau pada waktu
dipanen seperti varietas Ambon dan Susu (Pantastico, 1986). Pisang yang telah
matang akan lebih mudah lepas dari tangkai, terjadi peningkatan berat jenis dan
peningkatan padatan terlarut.
Parameter yang menentukan mutu buah pisang dan berpengaruh pada
penerimaan konsumen adalah: berdasarkan evaluasi sensoris, keadaan segar, fruitness dan juiciness. Buah pisang harus mempunyai rasa buah yang segar alami dan
terasa berair saat dikunyah, dan tingkat kematangan yang cukup dan tidak terlalu
matang, tidak ada memar atau cacat kulit, bebas dari kontaminan, warna kulit rata dan
menarik, serta ukuran buah yang normal besar dan seragam (Monselise, 1986).
Pisang Ambon Kuning adalah pisang yang paling populer digunakan sebagai
buah meja termasuk yang banyak dikenal dan disukai konsumen. Bentuk buah bulat
panjang berwarna kuning ranum dan agak persegi (Dadjawak, 1984 ). Panjang buah
sekitar 15 - 17 cm. Jumlah sisir dalam satu tandan adalah 6-7 sisir. Warna daging
buah kekuningan, tidak berbiji, rasanya manis dan aromanya tajam (Anonymous, 1992).
Buah pisang dalam satu tandan tidak seragam dalam pematangannya. Usaha
mempercepat dan menyeragamkan kematangan buah pisang sudah banyak dikerjakan
oleh petani dan pedagang pisang, antara lain dengan cara pengkarbitan dan pemeraman
dengan menggunakan daun-daunan di dalam suatu wadah yang tertutup. Cara ini
hanya bisa dilakukan di sentra-sentra produksi pisang, sedangkan di tempat pemasaran
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cara tersebut tidak mudah dikerjakan, sehingga perlu mengkaji cara-cara yang lebih
praktis dikerjakan, baik di sentra produksi maupun di tempat-tempat pemasaran.
Menurut Ariasintawati (1992), pemeraman pisang dengan karbit sebanyak 30 g
dengan bobot buah pisang 20-25 kg dalam kantong plastik, dapat mempercepat score
warna kuning 7 (kuning penuh dan sedikit bercak coklat) sekitar 8 hari lebih cepat
dibandingkan kontrol yang matang penuh sekitar 13 hari. Efektivitas gas karbit (CaC2)
masih dibawah etilen yaitu 1/100 kalinya. Pemeraman dalam gas tersebut biasanya
dilakukan 2-3 hari (Pantastico, 1986).
Tujuan pengkajian ini adalah diperolehnya teknologi penyeragaman pematangan
buah pisang yang baik.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian menggunakan pisang varietas Ambon kuning dan Cavendish yang
dipanen dari daerah Tirtoyudo, Malang. Pengkajian dilakukan secara acak kelompok
dengan setiap varietas dilaksanakan secara terpisah.
(A) Varietas Ambon Kuning
1. Umur panen: 110 hari (p), 117 hari (q) dan 124 hari (r) dari bunga (jantung)
2. Waktu pemeraman: Pemeraman dengan menggunakan karbit sebanyak 15 g per 10
kg pisang selama 1 hari (1), 2 hari (2) dan 3 hari (3).
(B) Varietas Cavendish
1. Umur panen: 100 hari (p), 107 hari (q), dan 114 hari (r) dari bunga (jantung)
2. Waktu pemeraman: Pemeraman dengan menggunakan karbit sebanyak 15 g per 10
kg buah pisang selama 1 hari (1), 2 hari (2) dan 3 hari (3).
Masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Tingkat kematangan buah pisang yang
digunakan seragam. Pada pengkajian ini dibutuhkan 60 tandan per varietasnya.
Parameter yang diamati meliputi (1) kadar total asam, (2) kadar gula total (PTT),
(3) kadar vitamin C, (4) kekerasan buah, (5) warna kulit setelah pemeraman (score 15; score 1 = hijau dan score 5 = kuning merata), dan (6) daya simpan setelah perlakuan
(pengamatan di laboratorium).
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Analisis fisik buah pisang Ambon kuning dan Cavendish Setelah Pemeraman

Setelah pemeraman buah pisang diamati warna kulit dan kekerasan, dengan
menggunakan skala warna masak buah pisang dengan penetrometer. Pengamatan
terhadap warna kulit buah pisang dilakukan dengan membandingkan dengan skala
pisang masak, setelah buah pisang dianggap layak untuk dikonsumsi. Penilaian para
panelis yang diinginkan adalah buah pisang dengan warna kuning yang merata akan
tetapi tekstur masih keras, sedangkan pengamatan kekerasan buah dilakukan dengan
menggunakan Penetrometer PNR 6. Hasil analisis score warna kulit dan kekerasan
seperti pada Tabel 1.
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Tabel 1.

Rerata score warna kulit dan kekerasan buah pisang Ambon kuning dan
Cavendish setelah penyimpanan.

Perlakuan

Ambon Kuning
Warna kulit
Kekerasan

Perlakuan

Cavendish
Warna kulit
Kekerasan

A p1
A q1
A r1

2,33 e
2,50 de
3,00 cd

2,08 ab
2,75 a
2,58 b

B p1
B q1
B r1

2,50 de
2,33 e
3,00 de

1,45 a
1,08 ab
0,67 bc

A p2
A q2
A r2

2,50 de
2,67 cde
4,17 a

2,17 ab
2,33 ab
2,08 ab

B p2
B q2
B r2

2,50 de
2,50 de
3,17 cd

0,83 bc
0,83 bc
0,50 c

A p3
A q3
A r3

3,00 cd
4,00 b
4,67 a

0,67 cd
0,58 d
0,75 cd

B p3
B q3
B r3

3,83 bc
4,50 ab
5,00 a

0,83 bc
0,50 c
0,83 bc

Keterangan:

angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama, tidak berbeda nyata menurut
uji BNT 5%.

Hasil pengamatan warna kulit buah pisang Ambon kuning umur panen 124 hari
memiliki score tertinggi berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan
Cavendish umur 114 hari memiliki score tertinggi berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya, kecuali tidak beda nyata dengan umur 107 hari pada pemeraman 3 hari.
Kekerasan buah Ambon kuning pada ketiga umur panen dengan pemeraman 3 hari
menunjukkan tidak beda nyata. Sedangkan Cavendish hampir tidak beda nyata dengan
perlakuan lainnya, kecuali dengan umur panen 100 dan 107 hari pada pemeraman 1
hari. Pengamatan fisik tersebut harus didukung dengan sifat kimiawi buah agar tidak
hanya penampilan visual saja, tetapi juga penampilan kimiawi yang merupakan indeks
cita rasa buah pisang.
2.

Analisis Kimiawi Buah Pisang Ambon Kuning Dan Cavendish Setelah
Penyimpanan

Pengamatan kadar total asam, kadar gula total dan vitamin C, dimaksudkan untuk
mendukung penampilan fisik buah, agar tidak hanya penampilan visual yang baik,
akan tetapi juga mempunyai cita rasa yang enak dan tinggi vitamin C nya. Kadar gula
total yang diamati sebagai padatan total terlarut dapat digunakan sebagai parameter
tingkat kematangan buah. Dari pengamatan ketiga sifat kimiawi kedua varietas buah
pisang tersebut setelah penyimpanan, dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.
Pada Tabel 2 tampak bahwa kadar total asam pada pemeraman selama 1 hari
untuk pisang Ambon kuning dan Cavendish tidak berbeda nyata pada ketiga umur
panen, sedangkan pada pemeraman selama 2 hari, nampak ada perbedaan nyata di
antara ketiga umur panen. Dari kadar total asam dan kadar gula total akan lebih jelas
perbedaannya apabila dilihat nisbah gula/asam, yang dapat sebagai parameter tingkat
kematangan dan cita rasa buah.
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Tabel 2.

Rerata kadar total asam dan kadar gula total (PTT) pada buah pisang Ambon
kuning dan Cavendish setelah penyimpanan.

Perlakuan

A p1

Ambon Kuning
Kadar total
Kadar gula
asam (%)
total (%)
0,32 abcd
22,40 c

Perlakuan

B p1

Cavendish
Kadar total
Kadar gula
asam (%)
total (%)
0,40 abc
23,73 b

A q1

0,27 ab

23,47 b

B q1

0,37 ab

27,73 a

A r1

0,30 abc

24,53 b

B r1

0,41 abc

21,87 ef

A p2

0,35 cd

23,53 b

B p2

0,35 a

20,93 g

A q2

0,26 a

23,40 bc

B q2

0,41 abc

22,47 de

A r2

0,33 bcd

24,27 b

B r2

0,43 bc

22,87 cd

A p3

0,36 d

24,53 b

B p3

0,43 abc

23,60 bc

A q3

0,35 cd

26,10 a

B q3

0,46 c

21,13 fg

A r3

0,37 d

26,13 a

B r3

0,45 c

23,80 b

Keterangan:

Tabel 3.

Angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama, tidak berbeda nyata
menurut uji BNT 5%.

Rerata kadar vitamin C pada buah pisang Ambon kuning dan Cavendish
setelah penyimpanan.

Perlakuan
A p1

Ambon Kuning
Kadar Vitamin C
(mg/100 g)
4,19 ab

Perlakuan
B p1

Cavendish
Kadar Vitamin C
(mg/100 g)
6,45 a

A q1

4,27 a

B q1

5,49 bc

A r1

4,19 ab

B r1

6,13 a

A p2

4,05 abc

B p2

5,89 ab

A q2

3,74 abc

B q2

6,10 a

A r2

3,85 abc

B r2

5,00 c

A p3

3,66 abc

B p3

6,24 a

A q3

3,59 bc

B q3

6,27 a

A r3

3,55 c

B r3

6,19 a

Keterangan:

Angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama, tidak berbeda nyata
menurut uji BNT 5%.

3. Lama Penyimpanan Buah Pisang Ambon Kuning dan Cavendish
Pengamatan lama penyimpanan (Tabel 4) buah dimaksudkan untuk mengetahui
daya simpan buah pisang setelah pemeraman dengan menggunakan karbit. Hal ini
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untuk mengetahui pengaruh penetrasi gas karbit pada buah selama pemeraman.
tabel 4 tampak bahwa pemeraman 1 hari dan 2 hari pada kedua varietas relatif
lama daya simpannya dibandingkan dengan pemeraman selama 3 hari. Hal ini
menjelaskan bahwa pemeraman lebih lama maka buah tidak akan tahan
disimpan.
Tabel 4.

Rerata lama penyimpanan pada buah pisang Ambon kuning dan Cavendish
setelah pemeraman.
Ambon Kuning

Perlakuan

Cavendish

Lama penyimpanan
(hari)

Perlakuan

Lama penyimpanan
(hari)

A p1

5,17 a

B p1

5,83 a

A q1

4,83 a

B q1

5,67 ab

A r1

4,17 b

B r1

5,17 abc

A p2

3,83 bc

B p2

5,50 abc

A q2

3,50 cd

B q2

5,00 bc

A r2

3,0 de

B r2

4,83 c

A p3

3,17 de

B p3

3,67 d

A q3

2,83 e

B q3

3,17 de

A r3

2,67 e

B r3

2,83 e

Keterangan:

Dari
lebih
lebih
lama

Angka dalam satu kolom yang diikuti dengan huruf yang sama, tidak berbeda nyata
menurut uji BNT 5%.

KESIMPULAN
Setelah pemeraman buah pisang Ambon Kuning dengan pemberian karbit dan
dilanjutkan dengan penyimpanan pada suhu ruangan, ternyata perlakuan umur panen
124 hari dengan pemeraman 2 hari menunjukkan perlakuan yang tepat, karena
memberikan mutu yang terbaik, hal ini ditunjukkan dengan total asam 030%, kadar
vitamin C 21,187 mg/100 g, gula total 24,53%, nilai warna kulit 3,0 kekerasan 2,58
dan ketahanan simpan 5 hari.
Setelah pemeraman buah pisang Cavendish dengan pemberian karbit dan
dilanjutkan dengan penyimpanan pada suhu ruangan, ternyata perlakuan umur panen
107 hari pada pemeraman 2 hari merupakan perlakuan tepat, karena memberikan mutu
yang terbaik, dengan total asam 0,37%, gula total 27,73%, kadar vitamin C 6,13
mg/100 g, nilai warna kulit 2,33, kekerasan relatif rendah 1,08 serta ketahanan simpan
6 hari.
SARAN
Pada pemeraman buah pisang, proses metabolisme yang masih berlangsung
adalah preoses respirasi, transpirasi dan produksi etilen. proses respirasi dan produksi
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etilen masih bisa dikendalikan sedangkan proses transpirasi masih sulit dikendalikan,
sehingga uap air yang dihasilkan akan mempengaruhi penampakan kulit buah, karena
uap air yang jatuh pada buah akan menghasilkan bercak-bercak putih yang akhirnya
berwarna coklat kehitaman pada kulit buah pisang. Untuk itu perlu dilakukan
pengkajian pemeraman dalam kondisi meghambat laju respirasi.
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UJI TEKNOLOGI PENGOLAHAN BUAH PISANG PADA SKALA
INDUSTRI RUMAH TANGGA PETANI
(Study on Technology of Banana Processing at Farmer Industry Scale)
Yuniarti, Suhardjo dan Pudji Santoso1)
ABSTRAK
Mutu sale pisang yang dihasilkan petani di sentra produksi pisang
Banyuwangi rendah, warnanya kehitam-hitaman dan kurang menarik.
Pengeringan menggunakan sinar matahari menyebabkan mutu hasil sale
sangat tergantung kepada cuaca. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya
paket teknologi pengolahan sale dengan teknologi madya pada skala industri
rumah tangga petani. Penelitian dilakukan di Songgon dan Panderejo,
Banyuwangi dari bulan April 1996 sampai Maret 1997, menggunakan
rancangan acak lengkap dengan ulangan 5 kali. Pisang Ambon Kuning
dipanen pada tingkat ketuaan optimal, kemudian diolah menjadi sale dengan
3 macam cara sebagai perlakuan, yaitu 1) cara tradisional: pengeringan
menggunakan sinar matahari, tanpa sulfitasi, 2) cara tradisional yang
diperbaiki: pengeringan menggunakan sinar matahari dan tungku kayu
bakar, dengan sulfitasi, serta 3) cara teknologi madya: pengeringan
menggunakan alat pengering sederhana, dengan sulfitasi. Paket teknologi
madya yang terdiri dari cara pengolahan sale menggunakan pengering
sederhana dengan bahan bakar gas LPG, dengan proses sulfitasi lebih
efisien dibanding dengan kedua cara lain, karena waktu pengeringannya
lebih pendek dan mutu sale yang dihasilkan lebih baik. Namun demikian
penggunaan sulfit tidak memperbaiki warna, sehingga perlakuan ini tidak
dianjurkan. Biaya produksi untuk mengolah 1000 kg pisang mentah menjadi
sale sebesar Rp 328.000, dengan harga jual Rp 5.800/kg dan keuntungan
Rp 3.900/kg hasil sale. Untuk mengolah bahan mentah pisang dalam jumlah
yang sama, cara tradisional memerlukan biaya sebesar Rp 184.000 pada
musim penghujan, dengan harga jual hasil sale Rp 3.650/kg dan keuntungan
sebesar Rp 195/kg. Pada musim kemarau, biaya produksi yang diperlukan
dengan cara tradisional sebesar Rp 236.500, dengan harga jual hasil sale
Rp 3.650/kg dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 2.500/kg. Paket
teknologi madya yang diperoleh layak untuk dikembangkan karena alat
pengering yang digunakan mudah dioperasikan, sale yang dihasilkan
bermutu baik dan keuntungan yang diperoleh tinggi.
Kata kunci: Sale pisang, cara tradisional, cara tradisional yang diperbaiki,
cara teknologi madya, mutu sale, alat pengering sederhana.
ABSTRACT
Quality of banana sale produced by farmers in production centre Banyuwangi
is still low. Farmers use sunshine for drying sale, so that its quality is depend
on the weather. Usually, the colour is blacken and un-attractive. The aim of
this research was to get intermediate technology package of banana sale
processing at farmer industry scale. Research was conducted in Songgon and
_____________________________________________
1)

Berturut-turut PMA, PMA dan PMA
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Panderejo, Banyuwangi, from April 1996 to March 1997. A completely
randomized design was used in this research with 5 replications. Bananas of
Ambon Kuning cv. were harvested from farmer orchard at optimum stage
maturity, then processed for banana sale using 3 methods as treatments: 1)
traditional methods: drying using sunshine without sulfit treatment, 2)
improved traditional methods: combination of drying using sunshine and fire
wood, with sulfit treatment, and 3) intermediate technology methods: drying
using simple drier with sulfit treatment. Intermediate technology package of
banana sale processing obtained by this research was technology using simple
drier with LPG as fuel source, with sulfit treatment. Because this sulfit
treatment could not improve the colour of sale produced, sulfit treatment is not
recommended. The intermediate technology methods was more efficient
compared to the other treatments, especially on drying time. Drying time was
shorter and quality of sale produced was better. Production cost for 1000 kg
of raw material was Rp 328.000, with average price Rp 5.800 per kg and profit
obtained Rp 3.900 per kg sale. Using traditional method, production cost
needed was Rp 184.000 with average price Rp 3.650 per kg and profit obtained
Rp 195 for each kg sale, during rainy-season. During dry-season, production
cost for traditional method was Rp 236.500, average price Rp 3.650 per kg and
profit obtained Rp 2.500 per kg sale. The intermediate technology is feasible
to be developped, because the drier is easy to be operated, quality of the
product is good and profit obtained is high.
Key word:

Banana sale, traditional method,improved traditional method,
intermediate technology method, sale quality, simple drier.
PENDAHULUAN

Pisang merupakan komoditas buah-buahan yang paling tinggi produksinya di
Jawa Timur (Anonim, 1994a). Sentra produksi pisang di Jawa Timur antara lain di
Kabupaten Banyuwangi dengan varietas yang utama Ambon Kuning.
Pengolahan buah-buahan menjadi produk setengah kering dalam bentuk manisan
merupakan salah satu alternatif cara yang murah dan mudah dikerjakan guna
mengatasi susut bobot, kerusakan bahan dan meningkatkan nilai ekonomisnya. Sale
merupakan salah satu bentuk olahan pisang setengah kering yang banyak digemari.
Penelitian yang dilakukan terhadap 12 varietas pisang menunjukkan, bahwa
varietas yang menghasilkan sale terbaik adalah Ambon, disusul Raja Siem, Raja Bulu
dan Emas (Sunaryono dkk, 1989). Pemanfaatan pisang Ambon untuk sale telah
banyak dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, sampai tahun 1994 terdapat 8 unit usaha
pisang sale. Pemasaran sale Banyuwangi sudah mencapai pasar lokal maupun luar
daerah seperti Jember, Situbondo, Malang, Jakarta, Bandung, Cirebon dan Bali.
Industri sale pisang di Kabupaten Banyuwangi cukup potensial untuk dikembangkan dan diintensifkan agar tercapai jangkauan pasar yang lebih luas. Pengembangan
industri sale dapat dilakukan dengan mendorong tumbuhnya industri skala rumah
tangga petani, sedangkan intensifikasinya dengan perbaikan teknik pengolahan agar
dapat lebih efisien dan dapat diperoleh mutu sale yang lebih baik.
Sale pisang yang dihasilkan dari Kabupaten Banyuwangi, umumnya mempunyai
warna yang kurang cerah dan kurang menarik, yaitu kehitam-hitaman. Warna sale
pisang yang baik adalah coklat kekuningan atau coklat (Satuhu dan Supriyadi, 1993).
Mutu hasil olah sayuran dan buah-buahan diukur terutama dari kemiripan warna, rasa
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dan kenampakannya dengan bahan segarnya (Anonim, 1994b). Beberapa metode
perlakuan pendahuluan telah direkomendasikan untuk buah-buahan. Perlakuan
sulfurisasi, pencelupan ke dalam larutan soda, larutan asam askorbat, larutan sodium
bisulfit maupun blanching dengan uap atau sirup gula adalah cara untuk mencegah
penghitaman warna buah yang dikeringkan, membantu pengawetan vitamin C dan A,
mempercepat waktu pengeringan dan memperpanjang daya simpan hasil olah
(Campbell dan Campbell, 1983). Salah satu metode yang telah dicoba dan berhasil baik
adalah pencelupan ke dalam larutan natrium matabisulfit dengan konsentrasi 750 ppm.
Dalam usaha pengembangan industri sale di Banyuwangi, masalah utama yang
perlu segera ditangani adalah proses pengeringan yang umumnya masih menggunakan
sinar matahari, sehingga. sangat tergantung pada cuaca. Hal ini sangat merugikan
petani, karena dalam musim hujan, produksi maupun mutu sale yang dihasilkan akan
menurun. Salah satu unit usaha di Banyuwangi telah menggunakan tungku kayu bakar
sebagai pengganti sinar matahari, namun kebutuhan kayu bakar yang terus menerus
akan membahayakan kelestarian lingkungan.
Paket teknologi madya untuk pembuatan sale pisang telah tersedia. Dalam
proses pembuatan sale cara teknologi madya tersebut digunakan alat pengering
sederhana yang sesuai untuk industri skala kecil serta dilakukan proses sulfitasi untuk
memperbaiki warna hasil sale. Untuk meningkatkan mutu sale yang dihasilkan di
Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan penelitian pengujian paket teknologi madya
pembuatan sale tersebut, untuk memperoleh paket teknologi yang layak
dikembangkan, yang menjamin kontinyuitas produksi serta warna sale yang lebih baik.
Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya paket teknologi pembuatan sale pisang
pada skala industri rumah tangga petani.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Songgon dan Panderejo, Banyuwangi, serta laboratorium
Pasca Panen BPTP Karangploso Malang, menggunakan buah pisang varietas Ambon
Kuning, pada bulan April 1996 hingga Maret 1997. Buah pisang dipanen pada musim
hujan (bulan Desember) tahun 1996, kemudian disimpan sampai lewat matang, dan
diolah menjadi sale.
Sale diolah dengan cara mengupas, membuang kulit ari, membelah dan
mengeringkan pisang. Irisan pisang yang telah dikeringkan kemudian dicetak dan
dikemas. Sulfitasi dilakukan dengan cara mencelup irisan pisang ke dalam larutan
sulfit 750 ppm sebelum dikeringkan.
Rancangan yang digunakan adalah acak lengkap dengan 5 kali ulangan. Masingmasing perlakuan untuk masing-masing ulangan membutuhkan 5 tandan buah,
sehingga diperlukan 75 tandan buah. Perlakuan yang dicoba ada 3 macam, yaitu:
a) Pembuatan sale cara tradisional, yaitu pengeringan dengan menggunakan sinar
matahari, tanpa sulfitasi.
b) Pembuatan sale cara tradisional yang diperbaiki yaitu pengeringan dengan menggunakan sinar matahari dan tungku dengan bahan bakar kayu, dengan sulfitasi.
c) Pembuatan sale dengan teknologi madya yaitu pengeringan dengan menggunakan alat pengering dengan bahan bakar bukan kayu, dengan sulfitasi. Alat
pengering pada pengolahan sale cara teknologi madya adalah alat pengering
sederhana berkapasitas 150 kg bahan mentah, terdiri dari lemari pengering yang
berisi rak-rak pengering, blower listrik yang berfungsi sebagai pengisap udara
panas dari sumber panas ke dalam lemari pengering, saluran udara panas untuk
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mengalirkan udara panas ke dalam lemari pengering, serta tungku dari logam
untuk tempat bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan adalah gas LPG,
karena biayanya lebih murah dengan waktu pengeringan lebih pendek serta
mutu sale yang dihasilkan lebih baik (Tabel 1).
Tabel 1.

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

Efisiensi Penggunaan Bahan Bakar Briket Batu Bara dan Gas LPG Untuk
Mengolah 90 kg Bahan Dasar Pisang Ambon Kuning Menjadi Sale.

Parameter
Bahan dasar (kg)
Hasil sale (kg)
Jumlah bahan bakar (kg)
Nilai bahan bakar (Rp)
Waktu pemgeringan (jam, menit)
Kadar air hasil sale (%)

Briket Batu bara
90
26,3
29
11.600
30 jam 20’
18,4

Gas LPG
90
23,5
9,2
9.200
16 jam 30’
16,0

Hasil sale yang diperoleh dari ketiga macam cara tersebut kemudian dibandingkan mutunya. Parameter yang diamati: 1). Karakteristik fisik dan kimiawi buah pisang
mentah, matang optimal dan lewat matang, 2). Mutu hasil sale: (a) Tekstur
menggunakan penetrometer Effegi, (b) Kadar air dan vitamin C menggunakan metode
Horwitz et al.(1975), (c) Kadar gula menggunakan refraktometer Atago NZ, (d) PH
menggunakan pH meter WPA, (e) Warna secara subyektif, (f) Daya simpan dengan
mengamati perubahan mutu sale setelah disimpan, (g) Uji organoleptik terhadap rasa,
warna dan tekstur dilakukan dengan metode skala hedonik dengan skala nilai 1-5,
makin tinggi nilainya berarti makin baik mutunya, yaitu: Ada tidaknya rasa sangit,
Ada tidaknya rasa pahit, Keras lunaknya tekstur, Kuat lemahnya rasa manis, Enak
tidaknya rasa keseluruhan, Tingkat kesukaan panelis terhadap warna. 3). Analisis
input-output pengolahan sale. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji BNT.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pisang Ambon kuning yang digunakan sebagai bahan dasar sale dipanen pada
tingkat ketuaan optimal yang mempunyai karakteristik seperti di dalam Tabel 2.
Tingkat ketuaan optimal dicapai pada saat buah berumur 105 hari dari pengeluaran
jantung. Buah yang dipetik pada tingkat ketuaan ini akan menjadi matang optimal
setelah disimpan 7 hari dalam suhu ruang. Pada saat matang optimal ini buah belum
siap untuk diolah menjadi sale, namun sangat tepat untuk dikonsumsi, dengan kadar
gula rata-rata 20,4%, tekstur daging buah sudah cukup lunak (0,5 kg) dan warna kulit
buah sudah menjadi kuning merata (Tabel 3).
Buah siap diolah menjadi sale bila sudah lewat matang, ditandai dengan
munculnya bercak-bercak coklat pada kulit buah yang sudah berwarna kuning penuh,
tetapi jari-jari buah masih utuh, belum lepas dari sisirnya. Karakteristik buah siap
diolah menjadi sale terlihat pada Tabel 4.
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Tabel 2. Rata-rata Karakteristik Fisik dan Kimiawi Pisang Ambon Kuning Mentah*).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Karakteristik pisang
Umur panen (hari)
Warna kulit buah
Bobot buah per tandan (kg)
Jumlah sisir per tandan
Bobot buah per jari (gr)
Diameter jari (cm)
Panjang jari (cm)
Tekstur (dengan kulit, kg)
Tekstur (tanpa kulit, kg)
Kadar gula (% TSS**)
Kadar asam (%)
Vitamin C (mg/100 g)
Kadar air (%)

Nilai
105
Hijau kekuningan
28
6-9
203
3,9
17,9
11,3
3,7
6
0,18
12,17
77,79

Keterangan: * Diamati 3 hari setelah panen.
** TSS = Total soluble solid (kadar padatan terlarut total).

Tabel 3. Rata-Rata Karakteristik Fisik dan Kimiawi Pisang Ambon Kuning Matang Optimal *).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Karakteristik pisang
Umur panen (hari)
Warna kulit buah
Tekstur (dengan kulit, kg)
Tekstur (tanpa kulit, kg)
Kadar gula (% TSS**)
Kadar asam (%)
Vitamin C (mg/100 g)
Kadar air (%)

Nilai
105
Kuning merata
1
0,5
20,4
0,19
3,85
77,84

Keterangan: * Diamati 7 hari setelah panen, buah siap dikonsumsi
** TSS = Total soluble solid (kadar padatan terlarut total)

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

Rata-rata karakteristik fisik dan kimiawi pisang ambon kuning lewat matang *).

Karakteristik pisang
Umur panen (hari)
Warna kulit buah
Tekstur (dengan kulit, kg)
Tekstur (tanpa kulit, kg)
Kadar gula (% TSS***)
Kadar asam (%)
Vitamin C (mg/100 g)
Kadar air (%)

Keterangan:

Nilai
105
Kuning bercak-bercak coklat
0,75
Tidak terukur **
28,8
0,17
1,52
74,91

*
: Diamati 9 hari setelah panen, buah siap dibuat sale.
** : Tidak terukur karena lunak sekali.
*** : TSS = Total soluble solid (kadar padatan terlarut total)
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Pembuatan sale pisang dengan teknologi madya yang menggunakan alat
pengering sederhana menghasilkan sale yang bermutu lebih baik dibandingkan kedua
perlakuan yang lain, terutama dalam hal warna dan rasa. Perbedaan utama pengolahan
cara tradisional, cara tradisional yang diperbaiki dan teknologi madya adalah pada
sumber panasnya (Tabel 5).
Tabel 5.

Perbedaan pengolahan sale pisang cara tradisional, cara tradisional yang
diperbaiki dan teknologi madya.

Faktor pembeda

Cara
tradisional
Sinar
matahari

Sumber panas

Cara tradisional yang
diperbaiki
Sinar
tungku
Matahari
kayubakar

Teknologi
madya
Gas LPG

1.

Suhu udara pengering
maksimum (°C)

35

35

75

60

2.

Lama pengeringan (jam)

34

18

7

16,5

Pengeringan cara tradisional dilakukan dengan menggunakan sinar matahari,
sehingga pada musim hujan waktu pengeringannya sangat lama, sampai beberapa hari.
Pada cara tradisional yang diperbaiki, sore hari setelah pisang dibelah, irisan-irisan
pisang kemudian disusun di atas rege, lalu dimasukkan ke ruang pengering dan tungku
kayu dinyalakan untuk beberapa jam, baru keesokan harinya irisan pisang dijemur di
bawah sinar matahari. Rata-rata rendemen hasil sale pada masing-masing cara
pembuatan disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6.

Rata-rata rendemen pembuatan sale pisang ambon kuning cara tradisional,
cara tradisional yang diperbaiki dan teknologi madya.
Uraian

1.
2.
3.

Bahan Mentah
(Pisang sisiran)
Bahan Mentah
(Daging pisang)
Hasil Sale

Cara
tradisional
100,00

Rendemen (%)
Cara tradisional yang
diperbaiki
100,00

Teknologi madya

64,00

64,20

64,15

.5,30

17,80

17,00

100,00

Rendahnya hasil sale pada cara tradisional (5,30%) disebabkan banyaknya sale
yang terbuang karena rusak berjamur atau berulat. Adanya ulat ini disebabkan
terjadinya kontaminasi dengan lalat dan kotoran-kotoran lain pada saat pengeringan.
Proses pengeringan yang lambat dalam keadaan udara yang lembab pada musim
penghujan menyebabkan tumbuhnya jamur pada permukaan sale, serta memberi
peluang terjadinya proses pengasaman pada hasil sale (Tabel 7).
Pada cara tradisional terlihat bahwa kadar air hasil sale masih terlalu tinggi. Hal
ini karena pada waktu musim hujan, tidak setiap hari ada panas matahari, ditambah
dengan keadaan udara yang lembab, menyebabkan sale tidak dapat kering.
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Tabel 7.

Rata-rata Mutu Hasil Sale Cara Tradisional, Cara Tradisional yang
Diperbaiki dan Teknologi Madya.
Faktor Mutu*)

Cara pengolahan

pH

Kadar air
(%)

Kadar gula
(%)

Tekstur
(kg)

Warna

1. Cara Tradisional

4,36 c

26,84 a

28,20 b

0,59 c

Hitam

2. Cara Tradisional yang
Diperbaiki

4,68 b

16,69 b

28,60 a

1,95 a

Hitam
Kecoklatan

3. Teknologi Madya

5,06 a

16,04 b

28,50 ab

1,34 b

Kuning
Kecoklatan

Keterangan:
*)-Setiap angka dalam kolom yang sama yang diikuti dengan huruf yang sama tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji BNT.
-Kadar gula diamati dengan cara melarutkan 50 gram sale ke dalam 150 ml air, kemudian diukur kadar
gulanya menggunakan refraktometer Atago NZ.

Cara tradisional yang diperbaiki menghasilkan kadar gula yang paling tinggi dan
berbeda nyata dengan kadar gula sale dengan cara tradisional. Hal ini kemungkinan
karena kadar air sale cara tradisional yang diperbaiki lebih rendah, sehingga
konsentrasi gula di dalam sale menjadi lebih tinggi.
Hasil sale cara tradisional yang diperbaiki mempunyai tekstur yang paling tinggi
(paling keras) sedang hasil sale teknologi madya agak lunak dan cara tradisional
sangat lunak. Hal ini karena suhu pengeringan yang menggunakan tungku kayu bakar
terlalu tinggi, sehingga sale menjadi liat dan keras. Tekstur yang lunak pada cara
tradisional diakibatkan oleh kadar air yang masih tinggi. Namun demikian, perbedaan
tekstur ini tidak menyebabkan kesan panelis yang berbeda (Tabel 8).
Hasil uji organoleptik terhadap mutu hasil sale menunjukkan, bahwa hasil sale
cara teknologi madya lebih baik dalam hal warna (kuning kecoklatan), dibandingkan
cara tradisional yang diperbaiki (coklat kehitaman) dan cara tradisional (hitam).
Warna hasil sale cara teknologi madya kelihatan lebih terang (lebih kuning dan bersih)
dibandingkan dengan kedua cara lainnya yang dikaji. Kesan panelis terhadap warna
menunjukkan, bahwa warna yang paling disukai adalah warna sale cara teknologi
madya, sedang yang paling tidak disukai adalah cara tradisional (Tabel 8).
Tabel 8.

Hasil uji organoleptik terhadap sale cara tradisional, cara tradisional yang
diperbaiki dan teknologi madya*).
Parameter

Cara Pengolahan Sale

Rasa
Sangit

Rasa
Pahit

Rasa
Manis

Rasa Keseluruhan

Warna

Tekstur

1. Cara Tradisional

4,857 a

2,857 a

2,429 b

2,286 b

1,571 c

4,000 a

2. Cara Tradisional yang
Diperbaiki

4,429 a

3,000 a

3,571 a

3,714 a

3,714 b

3,429 a

3. Teknologi Madya

4,857 a

2,857 a

3,857 a

4,143 a

4,857a

3,857 a

Keterangan: * Setiap angka dalam kolom yang sama yang diikuti dengan huruf yang sama tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% menurut uji BNT.
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Penggunaan alat pengering dalam pembuatan sale cara teknologi madya
mempercepat proses pengeringan dengan suhu yang lebih stabil. Pengeringan yang
lama dengan suhu yang rendah pada pengeringan dengan sinar matahari menyebabkan
terjadinya proses browning pada hasil sale. Selain terjadinya browning yang berakibat
warna sale menghitam, keadaan ini juga menyebabkan tumbuhnya jamur serta
terjadinya proses pengasaman. Oleh karena itu, sale yang dikeringkan dengan sinar
matahari warnanya lebih hitam dan pH nya lebih rendah bila dibandingkan dengan sale
yang dikeringkan tanpa sinar matahari.
Penggunaan sulfit terlihat kurang berpengaruh dalam memperbaiki warna hasil
sale, jika dilihat pada hasil sale cara petani yang diperbaiki, yang warnanya tetap
menghitam, sehingga penggunaan sulfit tidak dianjurkan.
Rasa sangit yang mungkin timbul pada hasil sale cara tradisional yang diperbaiki
yang menggunakan tungku kayu bakar ternyata tidak terasa, sama seperti kedua cara
lain yang dicoba. Demikian pula rasa pahit yang mungkin ada karena penggunaan
sulfit, ternyata tidak terasa.
Cara tradisional yang diperbaiki dan teknologi madya mempunyai rasa manis
yang lebih kuat dan rasa keseluruhan yang lebih baik dari pada cara tradisional.
Adanya rasa masam (dengan melihat pH yang rendah) pada sale cara tradisional
kemungkinan mempengaruhi rasa manis dan kesan rasa keseluruhan terhadap hasil
sale.
Pengamatan hasil sale setelah 5 bulan disimpan dalam suhu ruang menunjukkan,
bahwa sale yang dibuat dengan cara tradisional yang diperbaiki dan teknologi madya
masih tetap baik dan belum berubah mutunya, sedangkan untuk sale yang dibuat
dengan cara tradisional sudah terjadi penurunan mutu yaitu menjadi masam dan berair
(Tabel 9).
Dari hasil analisis input-output tiga cara pengolahan sale yang dicoba pada
musim hujan, ternyata teknologi madya memberikan hasil keuntungan tertinggi,
disusul cara tradisional yang diperbaiki dan yang terendah adalah cara tradisional
(Tabel 10). Faktor utama yang menyebabkan rendahnya keuntungan cara tradisional
pada musim hujan adalah rendahnya rendemen hasil sale yang diperoleh sebagai
akibat banyaknya sale yang rusak terbuang.
Tabel 9. Perubahan Mutu Sale Setelah Disimpan 5 Bulan Dalam Suhu Ruang*).
Cara Pengolahan

Warna

Rasa

1. Cara Tradisional

Hitam

Masam, berair

3.

Coklat Kehitaman

Tetap seperti semula, (liat tidak
masam)

Kuning Kecoklatan

Tetap seperti semula, (agak lunak,
tidak masam)

Cara Tradisional yang
Diperbaiki

3. Teknologi Madya

Keterangan: * Suhu ruang rata-rata 27,3°C, kelembaban nisbi 82%.

Biaya produksi teknologi madya untuk mengolah 1000 kg bahan mentah pisang
adalah Rp 328.000, dengan harga jual hasil sale Rp 990.000 (Rp 5.800/kg), dan
keuntungan sebesar Rp 3.900/kg. Biaya produksi cara tradisional pada musim hujan
untuk mengolah bahan mentah pisang dalam jumlah yang sama besarnya Rp 184.000,
dengan harga jual hasil sale Rp 194.300 (Rp 3.650/kg), dan keuntungan sebesar Rp 195/kg.
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Keuntungan yang diperoleh dari sale yang diolah dengan cara tradisional pada
musim kemarau jauh lebih besar bila dibandingkan pada musim hujan (Tabel 11).
Biaya produksi yang diperlukan pada musim kemarau untuk mengolah 1000 kg bahan
mentah pisang besarnya Rp 236.500, dengan harga jual hasil sale Rp 733.300
(Rp 3.650/kg) dan keuntungan sebesar Rp 2.500/kg.
Tabel 10. Analisis input-output pengolahan sale cara tradisional, cara tradisional yang
diperbaiki dan teknologi madya.
Biaya yang Dikeluarkan (Rp)
Uraian

Cara tradisional

Cara tradisional
yang diperbaiki

Teknologi
madya *

A. Bahan:
1.

Pisang 1000 Kg

120.000

120.000

2.

Kayu bakar

-

3.

Gas LPG

-

4.

Sulfit

-

900

900

5.

Kemasan

1.000

5.000

5.000

6.

Listrik

-

-

9.000

27.000
-

120.000
64.400

B. Tenaga Kerja:
1.

Mengupas, membelah,
menyusun di rege

17.500

27.000

49.000

2.

Menjemur, membalik,
menyimpan rege

28.000

10.500

-

3.

Menunggu tungku

-

15.000

-

4.

Menunggu alat pengering

-

5.

Mencetak sale

6.

Membungkus sale

-

49.000

7.000

24.500

10.500

10.500

19.500

21.000

C. Jumlah biaya

184.000

249.400

328.800

D. Penjualan hasil

194.300

514.150

990.000

Penjualan hasil/kg
E. Keuntungan
Keuntungan/kg

3.650

2.900

5.800

10..300

264.750

661.200

195

1.500

3.900

Keterangan: * Cara teknologi madya dilakukan dengan tujuh kali proses pengolahan.

Keuntungan yang diperoleh dari cara tradisional pada musim kemarau juga lebih
besar bila dibandingkan cara tradisional yang diperbaiki pada musim hujan, namun
lebih rendah bila dibandingkan dengan teknologi madya.
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Tabel 11. Perbandingan input-output pengolahan sale cara tradisional pada musim
hujan dan kemarau*.
Biaya yang Dikeluarkan (Rp)
Musim Hujan
Musim Kemarau

Uraian
A. Bahan:
1.

Pisang 1000 Kg

2.

Kemasan

120.000

120.000

1.000

1.000

B. Tenaga Kerja:
1.

Mengupas, membelah,
menyusun di rege

17.500

17.500

2.

Menjemur, membalik,
menyimpan rege

28.000

28.000

3.

Mencetak sale

7.000

28.000

4.

Membungkus sale

10.500

42.000

C. Jumlah biaya

184.000

236.500

D. Penjualan hasil

194.300

733.300

3.650

3.650

10.300

496.800

195

2.500

Penjualan hasil/kg
E. Keuntungan
Keuntungan/kg

Keterangan: * Perhitungan biaya pada musim kemarau berdasarkan rendemen hasil 20%.

KESIMPULAN
Paket teknologi pembuatan sale pisang pada skala industri rumah tangga petani
yang diperoleh adalah cara pembuatan sale dengan teknologi madya yang menggunakan alat pengering sederhana dengan bahan bakar gas LPG. Dengan teknologi madya,
pembuatan sale menjadi lebih efisien dan menghasilkan sale yang lebih baik mutunya
dibandingkan dengan pembuatan sale cara tradisional yang menggunakan pengering
sinar matahari maupun cara tradisional yang diperbaiki yang menggunakan pengering
sinar matahari yang dikombinasikan dengan tungku kayu bakar. Penggunaan sulfit
ternyata tidak berpengaruh dalam memperbaiki warna hasil sale, sehingga tidak
dianjurkan.
Biaya produksi yang diperlukan untuk mengolah bahan mentah pisang sebanyak
1000 kg dengan teknologi madya sebesar Rp328.800, sedangkan cara tradisional
sebesar Rp 184.000 pada saat musim penghujan. Hasil sale ini dijual dengan harga
Rp 5.800/kg untuk cara teknologi madya, sedangkan cara tradisional dijual dengan
harga Rp 3.650/kg. Keuntungan yang diperoleh dengan cara teknologi madya sebesar
Rp 3.900/kg, sedangkan cara tradisional Rp 195/kg. Pada musim kemarau, cara
tradisional memerlukan biaya produksi sebesar Rp 236.500 untuk mengolah 1000 kg
bahan mentah pisang, dengan harga jual hasil sale Rp 3.650/kg keuntungan yang
diperoleh besarnya Rp 2.500/kg.
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SARAN
Beberapa petani maupun pengusaha kecil di Banyuwangi tertarik untuk
menggunakan alat pengering sederhana yang dicoba, karena hasil sale mutunya lebih
baik, penggunaannya lebih praktis dan sangat menolong pada saat tidak ada sinar
matahari. Produksi alat ini secara masal dan bantuan pinjaman kredit bagi petani
maupun pengusaha kecil akan sangat membantu dalam mengembangkan industri sale
di Kabupaten Banyuwangi. Kapasitas alat yang masih terbatas perlu ditingkatkan
untuk memenuhi kebutuhan industri skala menengah.
PUSTAKA
Anonim, 1994a. Laporan Tahunan 1993. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
Dati I Jawa Timur. Surabaya.
Anonim, 1994b. Processing of dry vegetables and fruits. Asia Pacific Food Industry
6(10):46-48.
Anonim, 1995. Laporan Dinas Perindustrian Daerah Tingkat I Jawa Timur . Surabaya.
Campbell, B. A. and C. W. Campbell, 1983. Preservation of tropical fruits by drying.
Proc. Fla. State Hort. Soc. 96: 229-231.
Horwitz, W, A. Sinzel, Helen Reynolds and Douglas L. Park, 1975. Official Methods
of Analysis of the A. O. A. C. 11th Edition. A. O. A. C. Washington D. C.
Satuhu, Suyanti dan Ahmad Supriyadi, 1993. Pisang: Budidaya, Pengolahan dan
Prospek Pasar. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta.
Sunaryono, H, Ismiyati, Surachmat Kusumo dan Wardah, 1989 . Produksi Pisang di
Indonesia. Puslitbanghorti. Jakarta.
DISKUSI
Atik Karyati, Ir.:
Apakah ada pengaruh penggunaan sulfit terhadap rasa pada cara tradisional yang
diperbaiki dan teknologi madya ? Dengan pemberian sulfit, apakah dapat
memperpanjang daya simpan hasil sale?
Yuniarti, Ir, MS.:
Pengaruh penggunaan sulfit terhadap rasa pada perlakuan cara tradisional yang
diperbaiki dan teknologi madya tidak ada. Dari hasil uji organoleptik ternyata
bahwa tidak ada rasa pahit pada hasil sale kedua perlakuan tersebut, dan rasanya
sama dengan perlakuan tradisional yang tidak diberi sulfit. Sampai 5 bulan
disimpan dalam suhu ruang, belum ada perubahan mutu yang meliputi perubahan
warna dan tumbuhnya jamur pada kedua perlakuan yang diberi sulfit. Pada
perlakuan cara tradisional yang tidak diberi sulfit sudah terjadi kerusakan, yaitu
rasa menjadi masam, tetapi juga tidak ada perubahan warna dan tumbuhnya jamur.
Perbedaan mutu setelah penyimpanan ini kemungkinan besar karena pengaruh
perbedaan kadar air, bukan pengaruh sulfit. Sampai 5 bulan penyimpanan masih
belum terlihat pengaruh sulfit terhadap daya simpan hasil sale.
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INVENTARISASI POLA TANAM SERTA TEKNIK BUDIDAYA
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAERAH LAHAN SAWAH
IRIGASI DAN TADAH HUJAN DI JAWA TIMUR
(Inventarization of Horticulture in East Java)
E. Legowo, Sumarno, S.R. Soemarsono, D.D. Widjajanto, N. Pangarso,
T. Sudaryono, dan Suwono1)
ABSTRAK
Inventarisasi pola tanam serta teknik budidaya tanaman pangan dan
hortikultura di lahan sawah irigasi dan tadah hujan di Jawa Timur
dilaksanakan dengan metode sigi menggunakan teknik Rapid Rural Appraisal
(RRA). Informasi ini sangat diperlukan dalam rangka peningkatan produksi
pertanian yang spesifik lokasi dan pengembangan agribisnis. Hasil
inventarisasi menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan pola tanam
menyesuaikan kondisi agroekologinya. Pola-pola tanam dominan dari setiap
wilayah kecamatan di Jawa Timur dikelompokkan menurut agroekologi
utama. Tanaman padi merupakan tanaman primer yang selalu muncul
dalam pola tanam lahan sawah, baik irigasi maupun tadah hujan. Tanaman
sekunder bervariasi tergantung kondisi agroekologinya. Sawah tadah hujan
tidak dominan di zona agroekologi yang mempunyai tanah Andisol, Entisol
dan Oxisol. Zona agroekologi yang mempunyai rejim kelembaban Udic
cenderung memunculkan pola tanam berbasis “Padi-Padi-Palawija”,
sedangkan yang mempunyai rejim Ustic cenderung berpola “Padi-PalawijaPalawija”. Zona yang mempunyai rejim suhu Isohyperthermic cenderung
didominasi tanaman-tanaman pangan, sedangkan yang berejim Isothermic
mengarah ke tanaman-tanaman hortikultura.
PENDAHULUAN
Usahatani sawah irigasi dan sawah tadah hujan merupakan komponen utama
sistem produksi pertanian di wilayah Propinsi Jawa Timur. Luas lahan persawahan
mencapai 1.252.282 ha, yang merupakan 27,86% dari seluruh wilayah daratan Jawa
Timur (Tabel 1). Lahan sawah utama Jawa Timur Terletak pada hamparan dataran
rendah di daerah aliran sungai yang merupakan sumber pengairan di musim kemarau.
Di Jawa Timur terdapat 4 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang terdiri dari 10 Daerah
Aliran Sungai (DAS), yaitu: (1) SWS Bengawan Solo, yang meliputi DAS Bengawan
Solo Hilir dan DAS Grindulu-Panggul, (2) SWS Brantas, yang meliputi DAS Brantas
Hulu, DAS Brantas Hilir dan DAS Luminu-Panguluran, (3) SWS Pekalen-Sampean,
yang meliputi Pekalen-Sampean, DAS Bedadung dan DAS Bajulputih, dan (4) SWS
Madura yang meliputi DAS Madura.
Pertanian lahan sawah pada umumnya memiliki tingkat kesuburan dan keberlanjutan (sustainabilitas) yang mantap, sebagai akibat rendahnya erosi permukaan
tanah, praktek pola rotasi tanaman dan penambahan/pengembalian bahan organik ke
dalam tanah. Masalah yang dihadapi dalam usahatani lahan sawah adalah adanya
_____________________________________________
1)
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persaingan dengan pengembangan sarana/prasarana non pertanian seperti perumahan,
perkantoran, industri, sarana usaha dan sebagainya.
Dengan tingginya ragam tanaman yang dapat diusahakan di lahan sawah, diperkirakan lahan sawah menempati pangsa pendapatan daerah regional bruto (PDRB)
lebih 75% dari total pendapatan pertanian di luar pertanian perkebunan. Komoditas
utama lahan sawah Jawa Timur meliputi: beras, kedelai, jagung, tebu, tembakau,
kacang tanah, kacang hijau, bawang merah, cabai, kacang panjang, semangka, melon,
sorghum, ubi jalar dan talas. Komoditas tahunan yang banyak diusahakan di lahan
sawah adalah jeruk, pisang dan mangga. Di lingkungan spesifik di lahan sawah
diusahakan tanaman kapas, bunga-bungaan, jute, pepaya dan kangkung.
Tabel 1. Penggunaan Lahan di Propinsi Jawa Timur.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sumber:

Tipe Penggunaan Lahan
Perkampungan
Persawahan
Pertanian Lahan Kering
Perkebunan
Kebun Campuran
Hutan
Kolam/Tambak
Perairan Darat
Tanah Tandus
Padang Rumput
Lain-Lain
Jumlah

Luas (ha.)
634.329,23
1.252.281,82
1.164.354,02
151.555,06
76.091,40
1.224.488,16
70.738,54
17.100,00
132.351,84
23.528,96
74.664,73
4.494.354,41

%
14,11
27,86
25,90
3,37
1,69
27,24
1,57
0,38
2,94
0,52
1,66
100,00

BAPPEDA Tk. I Jawa Timur, 1993. Laporan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (Spasial)
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Pengelolaan usahatani lahan sawah pada dasarnya sejalan dengan tingkat
perkembangan usahatani masyarakat petaninya. Di daerah yang masyrakatnya masih
tradisional dengan tingkat usahatani semi komersial, pola tanam tahunan umumnya
tidak berubah, misalnya padi-padi-kedelai atau padi-padi-ubi jalar. Di wilayah yang
tingkat usahataninya telah mencapai komersial penuh, pola tanam tahunan berubahubah menyesuaikan permintaan pasar.
Tingkat teknologi dalam budidaya di masing-masing wilayah lahan sawah masih
sangat beragam, pada umumnya sejalan dengan tingkat teknologi, tingkat keterbukaan
masyarakat, adat dan sosial budaya, serta cara pengelolaan lahan oleh pemilik
(operator penuh, penyewa, pengedok). Secara umum teknologi dapat digolongkan
menjadi tiga tingkatan, yakni:
1. Cara tradisional, yaitu pengelolaan usahatani secara tradisional yang belum ada
adopsi komponen teknologi sama sekali,
2. Cara mulai maju, yaitu pengelolaan usahatani mulai mengadopsi sebagian
komponen teknologi berdasarkan kemampuan petani,
3. Cara budidaya maju, yaitu pengelolaan usahatani yang telah memanfaatkan semua
komponen teknologi yang tersedia.
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Wilayah Propinsi Jawa Timur berdasarkan ordo tanah, rejim kelembaban/curah
hujan dan suhu/ketinggian tempat dibagi menjadi 17 agroekologi utama (Legowo, et
al. 1996). Pada masing-masing agroekologi tersebut perlu diidentifikasi komoditas
dominan, pola tanam dominan, masalah yang dihadapi serta teknologi yang
diperlukan. Kegunaan dari hasil pengkajian ini adalah untuk landasan dalam
perencanaan pengembangan komoditas serta guna merintis usaha pewilayahan
komoditas sesuai dengan karakteristik agroekologi wilayah.
METODOLOGI
Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk seluruh wilayah kabupaten (30
kabupaten) di Jawa Timur. Sedangkan pengkajian data primer hanya dilakukan pada
wilayah kecamatan yang lahan sawahnya dominan.
Pengkajian dilaksanakan
menggunakan metode sigi dengan teknik Rapid Rural Appraisal (Gibbs, 1985).
Komoditas dominan, pola tanam yang ada, dan teknologi yang diperlukan petani
diinventarisasi pada tingkat kecamatan. Kondisi agroekologi diamati secara deskriptif
kualitatif meliputi jenis tanah, curah hujan, ketinggian tempat, fisiografi dan tata guna
lahan. Data sekunder yang tersedia di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat II
dan di tingkat kecamatan diverifikasi dan dikompilasi di lapangan.
Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara semi struktural
didasarkan pada pedoman baku menggunakan daftar pertanyaan kunci (Granstaff,
1985). Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif.
Analisis agroekosistem yang diterapkan bersifat logis ilmiah dengan memanfaatkan
diagram-diagram pola analisis dalam bentuk pola ruang, pola waktu, pola aliran, dan
pola keputusan (Conway, 1985). Diagram tersebut dianalisis di tingkat kecamatan.
Data dan informasi mengenai pola tanam yang terkumpul disusun dalam bentuk
diagram pola tanam setahun seperti tercantum dalam lampiran. Informasi tersebut
selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi umum wilayah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil inventarisasi pola tanam dan teknik budidaya tanaman pangan dan
hortikultura di lahan sawah irigasi dan sawah tadah hujan tingkat kecamatan di seluruh
Jawa Timur dikelompokkan berdasarkan agroekologi utama yang mendominasi
kecamatan yang bersangkutan. Agroekologi ditetapkan dengan mempertimbangkan
ordo tanah berdasarkan pengamatan di lapangan, rejim kelembaban dengan
pendekatan ketinggian tempat. Hasil inventarisasi pola tanam dan teknik budidaya
tanaman pangan dan hortikultura di lahan sawah irigasi dan sawah tadah hujan dalam
zona-zona agroekologi utama adalah sebagai berikut:
1. Alf.2.1:
Zona Alf.2.1. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Alfisol, rejim
kelembaban Udic, dan rejim suhu Isohyperthermic. Luas lahan sawah dari zona ini
kira-kira 43.125 ha, yang terdiri dari bentuk lahan berombak-bergelombang
(Alf.2.1.2.2.) seluas 35.000 ha. Dan bentuk lahan berbukit-bergunung (Alf.2.1.3.2.)
seluas 8.125 ha.
Zona Alf.2.1. terdapat di kabupaten (kecamatan): Malang
(Sumbermanjing, Lawang), Pasuruan (Purwosari), Ngawi (Kendal, Ngrambe, Simo,
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Widodaren), Magetan (Magetan, Sukomoro, Karangrejo, Parang, Lambean,
Kawedanan), dan Lumajang (Ranuyoso).
Pola tanam dominan pada lahan sawah irigasi adalah “Padi-Padi-Padi” dan
“Padi-Padi-Palawija”. Tanaman palawija bervariasi antara jagung dan kacang
tanah. Tanaman hortikultura yang banyak ditanam adalah bawang merah dan
lombok, dengan pola tanam “Bawang Merah-Padi-Kedelai” dan “Padi-Lombok”.
Pola tanam dominan pada lahan sawah tadah hujan adalah “Padi-PalawijaBero”, dengan tanaman palawija jagung atau kacang tanah. Tanaman hortikultura
yang dominan adalah bawang merah dan lombok, dengan pola tanam “PadiBawang Merah-Bero” dan “Lombok-Kedelai-Bero”.
Alf.3.1.:
Zona Alf.3.1. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Alfisol, rejim
kelembaban Ustic, dan rejim suhu Isohyperthermic. Luas lahan sawah dari zona ini
kira-kira 173.750 ha, yang terdiri dari bentuk lahan datar-landai (Alf.3.1.1.2.) seluas
71.875 ha, berombak-bergelombang (Alf3.1.2.2.) seluas 101.250 ha, dan berbukitbergunung (Alf.3.1.3.2.) seluas 625 ha. Zona Alf.3.1. terdapat di wilayah
kabupaten (kecamatan): Gresik (Panceng), Lamongan (Paciran, Brondong),
Mojokerto (Ngoro), Bangkalan (Burneh, Geger, Tragah, Galis, Konang, Kokop,
Tanjungbumi, Sepuluh, Klampis), Sampang (Tambelangan, Kedungdung, Robatal,
Ketapang, Sukobanah, Banyuates), Pamekasan (Palengaan, Batumarmar, Waru,
Pakong, Karangan, Galis), Sumenep (Manding, Kalianget, Gapura, Dungkek,
Batuputih, Dasuk, Rubaru, Ambunten, Pasongsongan, Guluk-guluk, Ganding,
Pragaan, Bluto), Banyuwangi (Wongsorejo), Jember (Sumberjambe), Bondowoso
(Tapen, Prajegan, Cerme), Progolinggo (Krejengan, Kotaanyar, Maron, Leces,
Buntaran, Tongas), Malang (Gedangan, Ngajum, Dau), Pasuruan (Lekok, Nguling,
Grati), Tuban (Tuban, Semanding, Sukosari, Montong, Merakurak, Kerek),
Bojonegoro (Bubulan, Kedungadem), Blitar (Kesamben), Jombang (Kudu, Kabuh,
Plandaan), dan Ngawi (Beringin).
Pola tanam dominan pada lahan irigasi adalah “Padi-Padi-Palawija”, dengan
tanaman palawija jagung atau kacang hijau. Di beberapa tempat yang ketersediaan
airnya terlambat, pola tanam menjadi “Jagung-Padi-Kacang Tanah” atau “JagungPadi-Lombok”.
Pola tanam dominan pada lahan sawah tadah hujan adalah “Padi-PalawijaPalawija”. Palawija pertama adalah jagung, kacang tanah, atau kedelai. Palawija
kedua adalah jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang tunggak, atau ubi jalar.
Bagi yang turun hujannya terlambat, polanya menjadi “Jagung-Padi-Ubi Jalar” atau
“Jagung-Padi-Lombok”.
Teknologi yang diperlukan petani adalah mengenai perbenihan unggul,
pengaturan jarak tanam, dan pemupukan berimbang.
And.1.2.:
Zona And.1.2. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Andisol,
rejim kelembaban Perudic, dan rejim suhu Isothermic. Luas lahan sawah dari zona
ini kira-kira hanya 625 ha, karena sebagian besar berupa lahan kering, yang
mempunyai bentuk lahan berbukit-bergunung (And.1.2.3.2.). Zona And.1.2. tedapat
di lereng Gunung Semeru sebelah tenggara, yaitu di wilayah Kabupaten Lumajang
(Senduro, Pronojiwo).
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Pola tanam dominan di lahan sawah irigasi adalah “Padi-Padi-Jagung”.Yang
menyertakan tanaman hortikultura, umumnya mempunyai pola tanam “Padi-PadiLombok”. Di dalam zona ini tidak terdapat lahan sawah tadah hujan secara nyata.
And.2.2.:
Zona And.2.2. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Andisol,
rejim kelembaban Udic, dan rejim suhu Isothermic. Zona ini tidak mempunyai luas
sawah yang berarti, karena hampir seluruhnya terdiri dari lahan kering. Zona
And.2.2. terdapat di wilayah kabupaten (kecamatan): Mojokerto (Pacet),
Probolinggo (Lumbang, Sukapura, Sumber), Malang (Dau, Pujon, Ngantang,
Karangploso, Batu), dan Pasuruan (Puspo, Tutur, Purwodadi).
Pola tanam dominan pada lahan sawah irigasi sederhana yang ada adalah
“Padi-Ubi Jalar-Jagung” dan yang mengembangkan tanaman hortikultura “PadiBawang Putih-Kubis”.
Karena tanahnya yang porous di zona ini tidak terdapat lahan sawah tadah
hujan. Teknologi yang diperlukan petani lahan sawah di zona ini adalah mengenai
tata guna air tingkat usahatani dan pasca panen.
And.3.3.:
Zona And.3.3. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Andisol,
rejim kelembaban Ustic, dan rejim suhu Isomesic. Luas lahan sawah di zona ini
kira-kira
1,875 ha dan mempunyai bentuk lahan berbukit-bergunung (And.3.3.3.2.).
Zona And.3.3. terdapat di wilayah kabupaten (kecamatan): Jember (Panti),
Bondowoso (Klabang, Maesan, Wringin), Situbondo (Jatibanteng), Probolinggo
(Gading, Krucil, Sukapura), Malang (Poncokusumo, Ngajum), Pasuruan (Tosari,
Puspo, Pasrepan, Tutur), Nganjuk (Sawahan), Madiun (Kare), dan Ponorogo
(Sooko).
Pola tanam dominan di lahan sawah irigasi adalah “Padi-Padi-Bero” atau
“Padi-Padi-Jagung”. Yang mengembangkan hortikultura umumnya memilih pola
tanam “Padi-Bawang Merah-Jagung” atau “Padi-Buncis/Sawi-Bero”. Di dalam
zona ini lahan sawah tadah hujan tidak berkembang.
Ent.2.1.:
Zona Ent.2.1. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Entisol, rejim
kelembaban Udic, dan rejim suhu Isohyperthermic. Luas lahan sawah dari zona ini
kira-kira 74.375 ha, yang terdiri dari bentuk lahan datar-landai (Ent.2.1.1.2.) seluas
24.375 ha, berombak-bergelombang (Ent.2.1.2.2.) seluas 41.875 ha, dan berbukitbergunung (Ent.2.1.3.2.) seluas 8.125 ha. Zona Ent.2.1. terdapat di wilayah kabupaten (kecamatan): Mojokerto (Dlanggu, Jatirejo, Gondang, Kutorejo, Pungging, Trawas), Banyuwangi (Glenmor, Kalibaru), Jember (Kalisat, Sukowono), Lumajang
(Lumajang, Sukodono), Kediri (Wates, Plosoklaten, Puncu, Ngancar, Gurah, Pare),
Tulungagung (Tanggunggunung), Trenggalek (Munjungan), Jombang (Ngoro,
Bareng), Magetan (Takeran, Bendo, Maospati), dan Pacitan (Tulakan, Ngadirejo).
Pola tanam dominan di lahan sawah irigasi adalah “Padi-Padi-Palawija” dan
“Padi-Palawija-Palawija”, dengan palawija jagung atau kacang tanah. Bagi yang
mengembangkan tanaman hortikultura umumnya menggunakan pola tanam “PadiJagung-Lombok”. Lahan sawah tadah hujan tidak berkembang di zona ini.
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Ent.2.2.:
Zona Ent.2.2.: merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Entisol, rejim
kelembaban Udic, dan rejim suhu Isothermic. Luas lahan sawah di dalam zona ini
tidak nyata, karena hampir seluruhnya berupa lahan kering. Zona Ent.2.2 . terdapat
di wilayah kabupaten (kecamatan): Lumajang (Randuagung, Ranuyoso, Klakah),
Probolinggo (Tiris), Jember (Tanggul), Malang (Ngantang), Kediri (Puncu), dan
Nganjuk (Sawahan).
Pola tanam dominan pada lahan sawah irigasi desa yang ada adalah “PadiPadi-Padi”. Lahan sawah tadah hujan tidak berkembang di dalam zona ini.
Ent.3.1.:
Zona Ent.3.1. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Entisol, rejim
kelembaban Ustic, dan rejim suhu Isohyperthermic. Luas lahan sawah di dalam
zona ini kira-kira 105.000 ha yang terdiri dari bentuk lahan datar-landai
(Ent.3.1.1.2.) seluas 37.500 ha, berombak-bergelombang seluas 61.250 ha, yang
terdiri dari bentuk lahan datar-landai (Ent.3.1.1.2.) seluas 37.500 ha, berombakbergelombang seluas 61.250 ha, dan berbukit bergunung seluas 6.250 ha. Zona
Ent.3.1. terdapat di wilayah kabupaten (kecamatan): Mojokerto (Trowulan),
Sumenep (Gayam, Jungkat, Seronggi), Jember (Wuluhnan), Bondowoso
(Bondowoso, Tenggarang, Tegalampel, Grujugan, Tamanan, Pujer, Wonosari,
Sukosari), Situbondo (Kendit, Mlandingan), Probolinggo (Kraksaan, Banyuanyar),
Lumajang (Tlekung, Kunir, Tempeh), Malang (Tumpang, Wajak, Tajinan,
Bululawang, Dampit, Bantur, Donomulyo, Kalipare, Pagak), Pasuruan (Wonorejo,
Sukorejo, Pandaan, Gempol), Tuban (Jenu, Tambakboyo, Jatirogo, Singgahan),
Bojonegoro (Ngrambe,Temayang), Kediri (Kandat, Kepung, Plemahan, Kunjang),
Blitar (Sanan Wetan, Sanan Kulon, Kepanjen Kidul, Garum, Kanigoro, Suruh
Wadang, Bakung, Sutojayan, Panggungrejo, Binangun, Wates, Wlingi, Talun,
Gandusari, Nglegok, Ponggok, Srenggat, Udanawu), Tulungagung (Bandung,
Besuki, Kalidawir, Pagerwojo, Rejotangan), Trenggalek (Trenggalek, Bendungan,
Karangan, Tugu), Nganjuk (Ngluyu), Jombang (Diwek, Mojowarno, Mojoagung,
Sumobito, Gudo), Ponorogo (Sampung, Badegan, Sambit, Sawo), dan Pacitan
(Kebonagung, Arjosari, Punung, Donorejo, Pringkuku).
Pola tanam dominan di lahan sawah irigasi adalah “Padi-Palawija-Palawija”
dan “Padi-Hortikultura-Palawija”, dengan palawija kedelai atau jagung dan
tanaman hortikultura lombok atau semangka. Susunan pola tanam umumnya “PadiJagung-Kedelai”, “Padi-Lombok-Jagung”, dan “Padi-Semangka-Jagung”.
Lahan sawah tadah hujan tidak berkembang di dalam zona Ent.3.1 . ini.
Teknologi yang diperlukan petani adalah mengenai pasca panen.
Ept.2.1.:
Zona Ept.2.1. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Inceptisol,
rejim kelembaban Udic, dan rejim suhu Isohyperthermic. Luas lahan sawah dari
zona ini kira-kira 23.750 ha, yang terdiri dari bentuk lahan datar-landai seluas
22.500 ha, dan bentuk lahan berombak-bergelombang seluas 1.250 ha. Zona
Ept.2.1. terdapat di wilayah kabupaten (kecamatan): Bangkalan (Bangkalan, Socah,
Kamal, Arosbaya), Jember (Sumberbaru), Lumajang (Jatiroto, Pasirian,
Tempursari), Bojonegoro (kalitidu), Trenggalek (Panggul), Ngawi (Ngawi, Padas,
Pungkur, Kwadungan, Geneng, Paron, Kedunggalar), dan Magetan (Karangmojo).
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Pola tanam dominan pada lahan sawah irigasi adalah “Padi-Padi-Palawija”
dengan tanaman palawija jagung atau kacang hijau, “Padi-Palawija-Palawija”
dengan palawija pertama jagung dan palawija kedua kacang tanah, dan “Padi-PadiHortikultura” dengan tanaman hortikultura mentimun.
Pada lahan sawah tadah hujan, pola tanam yang dominan adalah “JagungPadi-Bero”. Teknologi yang diperlukan petani adalah mengenai pengaturan pola
tanam dan pengendalian hama terpadu.
Ept.3.1.:
Zona Ept.3.1. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Inceptisol,
rejim kelembaban Ustic, dan rejim suhu Isohyperthermic. Luas lahan sawah dari
zona ini kira-kira 504.375 ha dengan bentuk lahan datar-landai seluas 448.750 ha dan
bentuk lahan berombak-bergelombang seluas 55.625 ha. Zona ini mendominasi areal
persawahan dan dataran rendah di Jawa Timur. Zona Ept.3.1. terdapat di wilayah
kabupaten (kecamatan): Sidoarjo (Sidoarjo, Buduran, Candi, Porong, Krembung,
Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Krian, Wonoayu, Balongbendo, Tarik, Prambon,
Taman, Sukodono, Gedangan, Waru, Sedati), Gresik (Manyar, Duduk Sampean,
Cerme, Benjeng, Balongpanggang, Kedamean, Bungah, Sedayu, Dukun,
Ujungpangkah), Lamongan (Deket, Turi, Glagah, Karangbinangun, Kalitengah,
Karanggeneng, Sukodadi, Babat, Laren, Sekaran), Mojokerto (Mojokerto, Magersari,
Gedeg, Kemlagi, Sooko, Puri, Bangsal, Mojosari), Bangkalan (Tanah Merah,
Kwanyar, Modung, Blega), Sampang, Omben, Torjun, Sreseh), Pamekasan
(Pademawu, Proppo), Sumenep (Batang-Batang, Lenteng), Banyuwangi (Srono,
Cluring, Muncar, Tegal Dlimo), Jember (Ambulu, Puger, Balung, Gumukmas, Kencong, Umbulsari), Situbondo (Situbondo, Panarukan, Panji, Mngaran, Kapongan),
Probolinggo (Mayangan, Ketapang, Wonoasih, Dringu, Gending, Pejarakan, Patolan,
Sumberkarang), Lumajang (Yosowilangun), Malang (Blimbing, Kedungkandang,
Pakis, Pakisaji, Godanglegi, Kepanjen, Sumberpucung, Singosari), Pasuruan (Rejoso,
Gondang Wetan, Bangil, Gadingrejo, Pohjentek, Bugul Kidul), Tuban (Palang,
Widang, Plumpang), Bojonegoro (Kanor, Sumberejo, Baureno, Kepoh Baru), Kediri
(Mojoroto, Campurejo, Semen, Grogol, Keras, Pagu, Papar, Purwosari, Ngadiluwih,
Tarokan, Pesantren, Gampengrejo), Tulungagung (Gondang, Boyolangu, Sumber
gempol, Ngantru, Karangrejo, Ngunut, Campurdarat, Pakel, Pucanglaban),
Trenggalek (Pogalan, Durenan, Gandusari, Watulimo), Nganjuk (Tanjunganom,
Gondang, Baron, Kertosono, Patianrowo, Lengkong, Jatikalen, Prambon, Pace,
Loceret, Bagor, Rejoso, Ngrnggot), Jombang (Perak, Bander, Peterongan, Kesamben,
Tembelang, Ploso), Madiun (Geger, Kebonsari, Dolopo, Dagangan, Mejayan, Tebon),
dan Ponorogo (Siman, Babadan, Kauman, Sukrejo, Balong, Bungkal, Mlarak, Jetis).
Pola tanam dominan di lahan sawah irigasi zona Ept.3.1 . adalah “Padi-PadiPalawija”, “Padi-Padi-Bero”, “Padi-Palawija-Palawija”, ”Padi-Palawija-Horikultura” dan “Padi-Palawija-Tembakau”. Palawija yang banyak di tanam adalah
jagung, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Hortikultura yang banyak ditanam
adalah semangka, labu, krai dan kacang panjang. Susunan pola tanam yang umum
adalah “Padi-Padi-Jagung”, “Padi-Kedelai-Jagung”, “Padi-Jagung-Kacang Tanah”,
“Padi-Kedelai-Semangka”, dan “Padi-Kedelai-Tembakau”
Pola tanam di lahan sawah tadah hujan yang dominan adalah “Padi-PalawijaPalawija”, “Padi-Palawija-Bero”, dan “Padi-Palawija-Tembakau”. Susunan pola tanam
yang umum adalah “Padi-Jagung-Kacang tanah”, “Padi-Kacang Tanah-Bero”, dan
“Padi-Jagung-Tembakau”.
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Teknologi yang diperlukan petani adalah mengenai pemupukan berimbang
dan pengendalian hama terpadu.
Ert.2.1.:
Zona Ert.2.1. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Vertisol, rejim
kelembaban Udic, dan rejim suhu Isohyperthermic. Luas lahan sawah dari zona ini
kira-kira 26.250 ha, yang terdiri dari bentuk lahan datar-landai (Ert.2.1.1.2.) seluas
20.625 ha dan bentuk lahan berombak-bergelombang (Ert.2.1.2.2.) seluas 5.625 ha.
Zona Ert.2.1. terletak di wilayah kabupaten (kecamatan): Bojonegoro (Dander,
Ngasem, Malo, Padangan, Purwosari), dan Ngawi (Mantingan).
Pola tanam dominan di lahan sawah irigasi adalah “Padi-Padi-Kedelai”.
Pola tanam dominan di lahan sawah tadah hujan adalah “Padi-Tembakau-Jagung”.
Di beberapa tempat petani juga mulai banyak yang menanam “Mangga” dan
“Pisang” secara monokultur di lahan sawah tadah hujan
Ert.3.1.:
Zona Ert.3.1. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Vertisol, rejim
kelembaban Ustic, dan rejim suhu Isohyperthermic. Luas lahan sawah dari zona ini
kira-kira 228.750 ha, yang terdiri dari bentuk lahan datar-landai (Ert.3.1.1.2.) seluas
148.125 ha dan bentuk lahan berombak-bergelombang (Ert.3.1.2.2.) seluas 80.625
ha. Zona Ert.3.1. terletak di wilayah kabupaten (kecamatan): Gresik (Kebomas,
Driorejo, Wringinanom, Menganti), Lamongan (Tikung, Karangpilang, Mantup,
Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Modo, Sugio, Kedungoring), Mojokerto (Jetis,
Dawarblandong), Sampang (Camplong), Pamekasan (Tlanakan), Banyu-wangi
(Banyuwangi, Purwoharjo, Bangorejo), Situbondo (Banyuputih), Pasuruan (Beji,
Rembang, Kraton), Tuban (Rengel, Parengan, Bancar, Kenduruan, Bangilan,
Senori), Bojonegoro (Kapas, Sugiwaras, Kasiman, Balen), Madiun (Wungu,
Saradn, Pilangkenceng, Balerejo), Ngawi (Karangjati), dan Ponorogo (Jenangan,
Pulung, Ngebel).
Pola tanam dominan di lahan sawah irigasi zona Ert.3.1 . adalah “PadiJagung-Kedelai”, “Padi-Jagung-Tembakau”, “Padi-Jagung-Bero”, “Padi-LombokLabu/Krai”.
Pola tanam di lahan sawah tadah hujan yang dominan adalah “Padi Gogo
Rancah-Jagung-Kedelai”.
Teknologi yang diperlukan petani adalah mengenai pemupukkan berimbang,
pengendalian hama terpadu, penggunaan pupuk pelengkap cair, dan pengaturan
pola tanam.
Oll.3.1.:
Zona Oll.3.1. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Mollisol,
rejim kelembaban Ustic, dan rejim suhu Isohyperthermic. Luas lahan sawah dari
zona ini kira-kira 8.125 ha, yang terdiri dari bentuk lahan datar-landai (Oll.3.1.1.2.)
seluas 6.875 ha dan bentuk lahan berombak-bergelombang (Oll.3.1.2.2.) seluas
1.250 ha. Zona Oll.3.1. terletak di wilayah kabupaten (kecamatan): Bangkalan
(Labang), Pamekasan (Pegantenan), dan Situbondo (Asembagus, Jangkar).
Pola tanam dominan di lahan sawah irigasi zona Oll.3.1 . adalah “PadiJagung-Kacang Tanah”.
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Di lahan sawah tadah hujan, pola tanam tidak banyak berbeda. Pola tanam
dominan tetap “Padi-Jagung-Kacang Tanah”.
Teknologi yang diperlukan petani adalah mengenai perbenihan unggul,
pengaturan pola tanam, dan pemupukan berimbang.
Oxi.2.1.:
Zona Oxi.2.1. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Oxisol, rejim
kelembaban Udic, dan rejim suhu Isohyperthermic. Luas lahan sawah zona ini kirakira 55.000 ha, yang terdiri dari bentuk lahan datar-landai (Oxi.2.1.1.2.) seluas
3.125 ha, bentuk lahan berombak-bergelombang (Oxi.2.1.2.2.) seluas 21.875 ha,
bentuk lahan berbukit-bergunung (Oxi.2.1.3.2.) seluas 30.000 ha. Zona Oxi.2.1.
terletak di wilayah kabupaten (kecamatan): Banyuwangi (Sanggar), Jember
(Sumbersari, Patrang, Pakusari, Mumbulsari, Jenggawah, Rambipuji, Bangsalsari,
Tanggul, Sukorambi, Arjasa, Silo, Tempurejo), Bondowoso (Maesan), Lumajang
(Gucialit), Pasuruan (Pasrepan), Nganjuk (Ngetos, Berbek, Sawahan, Wilangan),
Madiun (Gemarang), Ngawi (Jogorogo), Magetan (Panekan), dan Pacitan
(Sudimoro).
Pola tanam dominan di lahan sawah irigasi zona Oxi.2.1. adalah “PadiJagung-Tembakau”, “Jagung-Padi-Tembakau”, dan “Jagung-Padi-Kacang Tanah”.
Pola tanam yang berbasis tanaman hortikultura adalah “Padi-Lombok-Jagung”,
“Padi-Bawang Putih-Jagung”, dan “Padi-Jagung-Sawi”.
Pola tanam di lahan sawah tadah hujan yang dominan adalah “Padi-JagungTembakau” dan “Jagung-Padi-Tembakau”. Sedangkan pola tanam yang berbasis
tanaman hortikultura yang dominan adalah “Lombok-Bawang Putih-Bero” dan
“Bawang Putih-Lombok-Bero”.
Teknologi yang diperlukan petani adalah mengenai pemupukan berimbang
dan pengendalian hama terpadu.
Oxi.2.2.:
Zona Oxi.2.2. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Oxisol, rejim
kelembaban Udic, dan rejim suhu Isothermic. Luas lahan sawah dari zona ini kirakira 10.000 ha dan mempunyai bentuk lahan berbukit-bergunung (Oxi.2.2.3.2.).
Zona Oxi.2.2. terletak di wilayah kabupaten (kecamatan): Probolinggo (Kuripan),
Malang (Jabung), Mojokerto (Gondang), dan Bondowoso (Maesan).
Pola tanam dominan di lahan sawah irigasi zona Oxi.2.2. adalah “Padi-PadiPadi”, ”Padi-Padi-Jagung”, dan “Padi-kedelai-Jagung”. Komoditas hortikultura
yang banyak dikembangkan adalah bawang daun, dengan pola tanam “Padi-PadiBawang daun”.
Lahan sawah tadah hujan tidak berkembang di dalam zona Oxi.2.2.
Teknologi yang diperlukan petani adalah penggunaan pupuk pelengkap cair,
pengendalian hama secara terpadu, dan perbenihan.
Oxi.3.1.:
Zona Oxi.3.1. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Oxisol, rejim
kelembaban Ustic, dan rejim suhu Isohyperhemic. Luas lahan sawah dari zona ini
kira-kira 75.000 ha, yang terdiri dari bentuk lahan datar-landai (Oxi.3.1.1.2.) seluas
16.875 ha, bentuk lahan berombak-bergelombang (Oxi.3.1.2.2.) seluas 46.250 ha,
dan bentuk lahan berbukit-bergunung (Oxi.3.1.3.2.) seluas 11.875 ha. Zona
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Oxi.3.1. terletak di wilayah kabupaten (kecamatan): Banyuwangi (Giri, Glagah,
Kabat, Rojojambi, Singojuruh, Genteng, Gambiran, Pesanggaran), Bondowoso
(Curahdami, Wringin), Situbondo (Suboh, Besuki, Jatibanteng, Arjasa), Malang
(Kasembon), Pasuruan (Winongan), Tulungagung (Kuman, Sendang), Trenggalek
(Pule, Kampak, Dongko), Jombang (Wonosalam), Madiun (Kare), Ponorogo
(Slahung, Ngrayun), dan Pacitan (Nawangan, Bandar).
Pola tanam dominan di lahan sawah zona agroekologi Oxi.3.1. adalah “PadiPadi-Palawija”, dengan tanaman palawija utama adalah jagung dan kacang tanah.
Tanaman hortikultura yang banyak dikembangkan di zona ini adalah sedap malam
dan lombok, dengan pola tanaman “Padi-Sedap Malam-Lombok”.
Lahan sawah tadah hujan tidak berkembang di zona Oxi.3.1. Teknologi
yang diperlukan petani adalah mengenai pemupukan berimbang.
Oxi.3.2.:
Zona Oxi.3.2. merupakan zona agroekologi dengan ordo tanah Oxisol, rejim
kelembaban Ustic, dan rejim suhu Isothermic. Luas lahan sawah dari zona ini kirakira 11.250 ha dan mempunyai bentuk lahan berbukit-bergunung (Oxi.3.2.3.2.).
Zona Oxi.3.2. terletak di wilayah kabupaten (kecamatan): Situbondo (Sumbermalang), Probolinggo (Pakuniran), Malang (Tumpang, Wagir), dan Blitar (Doko,
Wlingi).
Pola tanam dominan di lahan sawah irigasi adalah “Padi-Jagung-Jagung”,
”Padi-Jagung-Lombok”, dan “Padi-Jagung-Kacang Panjang”.
Di lahan sawah tadah hujan, pola tanam yang dominan adalah “PadiKedelai-Jagung” dan “Padi-Kedelai-Kacang Hijau”. Teknologi yang diharapkan
petani adalah mengenai pemupukan berimbang.

Pembahasan
Padi merupakan tanaman paling dominan dalam pola tanam lahan sawah, baik
sawah irigasi maupun sawah tadah hujan, baik berbasis tanaman pangan maupun berbasis tanaman hortikultura. Boleh dikata pada semua zona agroekologi selalu menyertakan padi sebagai tanaman utama dalam susunan pola tanam di lahan sawah. Oleh
karenanya maka dalam pola tanam lahan sawah, padi merupakan tanaman primer.
Tanaman sekunder muncul bervariasi antara satu zona dengan zona agroekologi
yang lain. Jagung muncul pada semua zona agroekologi, tetapi ada kecenderungan
lebih dominan pada tanah-tanah yang ringan seperti Andisol dan Entisol. Sedang
kedelai cenderung muncul pada tanah yang lebih berat, seperti Mollisol dan Vertisol.
Kacang hijau dan kacang tanah cenderung muncul pada tanah liat sedang seperti
Inceptisol, Alfisol, dan Oxisol, yang terletak di dataran rendah (rejim suhu
Isohyperthermic) dan beriklim kering (rejim kelembaban Ustic). Lombok cenderung
muncul pada rejim kelembaban basah (Udic) di dataran rendah dengan rejim suhu
Isohyperthermic. Sedangkan bawang putih, kubis, bawang daun cenderung muncul
dalam pola tanam lahan sawah yang mempunyai rejim kebasahan Udic dan rejim suhu
Isothermic, terutama di tanah Andisol. Tembakau cenderung masuk dalam pola tanam
di zona yang mempunyai rejim kelembaban Udic, rejim suhu Isohyperthermic, dan
tanah liat tetapi berdrainasi bagus seperti Oxisol.
Lahan sawah tadah hujan cenderung berkembang pada tanah berat, sedangkan
pada tanah-tanah ringan dan berdrainasi baik seperti Andisol, Entisol, dan Oxisol
lahan sawah tadah hujan tidak berkembang.
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Pada rejim Udic, pola tanam cenderung menjurus kepada penanaman padi terusmenerus, atau minimal dua kali padi dan satu kali tanaman palawija, hortikultura, atau
tembakau.Pada rejim Ustic, pola tanam cenderung memasukkan padi satu kali diikuti
palawija dua kali atau padi dua kali diikuti bero.
Hal ini menunjukkan bahwa lahan sawah irigasi masih belum bisa secara teknis
sepenuhnya pola tanamnya diatur oleh air irigasi, melainkan masih sangat dipengaruhi
oleh rejim kelembaban setempat yang ditentukan oleh curah hujan setempat.
Pada lahan sawah tadah hujan, pola tanam cenderung memasukkan padi satu kali
diikuti oleh palawija satu kali kemudian bero. Untuk mengejar dan memanfaatkan
waktu, di lahan sawah tadah hujan sering digunakan padi dengan sistem gogo rancah
atau menanam palawija terlebih dahulu mendahului padi untuk memanfaatkan lengas
tanah yang belum mencukupi untuk menanam padi. Pada tanah Mollisol, karena
secara alami kandungan bahan organik dan liatnya tinggi serta gembur maka
ketersediaan air di lahan sawah irigasi dan lahan sawah tadah hujan tidak banyak
berbeda, sehingga pola tanamnya sama. Pada tanah Vertisol, intensitas pertanaman
(IP) pada pola tanam lahan sawah tadah hujan seringkali lebih tinggi daripada IP pada
pola tanam lahan sawah irigasi. Hal ini karena sifat tanah Mollisol yang sangat efektif
dalam menangkap air hujan sehingga dapat mempunyai ketersediaan air yang lebih
tinggi dibanding dengan lahan yang ketersediaan airnya tergantung kepada irigasi.
Pola tanam pada Oxi.2.1. memunculkan tanaman-tanaman bawang putih,
lombok, padi dan jagung yang dapat selalu ada di lapangan karena urutan masuknya
dalam pola tanam dapat di balik-balik, misalnya padi-jagung-tembakau dengan
jagung-padi-tembakau atau lombok-bawang putih-bero dengan bawang putih-lombokbero, tanpa menurunkan produksi dan kualitas hasilnya. Hal ini disebabkan karena
lahan sawah selalu mempunyai bentuk teras yang sempurna. Kecuali pada tanah
Vertisol, yang tidak aman digunakan untuk sistem sawah pada lahan yang miring.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pola tanam di lahan sawah mempunyai kecenderungan mencari susunan yang
spesifik lokasi sesuai dengan agroekologinya. Pola tanam pada masing-masing zona
agroekologi perlu terus dimantapkan dan dikembangkan, sehingga selain dapat
menjamin keamanan pangan juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani melalaui
pendekatan agribisnis.
Pola-pola tanam yang terpilih perlu dikaji lebih lanjut melalui Pengkajian Sistem
Usaha Pertanian Berbasis Padi (SUPPA), untuk mendukung pencapaian visi usahatani
padi di Jawa abad XXI, yang akan merupakan usaha yang kompetitif secara ekonomis,
mencukupi kebutuhan regional dan nasional, efektif sarana produksi dan tenaga kerja,
meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjamin kelestarian sumberdaya alam.
Dalam SUPPA, selain pengkajian mengenai sistem usahatani (farming systems) perlu
pula dikaji mengenai system pelayanannya (delivery systems) dan system penerapannya (receiving systems).
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INVENTARISASI POLA TANAM SERTA TEKNIK BUDIDAYA
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAERAH LAHAN
KERING DI JAWA TIMUR
(Inventarization of Dryland Cropping Pattern and Production System on Food Crops
and Horticulture in East Java)
Ruly Hardianto, E. Legowo, Sumarno, A. Slamet, M. Soleh, dan P. Santoso1)
ABSTRAK
Informasi mengenai pola tanam, jenis komoditas utama dan penyebarannya
sangat diperlukan dalam rangka pengembangan produksi komoditas
pertanian yang sesuai dan untuk penyediaan rakitan teknologi spesifik
lokasi. Informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan inventarisasi dengan
metode sigi menggunakan teknik RRA (Rapid Rural Appraisal) dengan fokus
kegiatan pada pengkajian data-data sekunder yang sudah tersedia dan data
primer terhadap komoditas tanaman pangan dan hortikultura di setiap
sub-zona agroekologi lahan kering di Jawa Timur. Hasil inventarisasi
menunjukkan bahwa kondisi lingkungan daerah lahan kering sangat
beragam, sehingga pola tanam, tingkat teknologi budidaya dan komoditas
utama yang berkembang juga beragam. Beberapa perubahan yang sedang
terjadi di lahan kering Jawa Timur, yaitu pola tanam tumpangsari untuk
keperluan subsisten mulai diganti dengan komoditas yang lebih komersial
dengan pola tanam yang cenderung monokultur. Tanaman pangan secara
berangsur diganti dengan tanaman buah-buahan dan sayuran di zona
vulkanis dataran tinggi dan dataran medium; tanaman tebu, tembakau dan
buah-buahan menggantikan tanaman pangan di zona mediteran dataran
rendah. Pertimbangan penggantian adalah resiko kegagalan lebih tinggi
untuk usahatani tanaman pangan semusim bila tergantung pada curah
hujan. Komoditas ubikayu, produksi dan luas pertanamannya di lahan
kering terus meningkat, dikarenakan tanaman ubikayu lebih tahan terhadap
kekurangan air dan keterbatasan kesuburan lahan serta tidak banyak
membutuhkan masukan (input) produksi. Faktor pendorong perkembangan
buah-buahan dan sayuran adalah semakin meningkatnya permintaan pasar
serta perolehan keuntungan usahatani yang lebih tinggi. Teknologi yang
diperlukan oleh para petani dalam pengembangan hortikultura di lahan
kering antara lain teknologi pembibitan, pengendalian hama dan penyakit,
penanganan pasca panen dan strategi pemasaran.
Kata kunci: Pola tanam, tanaman pangan, hortikultura, lahan kering
ABSTRACT
A key issue in the agricultural development and the management of dry land
areas is to increase agriculture productivity and farmers' incomes, with
agricultural systems capable of maintaining or improving land fertility.
Farmers in dry lands respon to their more diverse environments by using a
_____________________________________________
1)
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wide variety of cropping systems. Several changes are occuring in dry land
cropping patterns. The predominance of intercropped, subsistance food crop
systems has changed to more commercial systems, which tend to be planted in
monoculture. The traditional staple food crops are being replaced by fruit or
vegetable crop systems on highland and mid-volcanic zone and by dryland
sugarcane, tobaco and fruit in the medium elevation zone. For dry land
crops, yields are highly dependent on the amount and distribution of rainfalls.
There is a high risk of failure for the second crop when continous cropping is
attempted. The future prospects for fruit development in drylands appear to
be promising, because of growing demand for these commodities. The
suitability of a variety to a particular area depends especially on agroclimatic
conditions and marketing factors. The technology practices, including
seedling production, plant protection, post harvest handling technique and
marketing are needed, for fruit development in dry lands.
Key word: Cropping pattern; food crops; horticulture; dry land.
PENDAHULUAN
Program pengembangan komoditas pertanian sering dihadapkan pada permasalahan belum diketahuinya sentra produksi baru yang potensial, sehingga terjadi
pengembangan beberapa komoditas yang tumpang tindih. Disamping itu pengembangan komoditas sering tidak dapat mencapai skala ekonomi disebabkan kurang
sesuai dengan kondisi agroekologi setempat. Tingkat teknologi yang diterapkan petani
juga sangat beragam, sehingga perlu diinventarisasi teknologi yang paling sesuai
dengan kondisi sosio-ekonomi petani.
Pengkajian tentang pola tanam umumnya dimulai dengan mempelajari keadaan
iklim dan kondisi tanah, khususnya untuk negara-negara tropis yang kondisi iklim dan
tanahnya memiliki diversitas yang tinggi. Keadaan topografi menentukan jenis
penggunaan sumber daya hayati dan cara bercocok tanam dalam kaitannya dengan
kelestarian lingkungan dan produktivitas sumber daya lahan. Faktor iklim terutama
curah hujan menentukan mungkin tidaknya suatu jenis komoditi pertanian dan pola
pertanian dapat dikembangkan dengan baik. Keadaan fisika-kimia tanah dan tingkat
erosi dan interaksinya dengan faktor fisik lingkungan lainnya menentukan besarnya
input yang harus diberikan untuk menjamin berhasilnya pengembangan budidaya
pertanian tertentu secara berkelanjutan. Tingkat teknologi menentukan sampai berapa
jauh potensi sumberdaya setempat dapat dimanfaatkan secara produktif.
Kesesuaian jenis-jenis tanaman hubungannya dengan kebutuhan air dan tanah
diperlukan bukan hanya untuk menentukan pola tanam disuatu daerah, tetapi juga
untuk membetulkan pola tanam yang ada serta untuk mendapatkan alternatif pola
tanam yang baru atas dasar kesesuaian dengan faktor ekologi. Di samping itu, tipe
pola tanam dan intensitas pertanaman sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial
dan faktor lingkungan lainnya.
Pada tingkat rumah tangga, penentuan pola tanam tergantung pada keputusan
individu petani. Pada petani tradisional, pemilihan pola tanam disesuaikan dengan
ketersediaan sumber dana yang tersedia dengan tujuan usahatani mencapai hasil yang
maksimal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga sering ditemukan
diversifikasi pola tanam. Pada petani modern yang berorientasi pada pasar, umumnya
tujuan usahataninya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan
penggunaan sumberdaya secara optimal.
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Pola tanam juga dipengaruhi oleh struktur pemasaran hasil-hasil pertanian dan
permasalahan-permasalahan pemasaran lainnya seperti kurang mobilitasnya dari
faktor-faktor produksi dan kondisi jalan serta fasilitas transport.
Tujuan kegiatan ini adalah diperolehnya informasi pola tanam dominan, wilayah
sebaran komoditas dan tingkat penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan
hortikultura utama di setiap subzona agroekologi lahan kering di Jawa Timur. Sasaran
kegiatan adalah menginventarisasi pola tanam dominan dan teknik budidaya serta
permasalahan agronomis dan sosio ekonomis yang dihadapi dalam pengembangan
usahatani komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan metode sigi menggunakan teknik RRA
(rapid rural appraisal) pada daerah lahan kering selama dua musim tanam (MK. 1996
dan MH. 1996/1997). Fokus kegiatan adalah melakukan pengumpulan data tentang
komoditas utama dan pola tanam dominan tanaman pangan dan hortikultura, tingkat
teknologi, serta masalah yang dihadapi. Kondisi fisik lahan diamati secara deskriptif
kualitatif meliputi tipe lahan, elevasi, tipe iklim, jenis tanah dan kesuburan tanah.
Sumber data sekunder berasal dari laporan-laporan Diperta Tk.II, Kantor Kecamatan,
Balai Penyuluhan Pertanian serta Laporan Hasil Karakterisasi Agroekologi Wilayah
Kecamatan di Jawa Timur (Legowo et al, 1996). Pengumpulan data primer dilakukan
dengan teknik Wawancara Semi Struktural didasarkan pada pedoman baku yang
berisikan daftar pertanyaan kunci (Gibbs, 1985 dan Grandstaff, 1985). Data dan
informasi mengenai pola tanam yang terkumpul disederhanakan dalam bentuk diagram
pola tanam setahun. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara deskriptif dan
fungsi statistik induktif dipergunakan untuk menggambarkan kondisi dan
permasalahan umum wilayah (Conway, 1986).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Legowo et al. (1996), mengenai pewilayahan
agroekologi di Jawa Timur dijadikan acuan dalam pengelompokan pola tanam.
Pewilayahan agroekologi di Jawa Timur tersebut dikelompokkan menjadi 17 zona
agroekologi utama dan 36 sub zona diantaranya adalah lahan kering.
Beberapa pola tanam yang dilaksanakan para petani adalah tumpangsari
(intercropping), monokultur, penanaman sisipan (relay cropping), dan penanaman
berurutan (sequential planting). Beberapa tipe tumpangsari antara lain tumpangsari
jenis-jenis tanaman yang sama tipenya tetapi umurnya berlainan, tumpangsari antara
tanaman tinggi dengan tanaman yang pendek, tanaman tahunan dan tanaman semusim,
tanaman umur genjah dengan tanaman umur panjang, dan antara tanaman semusim
yang umurnya kurang dari satu tahun, misalnya jagung ditumpangsarikan dengan
ubikayu.
Penanaman sisipan adalah penanaman satu jenis tanaman kedalam jenis
tanaman yang ada sebelum tanaman ini dipungut hasilnya. Sistem penanaman sisipan
banyak dilakukan petani dengan maksud dapat memanfaatkan tanah, ketersediaan air
dan waktu secara maksimal. Di Jawa Timur penaburan benih kedelai sebelum padi
dipanen sangat populer dilakukan para petani. Maksud dari penyisipan ini adalah
meningkatkan jumlah jenis tanaman yang ditanam pada tanah yang sama per tahun,
sehingga menambah jumlah total hasil keseluruhan.
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Penanaman berurutan merupakan penambahan satu jenis tanaman kedalam
pola tanam setahun segera setelah tanaman terdahulu di panen. Biasanya dilakukan
dengan memilih jenis-jenis tanaman yang berumur pendek. Penanaman palawija
setelah padi sawah merupakan bentuk pola tanam berurutan yang umum dijumpai pada
daerah-daerah yang tidak tersedia cukup air untuk menanam padi kedua. Prinsipprinsip dari penanaman berurutan adalah (1) pergantian penanaman jenis-jenis
tanaman yang mempunyai kemampuan berbeda dalam pengambilan hara tanah atau
sistem perakaran yang dalamnya berbeda, (2) pemilihan urutan jenis-jenis tanaman
dengan memperhitungkan akibat baik dan buruk kepada tanaman berikutnya, (3)
pergantian jenis-jenis tanaman yang peka terhadap hama penyakit dengan jenis
tanaman yang tahan hama penyakit, (4) pergantian jenis-jenis tanaman yang
memiskinkan hara tanah dengan jenis yang dapat memperbaiki hara tanah, (5)
pergantian jenis-jenis tanaman yang berbeda-beda dalam kebutuhan tenaga kerja, air
dan sebagainya. Penanaman berurutan dalam bentuk rotasi tanaman merupakan salah
satu cara dalam menciptakan pola tanam yang stabil di lahan kering dan mencegah
kemunduran kesuburan tanah lebih lanjut.
Pada Lampiran Tabel 1 dicantumkan rangkuman hasil inventarisasi mengenai
pola tanam dominan, komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura serta
penyebaran lokasi atau wilayah utama di beberapa sub-zona agroekologi lahan kering
yang ada di Jawa Timur.
Untuk pengembangan pola tanam di lahan kering perlu disoroti lebih mendalam
cara pengelolan yang sedang berlangsung, keunggulan dan kelemahan serta
peluangnya untuk dikembangkan lebih jauh. Berbeda dengan sistem pertanian di
daerah hilir (lowland) yang dicirikan oleh budidaya padi sawah dalam kondisi
agroekologi yang relatif seragam, kondisi lingkungan daerah lahan kering lebih
beragam, sehingga pola tanamnya juga sangat beragam. Teknologi budidaya yang
diterapkan juga tidak sama di semua tempat, tapi disesuaikan dengan kondisi fisik
lingkungan dan sosial ekonomi setempat.
Beberapa perubahan sedang terjadi pada pola tanam lahan kering. Sistem
tumpangsari untuk keperluan subsisten mulai tersisih oleh sistem produksi komersial
yang cenderung monokultur. Komoditas tanaman pangan secara berangsurangsur
diganti dengan komoditas buah-buahan dan sayuran di daerah vulkanik dataran
medium dan dataran tinggi, serta oleh tebu, tembakau dan buah-buahan di daerah
mediteran dataran rendah.
Tanaman Pangan
Hasil tanaman pangan di lahan kering sangat tergantung pada jumlah dan sebaran
curah hujan. Sistem klasifikasi agroklimat yang selama ini digunakan belum
sepenuhnya mencerminkan ketersediaan air bagi pertumbuhan tanaman di lahan
kering. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan data iklim. Analisis periode curah
hujan mingguan di beberapa bagian wilayah Jawa Timur menunjukkan bahwa
usahatani tanaman pangan memiliki resiko kegagalan yang tinggi (Manshuri et al,
1988). Namun demikian, produksi ubikayu terus meningkat dan menjadi tanaman
dominan di lahan kering karena lebih tahan terhadap kekurangan air dan kondisi
kesuburan lahan yang terbatas, serta tidak banyak membutuhkan masukan (input)
produksi. Pada daerah-daerah yang curah hujannya berfluktuasi, tetap terjadi
diversifikasi tanaman dengan pemakaian sistem tumpangsari.
Peranan iklim sangat menentukan dan bahkan mendikte petani untuk melakukan
sistem pola tanam tertentu. Apabila air tersedia, pada umumnya petani senang
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menanam padi sebagai sumber utama bahan pangan. Padi ditanam pada awal musim
hujan bulan Nopember-Desember. Bila air mencukupi, petani menanam padi 2 atau 3
kali dalam setahun. Di lahan kering, petani hanya mampu menanam satu atau dua kali
tanaman pangan non padi seperti jagung, ubikayu dan kacang-kacangan yang
kebutuhan airnya lebih sedikit dibandingkan padi.
Agroklimat di Jawa Timur didominasi oleh zone C2, C3, D3 dan E. Ringkasan
urutan tanaman di setiap zone agroklimat dominan disajikan pada Tabel 1. Di zone
agroklimat E, jumlah bulan kering lebih dari 5 bulan dan hanya mampu ditanam 1 kali
palawija dalam setahun. Di zone C2, jumlah bulan kering 2-4 bulan dapat ditanami 1
kali padi dan 2 kali palawija dalam setahun (Tabel 1).
Tabel 1.

Urutan tanam tanaman pangan di empat zone agroklimat dominan di Jawa
Timur.

Zone
Agroklimat
C2

Jumlah Bulan
Basah
5-6

Jumlah Bulan
Kering
2-4

Urutan Tanam
Padi
Palawija
1 kali
2 kali

C3

5-6

5-6

1 kali

1 kali

D3

3-4

5-6

0 kali

2 kali

E

0-3

>5

0 kali

1 kali

Di samping jumlah hujan, frekuensi hujan dalam sebulan juga sangat
menentukan keberhasilan tanaman semusim di lahan kering. Tidak adanya hujan
selama 15 hari dalam periode satu bulan dapat mengakibatkan tanaman kedelai dan
jagung gagal tumbuh. Di lain pihak, intensitas hujan yang terlalu tinggi menyebabkan
benih kedelai maupun jagung tidak dapat tumbuh bahkan dapat menjadi busuk.
Dengan demikian petani terpaksa harus membongkar tanaman dan mengganti dengan
benih baru, sehingga menunda saat tanam. Sistem klasifikasi Oldemann yang
didasarkan pada rata-rata bulanan kurang dapat dipakai sebagai dasar pengembangan
tanaman pangan di lahan kering. Analisis kemungkinan hujan mingguan dengan
tingkat peluang 75%, 50%, 25% serta rata-rata hujan mingguan lebih realistis dalam
menggambarkan keadaan di lapangan, sehingga lebih tepat dipakai merencanakan pola
tanam yan dapat diterapkan untuk pengembangan tanaman pangan di lahan kering.
Kondisi ekonomi petani lahan kering sebagian besar tergolong miskin, sehingga
pengembangan program intensifikasi tanaman pangan hendaknya memperhatikan
keterkaitan aktivitas petani di lahan sendiri maupun di luar lahannya. Kebanyakan
petani kecil juga bekerja sebagai buruh tani diluar lahan sendiri. Oleh karena itu
mereka lebih memerlukan teknologi budidaya yang sedikit tenaga kerja.
Petani menengah bisa menerapkan teknologi yang lebih rumit seperti sistem
tanaman ganda dan produksi komoditi yang lebih bersifat komersial. Petani kaya
semakin luwes dalam mengikuti perkembangan yang ada karena mempunyai
kemampuan, baik modal maupun ketrampilan yang relatif lebih baik.
Keadaan sosial ekonomi petani merupakan faktor utama yang menentukan
pengembangan tanaman pangan. Keputusan dalam memilih jenis komoditi, serta
teknologi budidaya yang digunakan tergantung kondisi tersebut. Petani kecil yang
berlahan sempit (rata-rata 0,25 ha) biasanya menanam ubikayu monokultur atau
tumpangsari dengan jagung, berorientasi subsisten. Petani menengah berlahan lebih
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luas (antara 0,25-1,0 ha) melaksanakan tanaman ganda, aktivitasnya lebih rumit.
Petani kaya menguasai lahan lebih luas baik milik sendiri maupun sewa, berorientasi
komersial, mengusahakan tanaman secara monokultur untuk tujuan komersial,
misalnya petani tebu dan sayuran. Pergeseran pola tanam pada umumnya dimotori
oleh petani kaya. Petani kecil jarang mengusahakan tebu dan hortikultura karena
kekurangan modal dan tenaga kerja, tetapi lebih suka menyewakan dan kemudian
menjadi buruh di lahannya sendiri.
Penelitian yang dilakukan oleh Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan, Tanah
dan Air (P3HTA) DAS Brantas di lahan kering Jawa Timur menunjukkan bahwa
rata-rata hasil panen dari pola tumpangsari untuk komoditas tanaman pangan
bervariasi tergantung kesuburan lahan dan curah hujan. Hasil panen untuk tanaman
jagung berkisar antara 1.66-2,5 ton/ha, kedelai 1.13-1,38 ton/ha, kacang tanah 1,762,60 ton/ha, kacang hijau 0.90-1.28 ton/ha, kacang tunggak 0.70-0.95 ton/ha dan
ubikayu 7.14-8.09 ton/ha (P3HTA, 1993).
Hasil penelitian Toha et al. (1990) pada lahan kering dengan jenis tanah Litosol
dengan zone agroklimat C2 dapat diusahakan tiga kali tanam setahun dengan 5-6 kali
panen. Sedangkan kebiasaan petani hanya 2 kali tanam dengan 3-4 kali panen. Pola
tanam yang terbaik adalah jagung + kacang tanah -/- ubikayu-jagung + kacang tanahkacang hijau. Indek pola tanam dapat ditingkatkan dari 200% menjadi 300% (2 kali
tanam menjadi 3 kali tanam).
Selain ubikayu, keberadaan tanaman jagung di lahan kering Jawa Timur
memegang peranan penting dan sangat dominan dalam pola tanam setahun. Hasil
pengujian 8 varietas jagung masing-masing Arjuna, Wiyasa, Kalingga, Hibrida C1,
Hibrida P1, Hibrida CP-1, dan Arjuna Bisi menunjukkan bahwa hasil pipilan kering
yang terendah dicapai oleh varietas Hibrida C1, sedangkan varietas yang lain hasilnya
lebih tinggi dari varietas lokal. Hasil pipilan kering varietas Arjuna dan Arjuna Bisi
tidak berbeda nyata. Bobot berangkasan yang tertinggi dicapai oleh varietas Wiyasa
dan yang terendah varietas lokal (Toha dan Hardjono, 1988). Tanaman jagung yang
ditanam secara tunggal kurang menguntungkan dibandingkan pola tanam tumpangsari
jagung dengan padi gogo, kacang tanah atau kedelai. Produktivitas dan stabilitas hasil
tanaman jagung pada pola tumpangsari lebih baik. Disamping itu, pertanaman
tumpangsari jagung dan kacang-kacangan menghasilkan nilai kalori dan protein
masing-masing sebesar 40-115% dan 60% lebih tinggi dibandingkan pertanaman
secara tunggal (Rahmanto et al, 1991).
Melalui pengaturan jarak tanam dan pemupukan yang lebih baik, hasil padi gogo
dan jagung secara tumpangsari di lahan kering dapat ditingkatkan. Dari lima
varietas/galur padi gogo yaitu C22, Sagi, S 309, S 425 dan Menur yang diuji, ternyata
galur S 425 memberikan daya hasil yang paling tinggi yaitu rata-rata 6.46 ton/ha.
Sedangkan hasil rata-rata dari ke-5 galur tersebut adalah 5.19 ton/ha (Toha, 1988).
Tanaman padi gogo yang ditanam secara tunggal maupun tumpangsari tetap diminati
oleh petani karena merupakan makanan pokok.
Aspek konservasi tanah di lahan kering perlu mendapat perhatian. Dalam
penyusunan pola tanam, perlu diupayakan agar tanah tertutup sepanjang tahun guna
melindungi tanah dari erosi dan pencucian. Mengembalikan sisa tanaman, kompos
dan pupuk kandang ke dalam tanah mutlak diperlukan untuk memperbaiki dan
mempertahankan bahan organik tanah. Pemberian pupuk kandang sekaligus pada
akhir musim kemarau atau awal musim hujan lebih baik daripada dicicil 3 kali dalam
setahun. Produktivitas tanaman pangan di lahan kering terbukti lebih tinggi apabila
sisa tanaman dikembalikan dan tanah diberi pupuk kandang (Hardianto et al, 1997).
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Tanaman Hortikultura
Di wilayah lahan kering dataran tinggi, tanaman pangan kurang menguntungkan
dibandingkan tanaman hortikultura, sehingga luas areal tanaman pangan semakin
berkurang. Demikian pula di daerah vulkanis, tanaman pangan semakin tergusur oleh
hortikultura, karena keuntungan usahatani lebih tinggi diperoleh dari komoditas
hortikultura.
Prospek pengembangan tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan) di lahan
kering pada masa yang akan datang cukup baik. Hal tersebut didukung oleh laju
permintaan terhadap produk sayuran dan buah-buahan yang terus meningkat.
Terdapat berbagai jenis sayuran yang diusahakan petani di lahan kering, baik
diusahakan secara komersial maupun semi komersial. Sayuran yang diusahakan
secara komersial antara lain kentang, bawang putih, bawang daun, cabai besar dan
kubis. Sedangkan yang diusahakan semi komersial antara lain cabai rawit, buncis,
kacang merah dan kacang panjang.
Cara berusahatani sayuran pada umumnya dilaksanakan dalam berbagai pola
tanam, antara lain monokultur, tumpangsari antara sayuran dengan tanaman buahbuahan dan tanaman pangan. Sayuran yang diusahakan secara komersial pada
umumnya ditanam secara monokultur. Jenis sayuran yang dominan di lahan kering
vulkanis dataran tinggi adalah kentang, bawang putih dan bawang daun, sedangkan di
dataran medium-rendah adalah cabai, kacang panjang dan tomat.
Pada umumnya tanaman buah-buahan lebih banyak diusahakan di pekarangan.
Untuk komoditas pepaya dan jeruk sudah berkembang ke lahan tegalan dengan pola
tanam monokultur dan diusahakan secara komersial dalam bentuk kebun. Buahbuahan lain yang menunjukkan harapan yang baik adalah pisang, nangka, apokat,
rambutan, nenas dan sirsak.
Upaya intensifikasi tanaman buah-buahan akan mendorong aspek konservasi
tanah bila petani yakin akan memperoleh keuntungan ekonomis dari cara itu. Sebagai
contoh, anjuran untuk mengganti tanaman pangan dengan tanaman buah-buahan harus
disertai dengan informasi tentang varietas dan cara budidaya yang cocok dengan
kondisi setempat dan pemasarannya. Dengan demikian, intensifikasi tanaman buahbuahan di lahan kering tidak lagi hanya berbicara soal teknologi budidaya, tetapi juga
terkait dengan aspek sosial ekonomi petani.
KESIMPULAN
Intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura merupakan bagian penting dalam
konteks pengembangan wilayah lahan kering. Perubahan dan kecenderungan yang
mengarah ke pola usahatani yang lebih komersial dan menghindari komoditas yang
kurang stabil dan kurang memiliki nilai ekonomis menunjukkan perkembangan yang
positif dalam mencapai sasaran peningkatan produktivitas lahan kering dan
pendapatan petani. Interaksi komplementer antara subsistem produksi tanaman
pangan dan hortikultura perlu diperhatikan dan dikembangkan guna meningkatkan
produktivitas, stabilitas dan keberlanjutan sistem produksi secara keseluruhan.
Kondisi lahan kering berbeda-beda tergantung jenis tanah, iklim, ketinggian
tempat dan kondisi topografinya. Hal tersebut berkaitan dengan jenis komoditi yang
layak dikembangkan. Usaha intensifikasi tanaman pangan sebaiknya diarahkan pada
pola tanam yang optimal dalam memanfaatkan curah hujan dan tenaga kerja,
disamping introduksi varietas unggul yang mampu berproduksi dalam kondisi
pemberian masukan (input) rendah. Kepentingan konservasi tanah tidak seharusnya

460

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

berlawanan dengan upaya intensifikasi tanaman, asalkan diintegrasikan secara baik
dengan pola usahatani yang sudah ada. Pengembangan komoditas sayuran dan buahbuahan dapat dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dengan penggunaan bibit
berkualitas dan pengelolaan lahan yang berwawasan lingkungan, serta perlu dikaitkan
dengan potensi pemasarannya.
SARAN
Intensifikasi pola tanam pada dasarnya bertujuan untuk menekan sekecil
mungkin periode bero dan meningkatkan semaksimal mungkin intensitas tanam dalam
setahun dalam rangka memanfaatkan air hujan yang ada serta dapat panen sesering
mungkin. Hasil-hasil pengujian oleh Balai Penelitian umumnya merekomendasikan
sistem tanam ganda, karena dapat meningkatkan produktivitas lahan kering. Namun
untuk dikembangkan di lahan kering secara luas masih perlu dikaji pola curah hujan
setempat. Analisis kemungkinan hujan mingguan dengan tingkat peluang 75%, 50%,
25% dan rata-rata hujan mingguan lebih menggambarkan keadaan di lapang.
Disamping itu, teknologi tanam ganda memerlukan kombinasi jenis tanaman
yang sesuai. Jenis-jenis untuk monokultur belum tentu sesuai untuk tanam ganda.
Perlu varietas yang sesuai untuk sistem tanam ganda di lahan kering. Informasi dari
hasil inventarisasi ini sangat berguna dalam penyusunan program pengkajian yang
perlu ditindak lanjuti dengan kegiatan "on farm research" dengan melibatkan petani di
berbagai agroekosistem dan tipe agroklimat.
PUSTAKA
Bambang Rahmanto, C. Setiani, H.M. Toha dan Y. Soelaiman. 1991. Potensi
pertanaman tumpangsari jagung dengan padi gogo, kedelai, kacang tanah dan
kacang hijau di DAS Jratunseluna. Risalah Seminar Hasil Penelitian
P2LK2T. P3HTA, Badan Litbang Pertanian.
Conway.R.G. 1986. Agroecosystem Analysis for research and development. Winrock
International Institute for Agriculture Development, Bangkok.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
1993. Laporan Tahunan.
Grandstaff.S. 1985. Wawancara semi struktural. Makalah dalam International
Conference on Rapid Rural Appraised, Khon Kaen, Thailand. (diterjemahkan
oleh KEPAS, Badan Litbang Pertanian).
Manshuri A.G, K. Suryanata dan S. Brotonegoro. 1988. Identifikasi Pengembangan
Tanaman Pangan Di Beberapa Zone Agroekosistem. Prosiding Hasil
Penelitian Agroekosistem. KEPAS, Badan Litbang Pertanian dan The Ford
Foundation.
P3HTA. 1993. Inventarisasi Hasil Penelitian. Proyek Penelitian Penyelamatan Hutan,
Tanah dan Air, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen
Pertanian.
Hardianto. R, R. Santoso, Boesono M, dan Sudaryono. 1997. Model Usahatani
Tanaman Pagar Pada Lahan Kapur Marjinal dan Prospek Pengembangannya.
Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian No. 2 Thn.1996, Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian Karangploso, Badan Litbang Pertanian.
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Husin M. Toha, A.M. Fagi, D. Juanda dan B. Rahmanto. 1990. Peningkatan intensitas
pola tanam di lahan kering DAS Jratunseluna. Risalah Pembahasan Hasil
Penelitian. P3HTA, Badan Litbang Pertanian.
Husin M. Toha dan Widi Hardjono. 1988. Adaptasi beberapa varietas jagung di DAS
Jratunseluna. Risalah Lokakarya Hasil Penelitian Lahan Kering dan
Konservasi Tanah di DAS. P3HTA, Salatiga. Badan Litbang Pertanian.
Husin M. Toha. 1988. Tumpangsari varietas/galur padi gogo dengan jagung. Risalah
Lokakarya Hasil Penelitian Pertanian Lahan Kering dan Konservasi Tanah di
DAS. P3HTA, Salatiga. Badan Litbang Pertanian.
Legowo E, Q.D. Ernawanto, S.R. Soemarsono, R. Hardianto, N. Pangarso dan
H.Sembiring, 1996. Zonasi agroekologi dan karakterisasi wilayah-wilayah
kecamatan di Jawa Timur. BPTP Karangploso, Badan Litbang Pertanian.
Malang.
DISKUSI
Komarudin Maksum, Ir, MS.:
Apakah perubahan/pergeseran pola tanam dari komoditas tanaman pangan ke
komoditas lain di lahan kering Jawa Timur bersifat permanen atau sementara
(temporer) ?
Ruly Hardianto, Ir:
Dari data selama sepuluh tahun terakhir terlihat bahwa pergeseran komoditas
tanaman pangan ke komoditas hortikultura di daerah lahan kering vulkanik dataran
tinggi dan dataran medium menunjukkan sifat perubahan yang permanen, sehingga
luas area pertanaman tanaman pangan terus mengecil. Sedangkan pergeseran/
perubahan komoditas tanaman pangan ke komoditas lain (buah-buahan, sayuran,
tebu dan tembakau) di daerah dataran rendah Mediteran bersifat temporer dan
tidak tetap. Pergeseran/perubahan pola tanam di dataran tinggi dan medium lebih
dominan disebabkan karena faktor kesesuaian agroekologi dan ekonomi,
sedangkan untuk daerah dataran rendah lebih banyak dipengaruhi oleh
pertimbangan pasar.
Syarifuddin, Ir.:
Apakah dari kegiatan inventarisasi ini sudah dapat dibuat peta komoditas dominan
untuk setiap wilayah dan siapa pengguna dari hasil kegiatan ini ?
Ruly Hardianto, Ir.:
Data/informasi yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi ini merupakan input
yang penting untuk menunjang pewilayahan komoditas. Apabila peta agroekologi
yang sudah dibuat sebelumnya, dilengkapi dengan data pola tanam dan penyebaran
komoditas dominan untuk setiap wilayah, maka dapat dibuat peta penyebaran
komoditas dan peta penyebaran pola tanam setiap wilayah. Dari kegiatan
inventarisasi ini diperoleh diagram pola tanam untuk setiap kecamatan di Jawa
Timur sebagai data dasar, data penyebaran lokasi untuk setiap pola tanam,
penyebaran komoditas dominan, dan luas area setiap pola tanam di 17 zona utama
dan 36 sub zona lahan kering di Jawa Timur. Pengguna yang langsung dapat
memanfaatkan hasil kegiatan inventarisasi ini antara lain para penyuluh, Dinas
Pertanian Tanaman Pangan di setiap kabupaten, para perencana program
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pengembangan pertanian di Timur seperti Kanwil Pertanian, Bappeda, serta para
peneliti yang berkepentingan dalam pengkajian teknologi spesifik lokasi.
Sedangkan bagi para petani manfaat hasil kegiatan ini bersifat tidak langsung.
Asikin, Ir.:
Peningkatan produksi dan perluasan area pertanaman ubikayu di lahan kering tidak
terjadi secara seragam di setiap wilayah. Untuk daerah yang memiliki potensi air,
para petani cenderung mengganti tanaman palawija menjadi area pertanaman padi.
Hal ini terjadi di daerah dataran rendah yang memiliki potensi air tanah cukup dan
dengan menggunakan pompa air, para petani mengusahakan tanaman padi.
Disarankan agar dilakukan pengkajian lebih mendalam terutama dalam aspek
perubahan pola tanam dan komoditas di setiap wilayah.
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Lampiran
Tabel
No
1
1.

Penyebaran lokasi/wilayah utama, Komoditas utama dan polatanam dominan di Sub Zona agroekosistem lahan
kering pada 17 zona agroekologi di Jawa Timur
Zona Agroekologi Utama
2
Alf. 2.1
(Alfisol, 3-4 BK, 0-700 m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
a. Alf. 2.1.1.1
b. Alf. 2.1.2.1
c. Alf. 2.1.3.1
Jumlah :

2.

Alf. 3.1
(Alfisol, >4BK, 0-700m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
a. Alf. 3.1.1.1
b. Alf. 3.1.2.1
c. Alf. 3.1.3.1
Jumlah
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Luas (ha)

Lokasi/Wilayah Utama

3
4
82.500 Malang (Sumbermanjing, Lawang), Pasuruan
(Purwosari), Ngawi (Kendal, Ngrambe, Simo,
Widodaren), Magetan (Magetan, Sukomoro,
7.500 Karangrejo, Parang, Lembean, Kawedanan) dan
23.125 Lumajang (Ranuyoso).
8.750
--------39.375
(48%)
517.500 Gresik (Panceng), Lamongan (Paciran,
Brondong), Mojokerto, (Ngoro), Bangkalan
(Burneh, Geger, Tragah, Galis, Konang, Kokop,
Tanjungbumi, Sepuluh, Klampis), Sampang
(Tambelangan, Kedungdung, Robatol,
175.000 Ketapang, Sukabanah, Banyuates), Pamekasan
159.000 (Palengaan, Batu marmar, Waru, Pakong,
4.375 Karangan, Galis, Sumenep (Manding,
---------- Kalianget, Gapura, Dungkek, Batu putih,
338.750 Dasuk, Kubaru, Ambunten, Pasongsongan,
(65%) Guluk-guluk, Gading, Pragaan, Bhuto),
Banyuwangi, (Wongsorejo), Jember
(Sumberjambe), Bondowoso (Tapen, Prajegan,
Cerma). Probolinggo (Krejengan, Kotaanyar,
Maron, Leces, Bantaran, Tongas), Malang
(Gedangan, Ngajum, Dau), Pasuruan (Lekok,
Nguling, Grati), Tuban (Tuban, Semanding,
Sukosari, Montong, Merakurak, Kerek)
Bojonegoro (Bubulan, Kedungadem) Blitar
(Kesamben), Jombang (Kudu, Kabuh,
Plandaan), Ngawi (Beringin).

Komoditas utama
Tan. pangan
Hortikultura
5
6
Jagung ,
Kedelai, Padi
gogo, Ubikayu

Jagung,
Kedelai,
Kacang tanah,
Ubikayu,
Kacang hijau

Mangga, Pisang,
Cabai, Bawang
merah,
Semangka

Pola tanam dominan
7
Tanaman pangan:
a. Padi gogo-Jagung-Kedelai
b. Jagung+Ubikayu-Kedelai

Tanaman Pangan:
a. Jagung-Kedelai/Kc.tanah-Bero
b. Jagung-Kedelai/Kc.tanah-Tembakau
c. Jagung-+Ubikayu-Kedelai
d. Jagung-Jagung-Kedelai/
Kc.Tanah/ Kc.Hijau.
e. Jagung-Jagung-Tembakau
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1
3.

4.

2
And.1.2
(Andisol, 0-2 BK, 7001500m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
And.1.2.3.1

3
4
23.125 Lereng gunung Semeru sebelah Tenggara yaitu
di Kecamatan Senduro dan Pronojiwo
Kabupaten Lumajang.

And. 2.2

43.000 Mojokerto (Pacet), Probolinggo (Lumbang,
Sukapura, Sumber) Malang (Dau, Pujon,
Ngantang, Karangploso, Batu), Pasuruan
(Puspo, Tutur, Purwodadi)
43.000
(100%)

(Andisol, 3-4 BK, 700-1500 m)

Sub zona Agroekologi
Lahan Kering :
And.2.2.3.1

5.

And. 3.3
(Andisol, >4 BK, 1500-2500m)

Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
a. And. 3.3.3.1
b. And. 3.2.3.1
Jumlah
6.

Ent. 2.1
(Entisol, 3-4 BK, 0-700 m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
a. Ent. 2.1.1.1
b. Ent 2.1.2.1
c. Ent 2.1.3.1
Jumlah

5
Jagung,
Kedelai,
Ubikayu

6
Kobis,
Kentang,
Bawang putih

7
Tanaman pangan :
a. Jagung-Kedelai-Jagung
b. Jagung+Ubikayu
Hortikultura :
a. Kobis-Kentang-Bawang putih

22.500
(98%)
Jagung,
Ubi jalar,
Ubikayu

Kobis kentang,
Bawangdaun,
Bawangputih,
Bawangmerah,
Wortel

48.000 Jember (Panti), Bondowoso, (Klabang, Maesan,
Wringin), Situbondo (Jatibanteng), Probolinggo
(Gading, Krucil, Sukapura), Malang
(Poncokusumo, Ngajum) Pasuruan (Tosari,
12.500
26.875 Puspo, Pasrepan, Tutur) Nganjuk (Sawahan),
----------- Madiun (Kare), Ponorogo (Sooko).
39.375
(82%)

Jagung,
Ubikayu,
Padi gogo,
Ubi jalar

Kentang, Kobis,
Bawang Putih,
Apel

200.000 Mojokerto (Dlangu, Jatirejo, Gondang,
Kutorejo, Pungging, Trawas), Banyuwangi
(Glenmore, Kalibaru), Jember (Kalisat,
Sukowono), Lumajang (Lumajang, Sukodono),
21.875 Kediri (Wates, Plosoklaten, Punen, Ngancar,
91.250 Gurah, Pare), Tulungagung (Tanggunggunung),
12.500 Trenggalek (Munjengan), Jombang( Ngoro,
----------- Bareng), Madiun (Jiwan), Magetan (Takeran,
125.625 Bendo, Maospati), Pacitan (Tulakan, Ngadirejo)
(63%) .

Jagung,
Kedelai,
Ubikayu,
Kacang tanah,
Ubi jalar

a. Jagung,-Bawangmerah/
Bawangputih-Ubijalar
b. Kentang-Kobis-Jagung
c. Kobis-Kobis-Bawang daun
d. Jagung+Ubikayu-Jagung-komak/
Krotok
e. Kentang-Kobis-Wortel
Tanaman Pangan:
a. Jagung+Ubikayu-Ubi jalar
b. Jagung+Ubikayu-Padi gogo-Bero
Hortikultura :
a. Bawang putih-Kentang-Jagung
b. Apel+Bawang daun
c. Kentang-Kobis-Jagung

Lombok, Kacang Tanaman pangan :
panjang, Mangga a. Jagung-Ubikayu-Kedelai
b. Jagung-Jagung-Kedelai
c. Jagung-Kacang tanah-Jagung
d. Ubi jalar- Jagung- Bero
e. Padi gogo+Ubikayu- Jagung
Hortikultura :
a. Jagung + Lombok
b. Jagung + Kacang panjang
c. Mangga+Jagung+Kacang tanah
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1
7.

8.

2
Ent. 2.2
(Entisol, 3-4 BK, 7001500m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
Ent. 2.2.3.1

Ent. 3.1
(Entisol, > 4 BK, 0-700m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
a. Ent. 3.1.1.1
b. Ent. 3.1.2.1
c. Ent. 3.1.3.1
Jumlah

3
4
41.875 Lumajang (Randuagung, Ranuyoso, Klakah),
Probolinggo (Tiris), Jember (Tanggul), Malang
(Ngantang), Kediri (Punen), Nganjuk
(Sawahan).

6
Pisang, Apokat,
Kentang, Kobis

41.875
(100%)

7
Tanaman Pangan :
a. Jagung-Kedelai-Komak
b. Padi gogo- Jagung - Kedelai
c. Jagung+Ubikayu-Kacang tanah
Hortikultura :
Kentang - Kobis – Jagung

489.500 Mojokerto (Trowulan), Sumenep (Gayam,
Jungkat, Saronggi), Jember (Wuluhan),
Bondowoso (Bondowoso, Tenggarong,
Tegalampel, Grujugan, Tamanan, Pujen,
Wonosari, Sukosari), Situbondo (Kendit,
Mlandingan), Probolinggo (Kraksaan,
100.000 Banyuanyar), Lumajang (Tekung, Kunir,
264.375 Tempeh), Malang (Tumpang, Wajak, Tajinan,
20.000 Bululawang, Dampit, Bantur, Donomulyo,
Kalipare, Pagak), Pasuruan (Wonorejo,
---------Sukorejo, Pandaan, Gempol), Tuban (Jenu,
384.375 Tambakboyo, Jatirogo, Singgahan), Bojonegoro
(79%) (Ngrambe, Temayang), Kediri (Kandat,
Kepung, Plemahan, Kunjang), Blitar (Sanan
wetan, Sanan kulon, Kepanjen kidul, Garum,
Kanigoro, Suruh wadang, Bakung, Sutojayan,
Panggungrejo, Binangun, Wates, Wlingi, Talun,
Gandusari, Nglegok, Pongah, Srengat,
Udanawu), Tulungagung (Bandung, Besuki,
Kalidawir, Pagerwojo, Rejotangan), Trenggalek
(Trenggalek, Bendengan, Karangan, Tugu)
Nganjuk (Ngluyu), Jombang (Diwek,
Mojowarno, Mojoagung, Sumokito, Gudo),
Ponorogo (Sampang, Badegan, Sambit, Sawoo),
Pacitan (Kebonagung, Arjosari, Punung,
Donorejo, Pringkuku).
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5
Jagung,
Kedelai,
Kacang tanah,
Ubikayu, Padi
gogo

Jagung,
Kedelai,
Ubikayu,
Kacang tanah,
Kacang hijau,
Kacang tanah,
Komak

Mangga, Pisang,
Pepaya,
Rambutan,
Lombok,
Semangka,
Blewah

Tanaman Pangan :
a. Jagung+Ubikayu-Bero /Kacang
krotok
b. Jagung/Padi gogo-KedelaiBero/Kacang krotok
c. Jagung-Kacang tanah- Bero/Kacang krotok
d. Jagung-Jagung-Bero
e. Jagung+Ubikayu-Kacang tanahKacang hijau/Tunggak
f. Jagung-Tembakau-Bero
g. Padi gogo-TembakauBero/Jagung
h. Jagung-Tebu
i. Jagung-Kacang hijau-Komak
Hortikultura :
a. Jagung- Lombok
b. Mangga+ Jagung/Kacang tanah
c. Padi gogo-Kol/Jagung-Blewah/
semangka

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

1
9.

2
Ept. 3.1
(Inceptisol, >4 BK, 0-700
m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
a. Ept. 3.1.1.1
b. Ept. 3.1.2.1
Jumlah

3
4
680.500 Mojokerto (Mojokerto, Magersari, Gedeg,
Kunlagi, Sooko, Puri, Bangsal, Mojosari),
Bangkalan ( Tanahmerah, Kuranayar, Modung,
Blego), Sampang (Sampang, Omben, Torjun,
Sreseh), Pamekasan (Pamekasan, Pademawu,
Proppo), Sumenep (Batang-batang, Lenteng),
Banyuangi (Srono, Cluring, Muncar, Tegal
103.125 dlimo), Jember (Ambulu, Puger, Balung,
57.500 Gumukmas, Kencong, Umbulsari), Situbondo
----------- (Situbondo, Panarukan, Panji, Mangaran,
160.625 Kapongan), Probolinggo (Probolinggo,
(24%) Mayangan, Ketapang, Wonoasih, Dringen,
Gending, Peja rokok, Patolan, Sumberkarang)
Lumajang (Yosowilangun), Malang (Blimbing,
Kedungkandang, Pakis, Pakisaji, Gondanglegi,
Kepanjen, Sumberpucung, Singosari) Pasuruan
(Rejoso, Gondangwetan, Bangil, Gadingrejo,
Pohjentrek, Porong, Bugul kidul), Tuban (Polongwidang, Plumpang), Bojonegoro (Kanor,
Sumberejo, Baureno, Kepoh Baru), Kediri
(Mojoroto, Campurejo, Semen, Grogol, Keras,
Pagu, Papar, Purwosari, Ngadiluwih, Taraka,.
Pesantren, Gampengrejo), Tulungagung
(Tulungagung, Gondang, Boyolangu, Sumbergempol, Ngantru, Karangrejo, Ngunut, Campurdarat, Pakel, Pucanglaban), Trenggalek (Pagalan, Durenan, Gandusari, Watulimo), Nganjuk
(Tanjunganom, Gondang, Baron, Kertosono,
Patianrowo, Lengkong, Jatikalen, Prambon,
Pace, Loceret, Bagor, Rejoso, Ngronggot)
Jombang (Perak, Bander, Peterongan,
Kesamben, Ploso), Madiun (Geger, Kelonkasi,
Dolop, Dagangan, Mejayan, Tebon), Ponorogo
(Siman, Babadan, Kauman, Sukorejo, Balong,
Bangkal, Jetis).

5
Jagung,
Kedelai, Padi
gogo, Kacang
tanah

6
Mangga, Pisang,
Bawang merah,
Lombok

7
Tanaman Pangan :
a. Jagung- Kedelai-Jagung
b. Jagung-Kacang tanah-Jagung
c. Padi gogo-Jagung-Bero
d. Jagung-agung-Bero
e. Jagung-Jagung-Tembakau
f. JagungPadi gogo-Tembakau
Hortikultura :
a. Mangga+Pisang-Jagung
b. Bawang merah-Bawang merahJagung
c. Kedelai- Lombok
d. Lombok- Jagung - Bero
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1
15.

10.

2

Ept. 2.1
(Inceptisol, 3-4 B, 0-700 m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
a. Ept. 2.1.1.1
b. Ept. 2.1.2.1.

82.500 Bangkalan (Bangkalan, Socah, Kamal,

Ert. 2.1
(Vertisol, 3-4 BK, 0-700 m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering
a. Ert. 2.1.1.1
b. Ert. 2.1.2.1
...............Jumlah
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4

30.500 Probolinggo (Kuripan), Malang, (Jabung),

Jumlah

11.

3

Oxi. 2.2
(Otisol, 3-4 BK, 700-1500 m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
Oxi. 2.2.3.1

Mojokerto (Gondang), Bondowoso (Maesan).

5
Jagung, Padi
gogo

6
Mangga

20.000
(66%)

Arosbaya), Jember (Sumberbaru), Lumajang
(Jatirejo, Pasirian, Tempursari), Bojonegoro
(Kalitidu), Trenggalek (Panggul), Ngawi
10.000 (Ngawi, Padas, Pungkur, Kwadungan, Geneng,
48.750 Paron, Kedungalor), Magetan (Karangmojo).

Jagung,
Kacang tanah,
Ubikayu,
Kedelai

Mangga, Pisang,
Solok,
Rambutan,
Pepaya

7
Tanaman Pangan :
a. Jagung+Ubikayu-Jagung-Bero
b. Padi gogo-Jagung-Bero
Hortikultura :
Mangga+ Jagung
Tanaman pangan:
a. Jagung+Ubikayu-Kacang tanahKacang krotok
b. Jagung-Ubikayu-Kedelai-Bero

---------58.750
(71%)
29.500 Bojonegoro (Dander, Ngasem, Malo, Padangan, Jagung,

Purwosari), Ngawi (Mantingan).
1.875
1.25
---------3.125
(11%)

Kedelai,
Ubikayu,
Kacang hiau,
Kacang
tunggak

Tanaman pangan :
a. Jagung-Kacang hijau-Bero
b. Jagung- Kedelai - Kacang tunggak
c. Jagung+ Ubikayu- Kedelai
Hortikultura :
-

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso

1
12.

2
Ert. 3.1
(Vertisol, >4 BK, 0-700m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
a. Ert. 3.1.1.1
b. Ert. 3.1.2.1
Jumlah

13.

Oll. 3.1
(Mollisol, > 4 BK, 0-700m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
a. Oll. 3.1.1.1
b. Oll. 3.1.2.1
c. Oll. 3.1.3.1
Jumlah

14.

Oxi. 2.1
(Oxisol, 3-4 BK, 0-700 m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
a. Oxi. 2.1.1.1
b. Oxi. 2.1.2.1
c. Oxi. 2.1.3.1
Jumlah

3
4
290.000 Gresik ( Gresik, Kebomas, Donorejo, Wringinanom, Menganti,), Lamongan (Lamongan, Tikung,
Karangpilang, Mantup, Sambeng, Ngimbang,
Bluluk madu, Sugio, Kedungpring), Mojokerto,
(Jetis, Dawas Blandong), Sampang (Camplong),
Pamekasan (Tlanakan), Banyuwangi (Banyu41.250 wangi, Purwoharjo, Bangorejo), Situbondo
9.375 (Banyuputih), Pasuruan (Beji, Rembang,
--------- Kraton), Tuban (Rengel, Parengan, Bancar,
50.625 Kenduruan, Bangilan, Senori), Bojonegoro
(17%) (Kapas, Sugihwaras, Kasiman, Balen), Madiun
(Wungu, Saradan, Pilangkuncung, Balerejo),
Ngawi (Karangjati), Ponorogo (Jenangan,
Puling, Ngebel).

5
Jagung,
Ubikayu,
Kedelai,
Kacang hijau,
Kacang
tunggak,
Kacang tanah

7
Tanaman pangan:
a. Jagung-Kacang tanah- Bero
b. Padi gogo+ Ubikayu- Kedelai
c. Jagung + Ubikayu- Kacang tunggak
d. Jagung+ Ubikayu - Kacang hijauBero
e. Jagung- Ubikayu- Tembakau
Hortikultura :
a. Mangga + Ubikayu
b. Lombok - Tembakau
c. Jagung+Lombok-Terong
d. Jagung- Kacang hijau- Mentimun

50.500 Bangkalan, (Sukolilo), Pamekasan (Peganteran), Jagung,
Situbondo (Asembagus, Jangkar).
Kacang
tunggak,
Kacang hijau,
23.750
16.250
Ubikayu
2.500
--------42.500
(84%)
164.000 Banyuwangi (Sanggar), Jember (Sumbersari,
Patrang, Pakusari, Mumbulsari, Jenggawah,
Rambipuji, Bangsalsari, Tanggul, Sukorambi,
Arjasa, Silo, Tumpurejo), Bondowoso
26.500
58.750 (Maesan), Lumajang (Gucialit), Pasuruan
23.750 (Pasrepan), Nganjuk (Ngetos, Berbek, Sawahan,
---------- Wilangan), Madiun (Gemarang), Ngawi
108.750 (Jogorogo), Magetan (Panekan), Pacitan
(66%) (Sudimoro).

6
Mangga, Pisang,
Lombok,
Mentimun,
Terong

Jagung,
Ubikayu,
Kacang tanah,
Kedelai, Ubi
jalar

-

Tanaman Pangan:
a. Jagung-Jagung-Kacang tunggak
b. Jagung- Kacang hijau- Bero
c. Jagung+Ubikayu-Tembakau
Hortikultura :
-

Pisang, Nenas

Tanaman Pangan:
a. Jagung+Ubikayu-Kacang tanah-Bero
b. Jagung-Tembakau
c. Jagung-Kedelai-Kacang tanah
Hortikultura :
Pisang,+ Nenas
Pisang+ Ubi jalar
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1
15.

16.

2
Oxi. 2.2
(Otisol, 3-4 BK, 700-1500
m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
Oxi. 2.2.3.1

3
4
30.500 Probolinggo (Kuripan), Malang, (Jabung),
Mojokerto (Gondang), Bondowoso (Maesan).

Oxi. 3.1
(Oxisol, >4 BK, 0-700 m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
a. Oxi. 3.1.1.1
b. Oxi. 3.1.2.1
c. Oxi. 3.1.3.1

220.500 Banyuwangi (Giri, Glagah, Kabot, Rogojampi,
Singojuruh, Genteng, Gambiran, Pesanggaran),
Bondowoso (Curahdami, Wringin), Situbondo
(Suboh, Besuki, Jatibanteng, Arjusa), Malang
9.375 (Kasembon), Pasuruan (Winangun),
53.750 Tulungagung (Kauman, Sendang), Trenggalek
82.500 (Pule, Kampak, Dongko), Jombang
---------- (Wonosalam), Madiun (Kare), Ponorogo
145.625 (Slahung, Ngrayun), Pacitan (Nawangan,
(66%) Bandar).

Jagung,
Ubikayu,
Kedelai,
Kacang tanah,
Padi gogo

37.000 Situbondo (Sumbermalang), Probolinggo
(Pakuniran), Malang (Tumpang, Wagir), Blitar
(Doko, Wlingi).

Jagung, Padi
gogo,
Ubikayu

Jumlah

17.

470

Oxi. 3.2
(Oxisol, > 4 BK, 700-1500
m)
Sub Zona Agroekologi
Lahan Kering :
Oxi. 3.2.3.1

5
Jagung, Padi
gogo

6
Mangga

20.000
(66%)

25.625
(69%)

7
Tanaman Pangan :
a. Jagung+Ubikayu-Jagung-Bero
b. Padi gogo-Jagung-Bero
Hortikultura :
Mangga+ Jagung

-

Tanaman Pangan :
a. Jagung+Ubikayu-Bero
b. Kedelai/Kacang tanah+UbikayuBero
c. Padi gogo-Jagung -Bero
d. Jagung+Ubikayu-Kedelai
e. Jagung-Tembakau
Hortikultura :
-

Mangga, Cabai

Tanaman Pangan :
a. Padi gogo- Jagung-Kacang hijau
b. Jagung+Ubikayu-Jagung-Bero
Hortikultura :
Jagung- Cabai

ISBN:Pertanian
979-95548-1-0
Balai Pengkajian Teknologi
Karangploso
KAJIAN FAKTOR PENENTU TEKNIS PETERNAKAN DALAM
SISTEM USAHATANI BERBASIS SAPI POTONG DI JAWA TIMUR
(A Study on Determinant Factors of Technical Husbandry In the Farming Effort
in the Centre of Animal Husbandry In East Java)
Didik Eko Wahyono, M. Ali Yusran, Gunawan, Ainur Rasyid dan Hendry Ariyanto 1)
ABSTRAK
Pengkajian dilakukan secara survai, identifikasi masalah untuk menentukan
faktor penentu dilakukan dengan pengamatan keadaan ternak dan pencatatan
kegiatan usaha ternak di daerah sapi potong di Jawa Timur. Jumlah
responden sebanyak 260 orang peternak. Data yang dikumpulkan meliputi
variabel yang menentukan Faktor Penentu Teknis (FPT) peternakan sapi
potong dan permasalahan yang menghambat pelaksanaan Panca Usaha
Ternak Potong (PUTP) sapi potong, yaitu rendahnya pengetahuan dan
ketrampilan peternak dalam pengendalian penyakit, reproduksi ternak
masing-masing
scornya 14,4 dan 37,5. Khusus bidang reproduksi
berpengaruh terhadap efisiensi reproduksi, sehingga jarak beranaknya
panjang. Adapun faktor pendorong sebagai penentu teknis peternakan
adalah kemudahan memperoleh bibit yang baik dan kemudahan dalam
pemasaran ternak. Dalam memasarkan sapinya peternak tidak menentukan
umur jual dan saat harga baik, namun ditentukan oleh kebutuhan yang
mendesak. Demikian halnya dengan bibit, diperoleh dari hasil keturunan
sendiri atau membeli di pasar hewan terdekat. Dalam memilih bibit belum
selektif berdasarkan garis keturunan namun cenderung dari segi ekteriornya
(bentuk luar). Motivasi usaha ternak yang dominan adalah sebagai sumber
bibit (pembibitan) dengan harapan setiap tahun beranak. Motivasi ini dapat
dijadikan sebagai modal dasar dalam meningkatkan efisiensi reproduksi dan
perkembangan ternak pada umumnya. Beberapa hal yang perlu dilakukan
dalam mengantisipasi faktor penghambat pelaksanaan program PUTP
(Panca usaha ternak potong) meliputi, peningkatan ketrampilan dan
pengetahuan peternak tentang reproduksi melalui pembinaan/penyuluhan,
peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan pengendalian penyakit
yang baik melalui vaksinasi penyakit menular dan pemberian pakan ternak
bergizi.
Kata kunci: Sapi potong, faktor penentu teknis peternakan.
ABSTRACT
A Study was done in a survey. The problem were identified to find the
determiner factor by observing the cattle condition and recording the farmers
efforts in the cows areas centre in east Java. The data were collected from
260 respondents covering the variebles determining the factors and the
problems that hinder the perform of five efforts animal hubandry namely the
low knowledge and skill of the farmers in controlling the animal disease and
_____________________________________________
1)

Berturut-turut AjPMA, PMD, PMD, AsPMA, Penyuluh Pertanian Muda BPTP Karangploso
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the anaimal reproduction were 14,4 and 37,5 each. Reproduction influences
on efficiency so that the calving interval was long. The motivation factor as
determinant factors of animal husbandry was how to get good calf easily and
animal marketing. in marketing the cattle, the farmers don't consider their
age and preces, but based on the farmers need and also the calf was got from
their own buth or buying in the near animal markets selecting the calf is not
selective get based on the burt line but fends to see the exterior form. The
dominant animal efforts motivation was the calving with the farmers hope to
have calf every year. The motivation was as basic thinking to increase
reproduction effeciency and to develop the cattle. Some consideration to do
was to increase the farmers knowledge and skills about reproduction through
guidance artificial insemination service and good controly animal disease
through vaccination of animal disease, and giving nutrions feed.
Key word: Beef cattle, determinant factors at animal husbandry.
PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah
peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian terutama di Pulau Jawa, dan
diperkirakan mencapai 35.000 ha per tahun. Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari
luas Indonesia dihuni oleh 69% penduduk Indonesia, sehingga penguasaan lahan
berkisar 0,27-0,63 ha per keluarga tani. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka
permintaan akan protein hewani akan meningkat pula. Disisi lain produktivitas sapi
potong masih rendah sehingga perkembangannya lambat.
Pada masa yang akan datang sistem usaha peternakan dituntut harus lebih efisien
dan kearah agroindustri agar dapat bersaing dengan produk dari luar yang mengarah
pada persaingan pasar bebas (global). Soekartawi (1994) menyatakan bahwa usaha
pertanian (termasuk peternakan) dituntut untuk lebih berwawasan berkelanjutan,
agribisnis dan rasional. Di Indonesia umumnya profil usaha peternakan masih dikelola
secara tradisional. Gambaran usaha-usaha peternakan dari aspek permintaan dan
produksi daging perlu perhatian serius dalam menangani pengembangan usaha
peternakan, terutama untuk mengantisipasi pasar bebas dunia.
Pada umumnya petani miskin memiliki usaha peternakan sebagai jenis usaha
yang produktif dan kompatibel bagi peningkatan pendapatan, namun modal untuk
pengadaan bibit merupakan kendala utama. Peternak kita sebagian besar peternak
tradisional, skala kecil dengan berbagai keterbatasan yang biasanya berpegang pada
prinsip safety first dan swasembada. Sistem pemeliharaan ternak secara tradisional
ditandai dengan rendahnya tingkat investasi dan teknologi, tujuan pemeliharaan untuk
memenuhi kebutuhan petani, penghindaran resiko dan peningkatan penggunaan tenaga
kerja keluarga di samping melengkapi kegiatan pertanian lain dengan tingkat produksi
rendah (Sabrani dan Levin, 1993).
Faktor penentu teknis peternakan selalu berkaitan dengan perilaku peternak dalam
penerapan teknologi peternakan. Faktor penentu teknik peternakan dapat digunakan
sebagai pedoman arahan dalam introduksi suatu paket teknologi agar lebih efektif,
efisien dan tepat mengenai sasarannya. Dengan demikian faktor penghambat dalam
peningkatan produktivitas ternak dapat diantisipasi. Faktor tersebut juga merupakan
umpan balik dari peternak untuk bahan pertimbangan dalam menentukan jenis paket
teknologi yang diintroduksikan tepat sesuai dengan kebutuhan petani dan kondisi
setempat. Faktor penentu teknis terdiri dari aspek bibit/reproduksi, pakan, tatalaksana,
kandang/peralatan dan kesehatan ternak. Faktor-faktor tersebut mempunyai beberapa
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variabel efek yang mempengaruhi sehingga perlu diindentifikasi agar diketahui
variabel yang nyata menentukan tingkat faktor keberhasilan dalam usaha ternak.
Tingkat faktor penentu teknis peternakan merupakan gambaran makro dari
pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani terhadap aspek bibit, manajemen pakan dan
kesehatan. Introduksi suatu paket teknologi bertujuan merubah sikap dan perilaku
petani dari pola tradisional mengarah kepada penerapan (adopsi) teknologi introduksi.
Selanjutnya perbedaan agroekosistem dan institusi pelaku pengembangan (introduktor)
serta pemimpin formal maupun non formal akan memberikan tingkat kesulitan yang
berbeda dalam mengadopsi teknologi baru (Anonimous, 1993).
BAHAN DAN METODE
Kajian faktor penentu dalam sistem usahatani sapi potong dilakukan secara
survai. Identifikasi masalah untuk memperoleh faktor penentu dimulai dengan
melakukan pengamatan keadaan ternak dan pencatatan kegiatan usaha ternak di daerah
sapi potong di Jawa Timur. Lokasi penelitian meliputi daerah sentra pembibitan sapi
potong di Jawa Timur yang berdasarkan pada tingkat kepadatan ternak dalam wilayah
lahan kering dan ketinggian tempat. Daerah padat ternak dengan batasan > 1,85 unit
ternak/ha dan daerah jarang ternak yaitu < 1,10 unit ternak/ha. Lokasi penelitian
meliputi Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang (SL), Kecamatan Tongas
Kabupaten Probolinggo (TP), Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang (TM),
Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar (BB), Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban
(WT) dan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (PT). Waktu penelitian mulai Juli
1996 hingga Februari 1997. Penentuan responden secara purposive random sampling,
yang didasarkan atas luasan wilayah kelompok informal dalam satu pedukuhan, untuk
setiap desa lokasi penelitian diambil tiga kelompok. Masing-masing kelompok diambil
15 orang peternak sebagai responden. Total responden sebanyak 260 orang. Data yang
diperlukan diperoleh dengan wawancara. Untuk mengetahui kemampuan peternak
dalam mengelola usahanya yang meliputi aspek bibit, pakan, tatalaksana,
perkandangan dan kesehatan ternak digunakan metode scoring yang dimodifikasi dari
pedoman Indentifikasi faktor penentu teknis (FPT) peternakan Direktorat Jenderal
Peternakan (Anonimus, 1992).
Perlakuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah variabel efek terdiri dari
pendidikan dan pengalaman beternak, skala usaha, motivasi beternak, sumberdaya
manusia (tenaga kerja keluarga tersedia), kemudahan pemasaran, status sosial ekonomi,
penguasaan lahan dan kemudahan memperoleh bibit yang akan dihubungkan dengan
variabel respon berapa nilai FPT Peternakan sapi potong. Variabel-variabel tersebut
dikuantitatifkan dengan metode scoring.
Pengambilan data dengan teknik wawancara berstruktur dan semi struktural
terhadap responden untuk memperoleh data variabel yang diduga menentukan FPT
peternakan sapi potong dan permasalahannya yang menghambat pelaksanaan panca
usaha ternak potong (PUTP) serta faktor kritis penghambat perkembangan ternak.
Analisis untuk menguji variabel-variabel nyata yang menentukan FPT adalah
analisis tabulasi. Untuk menguji hubungan antara variabel efek yang dominan dengan
tingkat faktor penentu teknis dilakukan uji regresi berganda dilanjutkan dengan
stepwise.
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Y =a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + 
Dimana:
Y = Faktor penentu teknis peternakan
X1= Pendidikan dan pengalaman beternak
X2= Skala usaha
X3= Motivasi beternak
X4= Sumberdaya manusia (tenaga kerja)
X5= Kemudahan pemasaran
X6= Status sosial ekonomi
X7= Penguasaan lahan
X8= Kemudahan memperoleh bibit

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Hasil pengkajian menunjukkan keragaman karakteristik responden menyangkut
pendidikan, pengalaman dan motivasi beternak (Tabel 1), lebih 76% responden telah
mengenyam pendidikan formal dari SD hingga SLTA. Sedangkan yang tidak pernah
mengenyam pendidikan formal hanya 24%. Potensi ini memudahkan introduksi
teknologi baru melalui pengiriman brosur dan leaflet karena sebagaian besar dapat
membaca.
Dilihat dari pengalaman beternak lebih dari 67% responden telah memelihara sapi
lebih dari 10 tahun. Keadaan ini menggambarkan bahwa usaha sapi potong telah
digeluti sejak lama, namun permasalahannya teknologi perbaikan produksi yang
mereka dapatkan masih minim. Hal ini terlihat dari kadar (tingkat) Faktor Penentu
Teknis (FPT) dari pelaksanaan PUTP (Panca Usaha Ternak Potong) masih rendah
berkisar antara 42,15% hingga 49, 47% (Tabel 2).
Responden yang berpendidikan SD tidak tamat masih cukup besar yaitu 47,8%
demikian halnya dengan yang tidak sekolah masih cukup yaitu sebesar 23,4%. Hal ini
menunjukkan cara berpikir yang sederhana dan tingkat pengetahuan ditentukan oleh
pengalaman (Saleh dkk, 1994). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki
peternak maka tatalaksana pemeliharaan ternak akan lebih baik karena mudah
mengadopsi teknologi baru dan lebih matang dalam memecahkan permasalahan
(Kusnadi, 1984).
Lebih dari 67,3% peternak responden telah menggeluti usaha sapi potong lebih
dari 10 tahun, maka dari segi PSK (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) terhadap
aspek pakan, tatalaksana pemeliharaan dan perkandangan cukup baik yaitu skornya
masing-masing 52,8%, 64,3% dan 53,6%. Atau dari kadar (tingkat) FPT peternakan
masing-masing sebesar 158,4, 64,3 dan 53,6 (Tabel 2). Motivasi usaha ternak yang
dominan adalah ternak sebagai sumber bibit dengan harapan setiap tahun dapat dijual
pedetnya untuk menunjang kebutuhan hidup dimusim kemarau. Di daerah Kabupaten
Probolinggo, Lumajang dan Tuban memelihara sapi potong untuk tujuan memperoleh
bibit dan sebagai tabungan masing-masing sebesar 84,4%, 92,4% dan 78,9% dari
responden sehingga setiap tahun diharapkan menghasilkan pedet dan dapat dijual untuk
menopang kebutuhan hidup pada saat masa kemarau (paceklik).
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Tabel 1.

Karakteristik responden di enam lokasi daerah pengkajian di Jawa Timur.
Uraian

Pendidikan
- tak sekolah

-

-

-

1-6 th

7-9 th

> 9 th

Pengalaman beternak
- 1-3 th

-

-

-

4-6 th

7-9 th

> 10 th

Motivasi beternak
- Tabungan

- Tabungan + pupuk

- Tab. + ppk + ten. kerja

- Pembibitan

- Pembibitan + pupuk
Keterangan:

Lokasi Pengkajian
TP
SL

WT

PT

Ratarata

2
(2)

12
(27)

10
(22)

(23)

20
(45)

21
(47)

18
(41)

26
(58)

(48)

5
(14)

7
(16)

9
(20)

14
(32)

9
(20)

(21)

3
(7)

4
(11)

0

13
(29)

0

0

3
(7)

1
(3)

3
(7)

0

2
(5)

0

3
(7)

3
(8)

4
(9)

1
(2)

4
(9)

4
(9)

(7)

7
(16)

6
(17)

10
(22)

10
(22)

7
(16)

17
(38)

(22)

31
(71)

26
(72)

28
(62)

34
(76)

31
(70)

24
(53)

(8)

2
(5)

3
(8)

1
(2)

3
(6)

3
(6)

9
(20)

(8)

25
(56)

21
(58)

6
(13)

20
(44)

4
(9)

4
(8)

(31)

3
(7)

3
(8)

19
(42)

8
(13)

26
(59)

20
(44)

(29)

4
(9)

1
(3)

0
0

0
0

0
0

0
0

(2)

10
(23)

8
(23)

19
(42)

16
(36)

11
(25)

12
(27)

(29)

BB

TM

13
(29)

6
(16)

18
(40)

17
(38)

21
(58)

11
(25)

(8)

(4)

Angka tanpa kurung menunjukkan jumlah rsponden, angka dalam kurung menunjukkan
persen.

BB

: Kecamatan Binangun, Kab. Blitar.

SL:Kecamatan Sukodono, Kab. Lumajang

TM

: Kecamatan Tajinan, Kab. Malang.

WT: Kecamatan Widang, Kab. Tuban

TP

: Kecamatan Tongas, Kab. Probolinggo.

PT: Kecamatan Palang, Kab. Tuban
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Tabel 2.

Kadar (tingkat) pelaksanaan PUTP (Panca Usaha Ternak Potong) di enam
lokasi pengkajian diidentifikasi dengan metoda skoring.
Uraian

- Bibit/Reprod

Skor
(300)

BB
148
(49)

Lokasi Pengkajian
TM
TP
SL
98
139
102
(33)
(46)
(34)

- Pakan

(300)

119
(40)

167
(56)

187
(62)

180
(60)

159
(53)

158
(53)

- Tata laksana

(100)

59
(59)

62
(62)

67
(67)

72
(72)

79
(79)

64
(64)

- Kandang/ peralatan

(100)

70
(70)

65
(65)

68
(68)

79
(79)

53
(53)

54
(54)

- Pencegahan penyakit

(200)

43
(21)
434
(43)

29
(14)
422
(42)

34
(17)
495
(49)

40
(20)
474
(47)

36
(18)
441
(44)

38
(19)
428
(42)

Total

(1.000)
100%

WT
114
(38)

PT
114
(38)

Keterangan:

angka tanpa kurung yaitu skoring faktor penentu teknis peternakan, angka dalam kurung
menunjukkan persen.
BB: Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar
SL:Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang
TM: Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang
WT: Kecamatan Widang Kabupaten Tuban
TP: Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo
PT: Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Saat ini telah terjadi pergeseran penggunaan tenaga kerja ternak untuk mengolah
lahan digantikan oleh kehadiran traktor. Lebih dari 80% ternak sampel penelitian
dikandangkan sepanjang tahun dan hanya keluar saat dimandikan saja. Pada umumnya
responden (89%) hanya memandikan ternaknya bila sapinya kelihatan kotor dan ini
dilakukan dua minggu sekali. Responden sebagaian besar (80%) belum memahami
pentingnya memandikan ternak untuk menjaga kesehatan maupun pertumbuhan ternak.
Tingkat faktor penentu teknis adalah kadar pelaksanaan Panca Usaha Ternak Sapi
Potong yang diukur dengan metoda skoring menggunakan acuan identifikasi dari
Direktorat Jendral Peternakan tahun 1992. Adapun komponen faktor penentu teknis
peternakan (FPT) terdiri dari aspek bibit dan reproduksi, pakan, tatalaksana pemeliharaan,
kandang dan peralatan serta pengendalian penyakit. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa
tingkat pelaksanaan Panca Usaha Ternak Potong di petani responden masih rendah
terutama pengendalian penyakit berkisar antara 14,66% hingga 21,25% (Tabel 2).
Petani belum selektif dalam memilih bibit dan hanya sebagaian kecil dari
responden yang melakukan seleksi bibit berdasarkan bentuk luar (eksteriornya).
Pemilihan bibit berdasarkan berat badan dan silsilah belum pernah dilakukan oleh
petani. Belum tersedia bibit yang baik dipasaran, sehingga petani membeli bibit
(bakalan) seadanya. Disamping itu faktor turunan dari induk maupun pejantan yang
baik belum diperhitungkan petani dalam memilih bibit. Bibit diperoleh dari hasil
turunan sendiri, namun kebanyakan petani lebih menyukai membeli dari blantik,
demikian juga dengan pemasarannya.
Petani umumnya cenderung menunda mengawinkan sapinya setelah beranak
dengan pertimbangan agar pertumbuhan pedetnya tidak terganggu (Wahyono, dkk,
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1996) sebagai dampaknya adalah panjangnya calving interval (jarak beranak). Umur
pubertas secara umum panjang sehingga berpengaruh terhadap umur beranak pertama.
Hal ini diduga berkaitan dengan rendahnya gizi pakan dan tata laksana pemeliharaan
yang masih tradisional.
Sistem perkawinan umumnya masih menggunakan pejantan biasa, sistem
perkawinan IB belum memasyarakat dipetani. Hal ini dikarenakan sistem layanan IB
belum lancar dan dirasa mahalnya biaya kawin suntik dibanding kawin menggunakan
pejantan biasa. Pengetahuan responden (79%) tentang tanda-tanda birahi hanya
sedikit, khususnya tanda birahi yang tampak misalnya sapi gelisah dan teriak-teriak.
Birahi diam (silent heat) kebanyakan tidak terdeteksi oleh petani hal ini akan
merugikan peternak karena sapinya tidak dapat bunting atau waktu kawinnya tertunda.
Kandang ternak di lokasi Tuban, Malang, Probolinggo dan Lumajang sekitar 92%
dari total responden berada di dalam rumah maupun dapur; pertimbangannya adalah
keamanan, terbatasnya lahan dan memudahkan perawatan ternaknya dan apabila ada
gangguan terhadap ternak misalnya terjerat tali, dapat cepat teratasi. Namun sisi
negatifnya adalah kondisi lingkungan yang kotor dan akan mengganggu kesehatan
peternak maupun sapinya karena kurangnya ventilasi udara.
Pengendalian penyakit tingkat pelaksanaan PUTP masih rendah, hal ini diduga
berkaitan dengan tingkat pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani (PSK) terhadap
penyakit yang umum menyerang sapi dan cara pengobatannya peternak masih menggantungkan kepada petugas kesehatan dari dinas. Pengetahuan dan ketrampilannya
yaitu sebesar 18,8%, karena umumnya apabila ternaknya sakit, peternak masih
menggantungkan kepada petugas kesehatan dari Dinas Peternakan. Kebiasaan peternak menjaga agar kondisi ternaknya sehat adalah dengan memberi jamu tradisional.
Pengetahuan peternak tentang penyakit ternak masih rendah demikian juga
dengan pencegahan maupun pengobatan penyakit. Sebagian kecil responden (17%)
mengandalkan jamu-jamuan tradisional berupa rempah-rempah dan telor ayam.
Pemberian jamu biasanya diberikan saat induk baru beranak dan secara periodik 2
bulanan. Jenis penyakit yang sering menyerang sapi (85% dari kasus yang ada) adalah
kembung dan keracunan pakan jenis tertentu misalnya daun ketela dan gliricidea,
dikarenakan hijauan tersebut tidak dilayukan terdahulu sehingga terbentuk busa
didalam rumen. Penyakit menular pada ternak dan pada manusia (zoonosis) juga tidak
banyak diketahui petani. Perlu adanya penyuluhan agar petani waspada terhadap
beberapa jenis penyakit yang membahayakan tersebut. Sanitasi kandang maupun ternak
masih rendah akan mempengaruhi tingkat kesehatan maupun pertumbuhan ternak.
Di lain pihak, tingkat FPT peternakan aspek bibit dan reproduksi serta pengendalian
penyakit masih rendah yaitu masing-masing 114,4 dan 37,5 atau dari segi PSK sebesar 38,
4% dan 18,8%. Rendahnya pengetahuan peternak aspek bibit dan reproduksi ini sebagai
gambaran pengetahuan peternak terhadap aspek reproduksi sapinya. Hal ini yang
merupakan faktor kritis penghambat perkembangan ternak. Rendahnya efisiensi reproduksi
ditandai dengan masih panjangnya calving interval (jarak beranak), sebagai akibat
keengganan peternak segera mengawinkan sapinya pasca beranak (Wahyono. dkk, 1996).
Skala pemilikan ternak di daerah Blitar dan Malang umumnya kurang dari 2 UT
yaitu 78% dan 71% dari responden. Hal ini diduga ada kaitannya dengan motivasi
beternak sebagai tabungan dan usaha sampingan disela-sela kegiatan pokoknya
berusahatani tanaman pangan mencapai 40% dari jumlah responden. Variabel efek di
lokasi Malang, Probolinggo dan Lumajang yang nyata mempengaruhi FPT adalah
kemudahan memperoleh bibit.
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Tingkat pemilikan lahan petani masih rendah (Tabel 3). Satuan skala usaha
adalah unit ternak (UT) dihitung melalui konversi ternak berdasarkan jenis kelamin dan
umur; sedangkan ketersediaan tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja
keluarga yang tersedia dibedakan atas umur dan jenis kelamin. Nilai konversi HOK
(hari orang kerja) menggunakan acuan SDP-SAE 1985.
Tabel 3.

Keragaan skala usaha pemeliharaan sapi potong, luasan lahan yang dikuasai
dan tenaga kerja yang tersedia di enam lokasi pengkajian di Jawa Timur.
Uraian

Skala Usaha
< 2 Unit Ternak (UT)
2-3 UT
> 3-4 UT
> 4-5 UT
Penguasaan Lahan (ha)
< 0,2
> 0,2-0,4
> 0,4-0,6
> 0,6-0,8
> 0,8
T. kerja Keluarga (HOK)
<2
2-3
> 3-4
> 4-5

Lokasi (%)
BB

TM

TP

SL

WT

PT

78
22
0
0

71
20
9
0

51
42
7
0

63
25
11
2

42
45
10
5

47
25
22
7

27
25
36
11
2

77
16
7
0
0

29
45
7
5
16

16
41
11
7
27

22
29
25
9
16

47
13
16
7
18

25
51
16
9

71
18
7
5

16
65
16
5

9
60
27
5

24
54
11
7

20
63
13
5

Keterangan:
BB : Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar

SL: Kec. Sukodono Kabupaten Lumajang

TM: Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

WT: Kec.Widang Kabupaten Tuban

TP : Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo

PT: Kec. Palang Kabupaten Tuban.

Penguasaan lahan sebagian besar dari responden kurang dari 0,5 ha, hal ini
menandakan bahwa usaha ternak merupakan pelengkap usahatani tanaman walaupun
tergolong sebagai petani dan peternak kecil. Di sisi lain rendahnya skala usaha ternak
dan penguasaan lahan tersedia tenaga kerja keluarga yang cukup yaitu 2-3 HOK.
Jumlah suplai pakan baik jumlah berkaiatan dengan pola tanam, tenaga kerja
keluarga yang tersedia untuk mencari hijauan, kualitas dan ragamnya sangat fluktuatif
di setiap daerah pengkajian berbeda. Namun kondisi paling kritis adalah pertengahan
musim kemarau sampai awal musim hujan.
Pakan yang diberikan responden sangat beragam tergantung pada musim dan pola
tanam yang ada didaerah tersebut. Peternak pakan secara umum masih kurang
memenuhi syarat bila ditinjau dari tingkat kebutuhan gizi. Sedikit responden (8%)
menggunakan dedak padi dan jagung dan itupun tidak diberikan secara rutin hanya
tergantung pada persediaan petani dan musim panen.
Variabel efek yang dikaji meliputi, pendidikan dan pengalaman berternak, skala
usaha, motivasi berternak, tenaga kerja tersedia, kemudahan pemasaran, status sosial
ekonomi, penguasaan lahan dan kemudahan memperoleh bibit. Variabel efek yang
nyata mempengaruhi tingkat faktor penentu teknis peternakan secara umum adalah
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kemudahan pemasaran dan kemudahan memperoleh bibit (Tabel 4). Variabel efek di
lokasi pengkajian Tajinan-Malang (TM), Tongas-Probolinggo (TP) dan SukodonoLumajang (SL) adalah sama yaitu kemudahan memeperoleh bibit, sedangkan untuk
Binangun-Blitar (BB) dan Palang-Tuban (PT) masing-masing motivasi berternak dan
status sosial ekonomi.
Tabel 4.

Variabel efek yang nyata mempengaruhi faktor penentu teknis peternakan di
enam lokasi pengkajian di Jawa Timur.
Variabel efek

1.

Tanpa
membedakan lokasi

Lokasi pengkajian
BB

TM

TP

SL

V

V

V

WT

PT

Pendidikan, pengalaman
beternak

2. Skala Usaha

V

3. Motivasi beternak
4. SDM (tenaga kerja)
5. Kemudahan pemasaran

V

6. Status sosial ekonomi
7. Penguasaan lahan
8. Kemudahan memperoleh bibit
BB
TM
TP

V
V

: Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar
: Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang
: Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo

SL: Kec. Sukodono Kabupaten Lumajang
WT: Kec.Widang Kabupaten Tuban
PT: Kec. Palang Kabupaten Tuban.

Status sosial ekonomi peternak berkaitan erat dengan pengetahuan, sikap dan
ketrampilan (PSK) petani (Roger,1983) sehingga pengelolaan ternaknya bisa lebih
baik. Pengelolaan ternak yang terpenting meliputi aspek bibit dan reproduksi, pakan,
tatalaksana pemeliharaan dan pengendalian kesehatan ternaknya.
Dalam hal memasarkan sapinya umumnya peternak tidak menentukan umur jual
dan saat harga baik, namun lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kebutuhan yang
mendesak. Adapun sapi yang dijual tidak dipertimbangkan tingkat produksi dan umur
layak jual namun ditentukan oleh besar kecilnya tingkat kebutuhan.
Variabel efek yang lainnya yaitu pendidikan dan pengalaman berternak, skala
usaha, sumberdaya tenaga kerja, sumberdaya manusia (tenaga kerja), status sosial
ekonomi tidak nyata mempengaruhi tingkat FPT peternakan.
Adapun kendala perkembangan ternak adalah suplai pakan, produktivitas induk
masih rendah karena panjangnya jarak beranak dan pengetahuan sikap dan ketrampilan
petani terhadap reproduksi masih rendah.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Jumlah pemilikan ternak sapi potong 60% dari responden kurang dari 2 unit
ternak (UT) dengan penguasaan lahan < 0,4 ha per petani dari 73% responden. Dilihat
dari skala usaha ternak dan pemilihan lahan dapat dikategorikan peternak marginal.
Variabel yang mempengaruhi faktor penentu adalah kemudahan memperoleh bibit dan
memasarkan ternaknya.
Di lokasi pengkajian Blitar motivasi beternak merupakan variabel efek yang
nyata, sementara di lokasi pengkajian Malang, Probolinggo dan Lumajang kemudahan
memperoleh bibit adalah variabel yang nyata.
Kendala yang mempengaruhi
perkembangan ternak adalah pengetahuan peternak tentang reproduksi sapi masih
rendah calving interval (jarak beranak panjang), frekuensi penjualan ternak cukup
tinggi di musim kemarau (paceklik).
Rendahnya tingkat ketrampilan dan pengetahuan petani terhadap masalah
pencegahan penyakit dan reproduksi sapinya disebabkan beberapa faktor diantaranya
sangat terbatasnya penyuluhan yang berkaitan dengan masalah teknis peternakan.
Panjangnya jarak beranak merupakan masalah yang segera perlu diatasi
mengingat hail ini berkaitan dengan efisiensi reproduksi yang secara langsung
menentukan tingkat efisiensi usaha. Program IB (Inseminasi Buatan) dengan kualitas
bibit dan tingkat pelayanan yang baik merupakan alternatif yang tepat dapat
memecahkan permasalahan yang ada.
Demikian halnya dengan penyuluhan/
pembinaan kelompok dengan introduksi paket teknologi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat sangat diperlukan.
PUSTAKA
Anonimus, 1992. Pedoman Identifikasi Faktor Penentu Teknis Peternakan. Direktorat
Jendral Peternakan. Departemen Pertanian.
Anonimus, 1993. Pengembangan Teknologi Peternakan di daerah Padat Penduduk
(Jawa) Laporan th 1992/1993. Puslitbang Peternakan Bogor.
Anonimus, 1985. Studi Dinamika Penduduk Survey Agro-Ekonomi. Pusat Penelitian
Agroekonomi Bogor.
Dirjen Peternakan. 1993. Arah dan Strategi pengembangan Industri peternakan rakyat
menyongsong era industrialisasi. Seminar Nasional Peternakan Semarang.
Kusnadi 1994. Tingkat managerial skill peternak domba kambing di Jawa Tengah.
Proceding domba dan kambing di Indonesia. Puslitbang Peternakan Bogor.
Prawirokusumo, S. 1996 Peranan Penelitian Peternakan dalam mengembangkan usaha
kecil yang berkaitan dengan IDT Temu Ilmiah Hasil Penelitian Peternakan
Balitnak Ciawi-Bogor.
Roger, E.M. 1983 Diffusion of Inovation 3 rd. The Free Press, New York.
Sabrani, M dan J.M. Levin. 1993. Pendekatan sistem pertanian untuk produksi
ruminasia kecil. Dalam produksi kambing dan domba di Indonesia. Sebelas
Maret University Press, Surakarta.
Saleh, A dan RSG Sianturi. 1994. Perilaku peternak dalam pemasaran ternak domba di
Kabupaten Kuningan. Prosiding Pertemuan Ilmiah Hasil Penelitian lahan
Kering. Sub Balitnak Grati Pasuruan.
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Soekartawi. 1994. Manfaat Agribisnis Peternakan bagi kesejahteraan peternak di
Pedesaan. Peternakan Ilmiah Hasil Penelitian Peternakan Lahan Kering. Sub
Balitnak Grati.
Wahyono, D.E. dan Soepeno. 1995 Tingkat Adaptif Teknologi Peternakan kaitannya
dengan peningkatan pendapatan peternak sapi potong di daerah padat
penduduk Seminar Nasional Sain's dan Teknologi Peternakan Balitnak CiawiBogor
Wahyono, D.E dan K. Ma'sum. 1994. Analisa Usaha Pola Gaduhan Sapi Potong di
Peternakan Rakyat Prosiding Seminar Nasional Sapi Potong. Fakultas
Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga, Surabaya.
Wahyono, D.E, Lukman Affandhy dan M. Ali Yusran. 1996. Studi Potensi dan kendala
reprodusi sapi PO di Jawa timur. Laporan Kegiatan penelitian tahun anggaran
1995/ 1996. BPTP Karangploso. Un Published.
DISKUSI
Imam Tantowi:
Program PUTP pada sapi potong telah banyak dilakukan di beberapa daerah,
namun ada hambatan teknis cara meningkatkan konsumsi minum, bagaimana
caranya ?
Didik Eko Wahyono, Ir.:
Konsumsi minum dipengaruhi oleh ketinggian tempat artinya sapi-sapi di dataran
tinggi lebih sulit minum dibandingkan di dataran rendah. Namun ada beberapa
cara untuk merangsang minum, diantaranya air minum dihangatkan, ditambah
garam dan air minum dicampur dengan konsentrat.
Ruly Hardiyanto, Ir.:
Dibeberapa daerah sentra sapi potong, peternak umumnya sudah tahu masalah
estrus (birahi), namun kemungkinan tidak mengawinkan karena tidak ada pejantan
atau tempat pejantan jauh, hal ini yang diduga menyebabkan panjangnya calving
interval, mohon tanggapanya.
Didik Eko Wahyono, Ir.:
Panjangnya calving interval disebabkan oleh faktor keterlambatan mengawinkan
kembali setelah sapi beranak, hal ini ada beberapa faktor yaitu faktor peternak dan
fisiologis sapi induknya. Faktor peternak diantaranya ada kecenderungan sebagian
peternak untuk menunda mengawinkan sapinya, dengan pertimbangan takut
mengganggu pertumbuhan pedet. Kedua karena adanya estrus tersembunyi (silant
heat) sehingga estrus sapi tidak terdeteksi atau waktu mengawinkan tidak tepat
sehingga harus dikawinkan lagi saat estrus berikutnya.
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PERAKITAN TEKNOLOGI PERBAIKAN SISTEM PRODUKSI
SAPI POTONG UNTUK MENDUKUNG AGRIBISNIS DALAM
SISTIM USAHATANI SAPI POTONG DI JAWA TIMUR
(Technology Engineering for Improving Production System of Beef Cattle to Support
Agribusiness in Beef Cattle Farming System In East Java)
Didi Budi Wijono, Komarudin Ma'sum, M. Ali Yusran, Gunawan dan Lukman Affandhy1)
ABSTRAK
Dalam upaya meningkatkan reproduktivitas sapi potong betina muda,
dilakukan penelitian terhadap pertumbuhan dan perbaikan kondisi badan
untuk mempercepat proses pendewasaan, baik dewasa kelamin maupun
dewasa tubuh dan perpanjangan masa hidup produktif. Materi yang
digunakan adalah sapi potong betina muda sebanyak 120 ekor, dengan pola
pemberian pakan di peternak berupa pakan hijauan yang bervariasi terdiri
dari rumput lapangan, rumput gajah, pucuk tebu, daun-daunan dan limbah
pertanian yaitu jerami padi, jerami jagung, jerami kacang.
Untuk
mempercepat pertumbuhan diberikan tambahan pakan penguat (dedak padi)
dengan pemberian sebanyak 1-1,5% berat badan. Lokasi penelitian di
daerah lahan kering yaitu Kabupaten Tuban, Magetan, Blitar dan Lumajang.
Hasil penelitian selama bulan Juli 1996 sampai Maret 1997 didapatkan,
bahwa petani ternak mempunyai kemampuan memelihara ternak sebanyak
1,6-1,9 UT (unit ternak) dengan kisaran berat badan awal 125-200 kg dan
skor kondisi badan 3-6. Peningkatan skor kondisi badan pada akhir
penelitian berkisar antara 5-8 dengan berat badan 150-250 kg. Perubahan
aktivitas reproduksi untuk pertama kali terjadi setelah mencapai umur 17-20
bulan dengan skor kondisi badan 6-7, serta berat badannya berkisar antara
207-229 kg; sedangkan kejadian estrus dapat mencapai 60%. Pertambahan
berat badan dengan tambahan pakan penguat mampu meningkatkan berat
badan sampai 58,6% dengan efisiensi pertambahan berat badan sebesar
50,08 yang dicapai dalam waktu 160 hari; sedangkan pada kelompok ternak
yang tidak diberi tambahan pakan penguat hanya mampu mencapai 38,04%
dengan efisiensi penambahan berat badan 49,08 dalam 194 hari. Hasil
penelitian ini menunjukkan pada sapi potong muda yang diperbaiki pakannya
mampu memperbaiki kondisi badan, selaras dengan percepatan masa
pubertas dan pencapaian berat badan yang memadai untuk siap dikawinkan.
Kata kunci: Sapi potong; kondisi badan; pertumbuhan; pubertas.
ABSTRACT
The efforts of improving young cow beef cattle reproductivity, a study was
done on the growth and increase of body condition to fasten the yearling
process of both puberty and adult and longer long-life productivity. To fasten
the growth the addition of concentrate of rice straw for 1-1.5% of body weight
was given. The study was done in dry land areas in regency of Tuban,
Magetan, Blitar and Lumajang. The result of the study during the July 1996
_____________________________________________
1)

Berturut-turut PMD, PMA, PMD, PMD dan AjPMD BPTP Karangploso
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to March 1997 found that the farmers could raise the cattle for 1.6 to 1.9
animal unit with early body weight was 125 to 200 kg and body condition
score 3 to 6. The cattle grew well with body condition score were around 5 to
8 and body weight were 150 to 250 kg. The reproduction activity to change at
first time after proceed of the age 16 months with the body condition score
around 6 to 7 with the body weight around 207 to 229 kg; and the heat could
happen up to 60%. The body weight increase by adding the concentrate
could get 58,6% by the body weight increase efficiency 50.08 in 160 days;
while without adding the concentrate could get the body weight increase for
38.04% with the efficiency of 49.03% in 194 days. The conclusion of the
study was that the young cow beef cattle given feed improvement could
improve the body condition together with fastening puberty period and their
body weight gain which are considerable and ready for breeding.
Key word: Beef cattle; body condition; growth rate; puberty.
PENDAHULUAN
Sapi potong di Jawa Timur memiliki potensi yang cukup tinggi sehubungan
peranannya sebagai gudang ternak, disamping itu penyebarannya merata di peternakan
rakyat yang belum berwawasan agribisnis. Pola pemeliharaannya masih bertujuan
sebagai penghasilan tambahan, dan belum memperhitungkan peningkatan produksi
untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik.
Sapi potong yang berkembang di Jawa Timur adalah sapi PO (Peranakan
Onggole), sapi Madura dan Bali yang berkembang serta spesifik berada di Jawa Timur
pada wilayah lahan kering. Pendapatan yang diharapkan petani ternak dari pemeliharaan sapi potong terutama adalah anaknya di samping ternak itu sendiri sabagai sapi
potongan; sehingga didalam upaya perbaikan produksi ternak potong, perhatiannya
khusus ditujukan pada perkembangan reproduktivitas dan produk berupa anak yang
mempunyai arti ekonomi.
Kondisi badan ternak yang ada masih sangat bervariasi dari kondisi sedang-kurus,
dan akan berpengaruh terhadap aktifitas reproduksi mencakup siklus estrus, calving
interval, estrus postpartum, days open yang berkepanjangan, dan umur beranak pertama
yang lambat (Vandeplassche 1982, Chaniago dkk, 1992 dan Mcdonald dkk, 1988);
demikian pula faktor pengelolaan yang belum memadai. Hasil penelitian terdahulu
didapatkan bahwa skor kondisi badan yang kurus (<4) maupun skor yang tinggi (>7)
berpengaruh terhadap aktivitas ovarium, ditandai dengan terhentinya siklus estrus dan
adanya gangguan fungsi ovarium (Wijono dkk, 1992a dan Wijono dkk, 1996b).
Efisiensi reproduksi dipengaruhi faktor genetik dan non genetik. Perpanjangan
umur induk produktif untuk mendapatkan anak dipengaruhi oleh umur pubertas/beranak
pertama. Aktivitas reproduksi dipengaruhi pula oleh kondisi badan, berat badan dan
diikuti oleh perubahan ukuran badan. Perkembangan organ reproduksi ditentukan oleh
proses pemeliharaan semasa pertumbuhan pada umur muda (Hafez, 1980). Jarak
beranak dan aktivitas reproduksi sangat tergantung kepada pola pemeliharaan; kurang
lebih 95% dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pakan dan kesehatan (Toelihere, 1983).
Tujuan penelitian adalah memberikan motivasi kepada peternak dalam perbaikan
sistim produksi sapi potong melalui perbaikan pemeliharaan sapi muda khususnya
terhadap status reproduksi yaitu peranan kondisi badan dan berat badan ternak yang
diperbaiki dengan pola pengelolaan yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi
reproduksi ternak dan nilai tambah ternak berdasarkan perubahan berat badan.

483

Prosiding Seminar Hasil Penelitian/Pengkajian 1996/97

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan secara pengamatan terus menerus terhadap responden petani
peternak sapi PO (Peranakan Onggole) betina muda atau yang belum menunjukkan
tanda-tanda estrus, di wilayah sentra sapi potong sejak bulan Juli 1996 sampai dengan
bulan Maret 1997. Penentuan kooperator sebagai responden dilakukan secara purposif
random sampling dipilih sebanyak 120 responden peternak dengan pemilikan 1-2 ekor
sapi muda. Lokasi yang digunakan yaitu di Kecamatan Palang (Kabupaten Tuban),
Kecamatan Magetan dan Parang (Kabupaten Magetan), Kecamatan Sukodono
(Kabupaten Lumajang), dan Kecamatan Binangun (Kabupaten Blitar).
Untuk mempercepat pencapaian kondisi badan yang baik (6-7), ditentukan
kelompok pertama yang mendapatkan substitusi pakan penguat berupa dedak padi;
dengan pemberian sebanyak 1-1,5% berat badan. Skoring dengan nilai 1-9 mengacu
kepada skoring menurut Nicholson dan Butterworth (1986). Penanggulangan terhadap
parasit cacing diberikan Anthelmentika berspektrum luas dengan dosis pencegahan.
Kelompok kedua tidak mendapatkan perlakuan khusus dan pemeliharaannnya
tergantung pada pola tradisional (pola pemberian pakan peternak).
Pengamatan dilakukan secara teratur melalui monitoring harian yang dipercayakan
kepada petugas dinas dan ketua kelompok untuk pencatatan pola pemberian pakan dan
kejadian estrus yang dilihat bardasarkan gejala klinis terjadinya estrus yang tampak, serta
penimbangan berat badan dilakukan secara periodik setiap 2 bulan. Variabel yang
diamati adalah berat badan, kondisi badan, tinggi gumba, lingkar dada, kesehatan,
kejadian estrus, jenis pakan yang diberikan, dan nilai tambah ternak. Rancangan yang
digunakan adalah rancangan acak kelompok dan dilanjutkan dengan analisis variansi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian dilakukan terhadap responden pemilik sapi potong muda dengan
kisaran umur 9-10 bulan dengan pendugaan umur berdasarkan informasi peternak dan
perubahan gigi. Pemilikan ternak responden berkisar antara 2-4 ekor dengan pemilikan
sapi muda/dara 1-2 ekor yang digunakan sebagai materi penelitian. Pada saat
pelaksanaan pengamatan awal didapatkan kisaran berat badan dan kondisi badan yang
cukup bervariasi dengan kisaran 125-200 kg dan skor kondisi badan 3-6, dan
didapatkan kelompok ternak sapi potong yang termasuk bangsa sapi potong tipe kecil
yang ditemukan didaerah Lumajang.
Pemilikan Ternak Yang Dipelihara
Pemilikan atau pemeliharaan ternak potong yang dilakukan peternak adalah masih
ditekankan pada pemeliharaan secara tradisional dan sebagai salah satu kekayaan yang
dimiliki, dipelihara masih sebagai penghasilan sambilan dan bukan sebagai usaha pokok.
Hasil pengamatan menunjukkan kontribusi rata-rata ternak yang dipelihara
peternak pada keempat lokasi penelitan menunjukkan pola pemeliharaan setara 1
induk, 1 anak dan 1 dara sama dengan 1,1-1,9 unit ternak (Tabel 1). Hal ini belum
mampu ambil bagian dalam upaya pengembangan usaha kearah produksi sebagai
sumber sapi-sapi bakalan, baik sebagai bibit maupun yang diarahkan sebagai sapi
bakalan untuk penggemukan. Sama dengan yang didapatkan Hardjosoebroto (1988)
yaitu pemilikan ternak di peternakan rakyat berkisar 1,2-1,6 UT. Pemilikan ternak
terlihat lebih banyak dipelihara petani ternak di daerah Tuban diikuti Blitar, Magetan
dan Lumajang. Hasil ini menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan memelihara
ternak untuk penyediaan kebetuhan pakan dan keterbatasan faktor modal.
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Tabel 1. Rata-rata pemilikan ternak dewasa, muda, dan anak di empat lokasi pengamatan.
Lokasi
Tuban
Magetan
Blitar
Lumajang

Dewasa
(ekor)
1,3
1,3
1,1
1,1

Muda (ekor)

Anak (ekor)

1,3
1,0
1,3
1,1

1,0
1,1
1,5
1,2

Unit Ternak
(UT)
1,9
1,7
1,8
1,6

Suplai Pakan
Ketersediaan pakan hijauan yang mudah didapat/biasa dikonsumsikan pada ternak
responden sangat tergantung kepada musim, baik pada musim penghujan maupun
kemarau, dan berpengaruh terhadap jenis hijauan pakan yang dikonsumsi atau
diberikan. Umumnya yang biasa diberikan adalah jenis hijauan pakan antara lain
rumput lapangan, rumput gajah, pucuk tebu, rambanan/daun-daunan dan limbah
pertanian dalam bentuk jerami jagung, jerami padi, jerami kacang. Pemberian jerami
padi untuk seluruh daerah pengamatan selalu diberikan dan diawetkan dalam bentuk
kering. Penyimpanan dan penggunaan jerami khususnya jerami padi disamping
sebagai sumber pakan pokok terutama pada musim kemarau, juga digunakan sebagai
pakan sisipan (menambah volume rumen) dan sebagai alas kandang agar kandang tetap
dalam keadaan kering.
Sumber pakan tambahan berupa dedak untuk daerah Tuban, Magetan maupun
Blitar sangat potensial karena adanya sumber atau penggilingan beras di lokasi
penelitian yang mudah didapatkan sepanjang tahun, akan tetapi peternak tidak selalu
menggunakannya atau ada persaingan dengan peternak unggas, dan lokasi Lumajang
masih harus ditunjang pengadaannya dari luar lokasi pengamatan. Pemberian pakan
hijauan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup saja, dengan demikian
pemberian pakan yang berasal dari limbah pertanian saja tidak akan mampu memenuhi
kebutuhan pokok hidup karena limbah pertanian merupakan pakan ternak yang
memiliki gizi yang rendah. Untuk menutupi kekurangan gizi perlu adanya diversifikasi
pakan, antara lain dengan penambahan konsentrat.
Produktivitas ternak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yaitu faktor
lingkungan dan faktor genetik atau interaksi keduanya. Perbaikan lingkungan yang
mencakup tatalaksana pemeliharaan, pakan dan kesehatan atau faktor genotip yang tidak
permanen memungkinkan untuk diadakan perbaikan sehingga dapat memperbaiki sifat
penampilan ternak yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Menurut Toelihere (1983),
aktivitas reproduksi dan jarak beranak sebesar 95% dipengaruhi oleh faktor non genetik
dan lingkungan, mencakup tatalaksanan pakan dan kesehatan. Pemberian pakan yang
seimbang merupakan alternatif yang sangat menentukan di dalam upaya perbaikan
kualitas ternak baik dari segi tampilannya maupun peningkatan aktivitas reproduksi.
Hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan, bahwa selama periode
pertumbuhan dengan pemberian pakan yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan
protein, setelah disapih dapat memperpendek waktu dari separuh berat badan maksimal
yang biasa dicapai seekor ternak dan juga memperpendek umur pencapaian saat
pubertas atau dewasa kelamin dan beranak pertama (Cohen dkk, 1980 dan Shoot dan
Bellows, 1971).
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Pertumbuhan
Hasil monitoring pertumbuhan dan ukuran badan sapi potong terhadap responden
di 4 lokasi penelitian, dihasilkan rata-rata umur sapi yang digunakan sebagai materi
penelitian pada pengamatan terakhir (18-21 bulan) menunjukkan pertambahan berat
badan, tinggi gumba, lingkar dada, kondisi badan dan pertambahan berat badan
menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pertambahan berat badan sebelum
perlakuan pemberian pakan penguat atau pola pemeliharaan peternak mempunyai
kemampuan pencapaian pertambahan berat badan harian sekitar 0,12-0,29 kg/ekor/hari
(Tabel 2). Pemberian pakan penguat sampai dengan 1,5 persen masih belum mampu
meningkatkan berat badan yang memadai, pencapaian baru sampai 0,3-0,5 kg/hari,
tetapi sudah lebih tinggi dari kelompok pola pemberian pakan peternak atau tanpa
pemberian dedak (P<0,05), dan Hardjosoebroto (1988) mendapatkan bahwa sapi
potong yang dikembangkan di petani ternak, pencapaian pertambahan berat badan
hariannya sekitar 0,253-0,245 kg/hari.
Tabel 2.

Rata-rata umur, barat badan, ukuran badan, dan skor kondisi badan di empat
lokasi pengamatan.

Pengamatan/ lokasi
Pre pengamatan
Tuban
Magetan
Blitar
Lumajang
Post pengamatan
Substitusi
Tuban
Magetan
Blitar
Lumajang
Tanpa subtitusi
Magetan
Blitar
Lumajang

Umur
(bulan)

BC
(skor)

Berat
badan
(kg)

PBBH1)
(kg/hari)2

Tinggi
gumba 2)
(cm)

Lingkar
dada 2)
(cm)

13,2
11,3
13,7
10,3

5,0
5,1
4,7
4,3

198,3
175,5
177,0
125,1

0,29
0,19
0,12
0,21

110,1
112,0
114,0
99,6

123,2
125,0
130,1
113,9

21,1
17,6
21,2
18,4

6,9
6,9
6,9
5,6

249,8d
249,8d
236,5c
175,1b

0,32b
0,50c
0,39c
0,37a

125,1c
120,3c
122,2c
111,5a

142,7bc
145,9c
144,7c
129,5a

19,8
19,4
18,1

6,2
6,5
5,2

206,5b
238,0c
149,9a

0,28a
0,32b
0,20a

115,8ab
116,4b
107,8a

138,6b
140,5b
125,6a

1) PBBH = pertabahan berat badan harian
2) Superscrip abjad yang berbeda pada kolom yang sama, menunjukkan beda nyata P<0,05.

Pertambahan berat badan yang berlebihan pada sapi potong betina dapat sebagai
salah satu faktor penyebab terjadinya kegemukan dan infertilitas, sebagaimana yang
didapatkan Chaniago dkk, (1992) dan Wijono dkk, (1993) bahwa pada sapi gemuk
terdapat kebuntingan yang rendah disamping dapat terjadinya kemajiran.
Pada pencapaian berat badan dan kondisi badan yang sama untuk ternak yang
disubstitusi dengan yang tidak disubstitusi dengan dedak, terjadi perbedaan pada waktu
pemeliharaan yang dibutuhkan untuk pencapaian kondisi badan yang sama lebih
panjang dan perbedaan berat badan yang nyata lebih baik pada responden yang
diberikan substitusi pakan penguat (P<0,05) (Tabel 4). Demikian pula nilai tambah
ditinjau dari efisiensi pertanbahan berat badannya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan
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penggunaan pakan penguat lebih mampu memberikan respon pertambahan berat badan
dan kondisi badan yang lebih baik. Perubahan terhadap tinggi gumba lebih baik pada
kelompok yang mendapatkan suplai pakan penguat, dan lingkar dada lebih menyolok
peningkatannya (P<0,05), yang peningkatannya selaras dengan semakin membaiknya
kondisi badan.
Umumnya hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pakan pada
ternak memberikan hasil yang memuaskan yaitu memberikan hasil pertambahan barat
badan yang tinggi, tetapi belum banyak mempertimbangkan dari segi ekonomis, baru
berdasarkan efisiensi pertambahan berat badan.
Respon Reproduksi
Upaya peningkatan produktivitas sapi potong betina di mulai dari ternak muda
yang berperan sebagai sumber bibit. Perkembangan organ reproduksi untuk mendapatkan fungsi yang optimal dimulai sejak dalam kandungan sampai dengan dewasa kelamin. Dinyatakan oleh Toelihere (1980) bahwa kekurangan pakan yang berkepanjangan
dan terjadi pada masa muda akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan organ
reproduksi dan bersifat permanen dibandingkan dengan kekurangan pakan yang terjadi
setelah dewasa.
Terjadinya estrus pertama (pubertas) tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor
antara lain umur, berat badan, kondisi badan dan bangsa. Sapi yang estrus pertama kali
dari hasil pengamatan terjadi pada umur 16 bulan, terjadi pada sapi yang memiliki skor
kondisi badan 6-7 dengan rata-rata berat badan 221 kg, dan kejadian estrus dapat
mencapai 60%. Estrus yang tampak dari hasil penelitian lapangan ini terjadi setelah
skor kondisi badan mencapai >6 dipertahankan selama 1-2 bulan, dan tanda-tanda
estrus secara klinis tampak secara nyata dan jelas. Tanda estrus ini umum dan biasa
dikenali oleh peternak sapi potong berupa gelisah/beringas, kurang nafsu makan dan
keluarnya lendir yang bening. Tetapi secara biologis pada ternak dapat terjadi estrus
tenang yaitu sapi berahi tanpa tanda estrus yang jelas terlihat dari luar dalam bentuk
tanda-tanda klinis dan lepas dari perhatian peternak (Tabel 3).
Perbaikan kondisi badan ternak betina yang terlalu berlebihan adalah tidak
menguntungkan, bahkan terjadi dampak yang merugikan yaitu dapat terjadi kemajiran
(Wijono dkk, 1993). Dinyatakan Vandeplassche, (1982) dan Toelihere, (1980) bahwa
kegemukan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya infertilitas sementara.
Gangguan aktivitas reproduksi itu diakibatkan oleh adanya resorbsi hormon kelamin
oleh depo lemak tubuh sehingga tidak mampu mencapai target organ, dan terjadi
penyempitan organ reproduksi (McDonald dkk, 1988; Bearden dan Fuquay, 1980).
Hendricks, dkk, (1976) menyatakan, bahwa pemberian energi pakan didalam
ransum mempunyai pengaruh terhadap kondisi badan, dengan rendahnya intake energi
ransum, sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kegagalan perkembangan
follikel dan terjadi gangguan terhadap aktivitas reproduksi; sedangkan dengan
pemberian pakan berenergi tinggi dapat meningkatkan perbaikan kondisi badan tetapi
berpengaruh negatif terhadap proses biologis khususnya terhadap kejadian estrus
pospartus.
Ternak yang belum mengalami estrus, dengan berat badan, kondisi badan yang
sama/lebih berat dan umur yang dicapai sama/lebih muda. Hal ini dapat terjadi karena
pencapaian situasi kondisi badan  6 baru dicapai dan masih diperlukan tenggang waktu
untuk memberikan respon terhadap aktivitas ovarium, dan adanya perbedaan sapi jenis
besar dan kecil antara lain tampak adanya perbedaan tinggi badan. Estrus pertama pada
sapi muda dapat mencapai 90% kejadiannya dengan skor kondisi badan 7 (Tabel 3).
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Tabel 3.

Rata-rata umur, skor kondisi badan, dan berat badan pada saat estrus di empat
lokasi pengamatan.

Lokasi

Umur
(bulan)

BC (skor)

Berat
badan (kg)

Waktu
(hari)

Estrus
Tuban
Magetan
Blitar
Lumajang

20,6
18,3
16,7
18,0

7,3
7,2
6,7
6,0

233,9c
196,5ab
223,4c
192,1a

84,1
48,2
96,7
98,0

Non Estrus
Tuban
Magetan
Blitar
Lumajang

16,0
20,3
18,1
21,0

7,0
6,3
5,8
6,0

189,1a
228,3c
217,7b
152,5d

141,0
112,0
193,0
160,0

Prosentase
Estrus
60,0
40,0
46,6
6,6

*) Superskrip abjad yang berbeda pada kolom yang sama, menunjukkan beda nyata P<0,05.

Pemberian pakan yang dapat memenuhi kebutuhan kandungan gizi pakan selama
periode pertumbuhan setelah disapih, mampu memperpendek waktu dari separuh berat
badan maksimal yang biasa dicapai seekor ternak dan juga memperpendek umur
pencapaian saat pubertas atau dewasa kelamin dan beranak pertama (Cohen dkk, 1980
dan Shoot dan Bellows, 1971).
Dengan demikian untuk perbaikan kondisi badan dibutuhkan penambahan
substitusi pakan penguat sebagai pakan tambahan, dan mampu meningkatkan kodisi
badan serta berat badan yang tinggi. Perbaikan kondisi badan memberikan respon yang
cukup baik terhadap masa periode estrus pertama pada sapi dara dan masa pebertas
dapat dicapai pada umur yang lebih muda yaitu pada umur 16 bulan, dengan
pencapaian skor kondisi badan >6. Sedangkan kawin pertama yang biasa dilakukan
peternak setelah berumur 23 bulan (Hardjosoebroto, 1988). Hasil pengamatan
menunjukkan adanya keseimbangan antara perubahan berat badan, kondisi badan dan
umur terhadap kejadian estrus.
Nilai Tambah
Pertambahan nilai pemeliharaan induk tidak sama dengan pemeliharaan yang
diarahkan untuk penggemukan. Pada pemeliharaan calon induk lebih diperhatikan
keadaan penampilan induk yang memiliki ciri spesifik indukan dan harga lebih
dipengaruhi oleh pandangan pembeli, sehingga harga tidak lagi relevant digunakan
sebagai nilai keberhasilan pembesaran sapi potong betina yang lebih diarahkan ke
pembibitan atau sebagai calon induk.
Pada penelitian ini penilaian sapi potong betina lebih difokuskan terhadap
pertambahan nilai berdasarkan pertambahan berat badan, dan keberhasilan terjadinya
estrus lebih awal dan diharapkan mampu mempercepat terjadinya kawin pertama dan
kebuntingan lebih awal dan telah mencapai dewasa tubuh; dengan demikian diharapkan
mampu meningkatkan perpanjangan umur produktif (Tabel 3). Hasil pengamatan
terhadap efisiensi pertambahan nilai berdasarkan pertambahan berat badan selama
pengamatan, menunjukkan adanya perlakuan memberikan nilai tambah yang lebih
tinggi (P<0,05) (Tabel 4).
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Pada daerah Tuban, tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata, hal ini
dapat terjadi karena dilokasi Tuban tidak bermasalah terhadap ketersediaan dedak,
sehingga penggunaan dedak juga dilakukan peternak tetapi dalam ketidak teraturan
yaitu tidak selalu diberikan dan pemberiannya dalam jumlah kecil.
Tabel 4.

Rata-rata pertambahan nilai berdasarkan berat badan awal dan lama
pengamatan pada kelompok substitusi dan non substitusi.
Lokasi

Lama pemeliharaan
(hari)

Beda berat*) (kg)

Efisiensi*) (%)

Substitusi
Tuban
Magetan
Blitar
Lumajang

149,0
142,0
141,7
160,0

39,9a
72,1c
53,1b
57,2b

19,3a
40,8bc
31,5b
49,2c

Non Substitusi
Tuban
Magetan
Blitar
Lumajang

149,0
196,0
159,2
194,0

35,4a
53,5b
30,3a
37,2a

17,1a
37,1b
14,1a
36,0b

*) Superskrip abjad yang berbeda pada kolom yang sama, menunjukkan beda nyata P<0,05.

KESIMPULAN
Upaya untuk meningkatkan produktivitas sapi potong dapat dilakukan dengan
pemberian dedak padi sebanyak 1-1,5% (2-3 kg/ek/hari), dengan variasi berat badan
150-250 kg.
Masa pubertas atau estrus pertama dapat dicapai pada umur 16 bulan setelah
pencapaian skor kondisi badan  6 selama 1-2 bulan dan sampai dengan 90% terjadi
pada skor kondisi badan 7.
SARAN
Penggunaan pakan tambahan (penguat) pada sapi potong lebih efektif dilakukan
pada musim kemarau pada saat sulit pakan dan sumber pakan sangat tergantung pada
limbah pertanian.
Perlu dilakukan penelitian pemberian pakan penguat kombinasi sebagai alternatif
pada musim kemarau, pada saat kesulitan penyediaan pakan atau pada saat sumber
pakan sangat tergantung kepada limbah pertanian.
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DISKUSI
Sumarno, Dr.:
Bagaimana pengaruh BC 9 terhadap aktivitas reproduksi sapi potong dan
pengaruhnya akibat penurunan BC tersebut ?
D. Budi Wijono, drh, MS.:
Pada sapi betina muda dengan BC terlalu tinggi (gemuk) setara dengan BC 8,
identik efeknya dengan kasus BC rendah (kurus) setara BC 3, sama-sama penyebab terjadinya disfungsi ovarium dan mengganggu produksi/pencapaian target
organ hormon reproduksi. Pada kasus tersebut apabila terjadinya berkepanjangan
(dalam waktu yang lama), dapat bertindak sebagai salah satu faktor penyebab
terjadinya kemajiran atau infertilitas permanen. Penurunan BC terhadap kasus
kegemukan secara bertahap akan mampu mengembalikan fungsi reproduksi sapi
potong atau menormalkan kembali fungsinya.
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PENINGKATAN KUALITAS KARKAS DAN PENGOLAHAN DAGING
SKALA RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA DIVERSIFIKASI USAHA
(Study of Increasing Carcass quality and Meat Processing Household Scale Techniques
as Diversification Efforts)
Aryogi, Uum Umiyasih, D.E. Wahyono, Ainur Rasyid dan Eka Yogawati1)
ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengkaji teknologi perbaikan
kualitas karkas/daging melalui penanganan pra dan pasca pemotongan ternak
serta teknologi pengolahan/penyimpanan daging skala rumah tangga.
Penanganan pra-pemotongan menggunakan 30 ekor sapi Brahman cross
yang dilelahkan dengan transportasi lalu dibagi menjadi dua perlakuan,
yaitu: I = langsung dipotong dan II = diistirahatkan dan diberi gula aren
sebelum dipotong. Penanganan pasca-pemotongan menggunakan 16 daging
bagian musculus biceps femoris dari 8 karkas sapi potong yang dibagi
menjadi dua perlakuan, yaitu: I = dikemas kantong plastik selama diangkut
dari RPH sampai selama penjualan dan II = tanpa dikemas kantong plastik.
Penanganan pengolahan/penyimpanan daging dengan pembuatan 20 unit
dendeng sapi yang dibagi dua perlakuan, yaitu: I = dikeringkan dengan alat
tradisional dan II = dengan alat yang didasari lembaran seng dan ditutupi
lembaran plastik. Parameter yang diamati adalah: berat dan persentase
karkas, kadar asam laktat darah, kualitas daging secara khemis dan fisis
serta kualitas dendeng secara khemis dan uji organoleptik. Pola percobaan
yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan metode Single
covariate; Split plot in time dan Enumerical yang diikuti dengan uji beda
rata-rata atau chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perlakuan I
pada penanganan pra-pemotongan secara nyata meningkatkan kadar asam
laktat darah ternak (21,51 dengan 14,20 mg%) dan jumlah bakteri daging
pada 36 jam penyimpanan (17,48 dengan 10,16 juta) serta menurunkan
persentase karkas (49,68 dengan 51,61%), tingkat keempukan daging (120,36
dengan 108,53 kg/cm2), malasit negatif daging (26,66 dengan 60,00%) dan
daya simpan daging (24,67 dengan 33,00 jam); perlakuan I pada penanganan
pasca-pemotongan secara nyata menurunkan jumlah bakteri daging (17,91
dengan 22,82 juta) sehingga cenderung memperpanjang daya simpan daging
(23,50 dengan 19,00 jam); perlakuan I pada pengolahan/penyimpanan
daging secara nyata meningkatkan kadar lemak kasar dendeng (12,48 dengan
9,03%) serta menurunkan rasa (2,77 dengan 2,53), warna (2,57 dengan 2,45)
dan bau (2,73 dengan 2,48) dendeng jadi. Perlakuan istirahat yang cukup
dan pemberian gula aren perlu dilakukan pada sapi yang mengalami stres
saat akan dipotong; perlakuan pengemasan daging dengan kantong plastik
mulai dari RPH hingga selama dipasarkan, akan mengurangi jumlah bakteri
daging; penjemuran dendeng daging sapi dengan alat pengering yang
menggunakan alas lembaran seng, mampu meningkatkan kualitas, rasa dan
daya simpan produksi dendeng.
Kata kunci: Kualitas karkas, pengolahan daging, usaha diversifikasi.
_____________________________________________
1). Berturut-turut AjPMA,

PMD, AjPM, AsPMA dan Penyuluh Pertanian Muda BPTP Karangploso
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ABSTRACT
This study was conducted to inspect improvement quality of carcass/meat
technology of cattle by handling pre and after slaughtering and meat
processing/storaging technology at household scale. The treatments on the
handling of pre slaughtering were making stress by weariness transportation
and giving palm sugar with enough rest. The treatment after slaughtering
was meat packing with plastic bag, the treatment of meat processing/
storaging was by improving "dendeng" drying tool. The parameters measures
were weight and percentage of carcass; level of lactat acid in blood; meat quality
and dendeng quality. Completely randomized design; Single covariate and
chi-square used as data analysis methods. The results of this study showed
that giving palm sugar with enough rest treatments could re-increase the
weight and percentage of carcass and meat quality which decreased because
of weariness transportation, the meat packing treatment could decreased
number of meat bacteria, the usage of plated-metal for dendeng drier tool
could increase of the dendeng quality.
Key word: Carcass quality, meat processing, diversification efforts.
PENDAHULUAN
Stress adalah suatu kondisi yang mengancam integritas ternak, dapat disebabkan
oleh faktor lingkungan yang berinteraksi dengan faktor biologis ternak (Soeparno yang
disitasi Sirait, 1992). Faktor lingkungan yang dimaksud adalah nutrisi, temperatur,
ketakutan dan kelelahan. Stress pada sapi karena pengangkutan dapat menyebabkan
terjadinya penurunan berat badan dan berat karkas; apabila dalam kondisi stres tersebut
ternak langsung dipotong akan dihasilkan karkas/daging dengan kualitas yang rendah
(Saka dkk, 1990). Beberapa perlakuan selama pra-pemotongan terbukti mampu
mencegah terjadinya penurunan kualitas karkas maupun daging tersebut (Hall dan
Shorthose, 1982).
Daging adalah salah satu bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan
(Bintang dan Abubakar, 1990). Kandungan gizi terutama protein dan air yang cukup
tinggi menyebabkan mikrobia mudah berkembang didalam daging, sehingga dalam
kondisi segar dan dalam suhu kamar daging tidak dapat disimpan lama karena cepat
mengalami kerusakan/pembusukan (Arka, 1990). Sebagai bahan pangan, kualitas
daging berkaitan erat dengan tinggi rendahnya beban mikrobia yang berkembang di
dalam daging (Jamasuta, 1990). Pada fase pasca pemotongan ternak sampai ke tingkat
konsumen, tinggi rendahnya beban mikrobia pada daging sangat ditentukan oleh
tingkat kebersihan/hiegenis dari alat angkut; kios penjualan; kemasan selama penjualan
dan petugas/pedagang yang menanganinya (Arka, 1990). Kondisi kebersihan yang
semakin rendah akan memperbesar kemungkinan tercemarnya daging oleh mikroba
sehingga mempersingkat daya simpan daging segar.
Tujuan utama dari upaya pengawetan daging adalah membunuh atau
menginaktifkan mikrobia, sehingga tidak terjadi proses enzimatik yang menyebabkan
timbulnya kebusukan pada daging (Forrest dkk, 1975). Diantara sekian banyak upaya
pengawetan daging, dendeng merupakan salah satu produk daging awetan yang telah
lama dikenal masyarakat luas (Umiyasih dan Wardhani, 1991), namun sampai saat ini
teknologi pembuatan dan kualitasnya masih beragam.
Salah satu penyebab
beragamnya kualitas dendeng tersebut adalah penurunan kadar air selama proses
pengeringan yang terjadi secara lambat (Umiyasih dan Wardhani, 1991). Lebih lanjut
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dikatakan bahwa penelitian dendeng yang dikeringkan menggunakan alas seng,
terbukti lebih efisien dalam menurunkan kadar air dibandingkan dengan yang
menggunakan alas anyaman bambu (tradisional) atau oven pada suhu 75°C, sehingga
dapat disimpan lebih lama.
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji teknologi perbaikan kualitas karkas/daging
melalui penanganan pra dan pasca pemotongan, serta teknologi pengolahan/penyimpanan daging skala rumah tangga.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:
Sub kegiatan I: Perlakuan Pra-pemotongan
Sapi potong Brahman cross milik PT. Inkud Satwa Nusantara di kota Pasuruan
dan Jombang sebanyak 30 ekor yang telah mendapat perlakukan kelelahan melalui
pengangkutan/transportasi berjarak sekitar 150 km, sesampainya di tempat penampungan ternak dibagi menjadi 2 perlakuan pra-pemotongan sebagai berikut:
I.
15 ekor sapi langsung dipotong di RPH
II.
15 ekor sapi diistirahatkan selama 24 jam dan mendapat air minum yang
ditambahkan gula aren sebanyak 5 gram/kg berat badan ternak.
Sebelum ternak dipotong, 3 ekor sapi dari setiap kelompok perlakuan tersebut (I
dan II) ditambah dengan kelompok sapi yang tidak mendapat perlakuan kelelahan (III),
diambil sampel darahnya pada bagian vena jugularis untuk dianalisa kadar asam laktat
darahnya. Setelah sapi berbentuk karkas, dilakukan penimbangan berat karkas serta
pengambilan sampel daging bagian musculus biceps femoris kaki belakang untuk
dianalisa kualitasnya secara khemis (bahan kering, bahan organik, protein kasar dan
lemak kasar) dan fisis (pH, jumlah bakteri, cooking lose (CL), water holding capacity
(WHC), keempukan, malasit negatif dan eber).
Pola percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap, analisis data
berat dan persentase karkas menggunakan Single Covariate; pola percobaan
Enumerical (Kategorikal), analisis data malasit daging dengan uji chi-square; pola
percobaan Split plot in time untuk data pH dan jumlah bakteri daging.
Sub kegiatan II: Perlakuan Pasca-pemotongan
Paha kedua kaki belakang dari 4 karkas sapi PO di RPH Kodya Malang dan 4
karkas sapi Brahman cross di RPH Kodya Pasuruan, selama diangkut dari RPH menuju
ke kios penjualan daging dibagi menjadi 2 perlakuan:
I : dibungkus dengan kantong plastik.
II : tidak dibungkus dengan kantong plastik.
Setelah sampai di kios penjualan, diambil sampel daging pada bagian musculus
biceps femoris, kemudian dicampurkan dengan daging lainnya yang sedang dijual.
Sampel yang berasal dari perlakuan I sampelnya dibungkus dengan kantong plastik,
sedangkan yang berasal dari perlakuan II sampelnya dibiarkan tanpa bungkus, Pada
sekitar pertengahan jam buka kios daging dilakukan pengambil an separo bagian dari
masing-masing sampel daging, sedangkan separo bagian lainya diambil ketika kios
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daging akan ditutup. Setiap sampel daging yang diperoleh segera dianalisa kualitasnya
secara khemis maupun fisis.
Pola percobaan yang digunakan adalah Split plot in time, khusus untuk uji Malasit
daging menggunakan pola percobaan Enumerical dengan uji chi-square.
Sub kegiatan III: Perlakuan Pengolahan daging
Dendeng daging sapi siap dikeringkan yang dibuat oleh pengusaha dendeng skala
rumah tangga di Malang sebanyak 20 unit, dibagi menjadi 2 perlakuan alat pengeringan, yaitu:
Kontrol

:

pengeringan dengan alat yang biasa digunakan oleh pengusaha, yaitu
berupa anyaman bambu.

Perlakuan :

introduksi alat pengeringan berupa anyaman bambu yang diletakkan
di atas lembaran seng yang dicat warna hitam dan di bagian atas
anyaman ditutupi dengan lembaran plastik.

Selama dalam proses pengeringan hingga dendeng menjadi kering (siap dijual),
setiap hari dilakukan pembalikan permukaan dendeng dan pengambilan sampel untuk
dianalisa kualitasnya secara khemis; khusus pada dendeng yang telah kering, diikuti
dengan uji organoleptik (yang meliputi uji bau, rasa, warna, keempukan dan
penampilan). Pola percobaan yang digunakan adalah Split plot in time.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pra-Pemotongan
Dalam Tabel 1 termuat data hasil pengamatan terhadap berat badan, berat karkas
dan persentase karkas sapi potong serta data kadar asam laktat darahnya untuk masingmasing perlakuan. Tampak bahwa meskipun sapi kelompok perlakuan III mempunyai
berat badan dan berat karkas yang nyata terkecil (P<0,05), namun persentase karkas
yang nyata terkecil terjadi pada kelompok perlakuan I (P<0,05), sedangkan antara
perlakuan II dengan III adalah tidak berbeda. Demikian juga pada kadar asam laktat
darahnya, kelompok perlakuan I adalah nyata yang paling besar (P<0,01), sedangkan
antara perlakuan II dengan III adalah tidak berbeda. Dari data tersebut tampak bahwa
perlakuan istirahat yang cukup disertai pemberian gula aren pada sapi stres yang akan
dipotong, mampu mencegah terjadinya penurunan persentase karkas akibat penurunan
berat karkas dan menurunkan kadar asam laktat darahnya.
Tabel 1.

Berat badan, berat karkas, persentase karkas dan kadar asam laktat darah sapi
potong.

Perlakuan

Berat badan
(kg)

Berat karkas
(kg)

Persentase
karkas (%)

Kadar asam laktat
darah (mg%)

I

405,00b**

200,60b*

49,68a*

21,51b**

II

406,00b**

209,60b*

51,61b*

14,20a**

III

308,00a**

158,17a*

51,36b*

11,91a**

a,b
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Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan
yang nyata (*P<0,05; **P<0,01).
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Hasil penelitian Umiyasih dkk, (1992) menunjukkan bahwa pengangkutan sapi
Madura dari Pamekasan menuju Surabaya sejauh 133 km dengan waktu tempuh 4 jam,
telah menunjukkan akibat awal dari terjadinya stres. Saka dkk, (1990) menyatakan
bahwa bentuk-bentuk cekaman yang dialami sapi selama pengangkutan antara lain
akan menyebabkan terjadinya penurunan berat karkas sehingga menurunkan angka
persentase karkasnya. Selama sapi mengalami stres kelelahan, akan terjadi peningkatan kadar asam laktat darah sebagai hasil pembakaran glikogen untuk sumber energi
tubuh (Saka dkk, 1990). Gula aren mampu berfungsi sebagai sumber glikogen dalam
tubuh sapi (Arka, 1990), pemberian pada sapi stres beberapa jam sebelum di potong
serta diikuti istirahat yang cukup akan mampu mensuplai glikogen tubuh, sehingga
sebagai keseimbangannya akan menurunkan kadar asam laktat darah.
Kondisi stres yang dialami sapi saat akan dipotong, ternyata tidak berpengaruh
terhadap kandungan bahan kering; bahan organik; protein kasar; lemak kasar dan
cooking lose daging yang dihasilkannya, tetapi nyata meningkatkan Water holding
capacity daging nya (P<0,05) serta menurunkan kesempurnaan proses pemotongan
(malasit negatif); keempukan dan daya simpan dagingnya (P<0,05), seperti yang
tampak dalam Tabel 2a. Sementara itu kondisi stres saat sapi akan dipotong, nyata
menghasilkan daging yang kondisi nya lebih ideal sebagai media pengembangan
mikrobia (P<0,01) sehingga lebih mudah mengalami pembusukan (Tabel 2b.)
Tabel 2a. Kualitas daging sapi potong.
Perlakuan

BK
(%)

BO (%)

PK
(%)

LK
(%)

CL (%)

WHC Keempukan
(cm2/g) (kg/cm2)

Malasit
"-" (%)

Eber
(jam)

I

28,30

94,67

85,66

8,42

49,49

128,07 120,36b*

26,66a**

24,67a*

II

26,10

94,71

84,20

6,50

49,38

118,70 108,53a*

60,00b**

33,00b*

Keterangan:

a,b Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan yang nyata (*P<0,05; **P<0,01).
BK = Bahan kering; BO = Bahan organik
LK = Lemak kasar; CL = Cooking lose; PK = Protein kasar
WHC = Water holding capacity

Tabel 2b. Kualitas daging sapi potong.
Perlakuan

pH
18

Jumlah bakteri (00.000)
0
12
24
36

0

6

12

24

30

36

I

5,95

5,97

5,90

5,91

6,01

6,02

6,01

1,40a

12,65

80,29 174,83b

II

5,94

6,32

6,28

5,93

5,96

5,94

5,94

4,76b

17,21

69,18

Keterangan:

101,62a

a,b Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).

Sirait (1992) dan Umiyasih dkk, (1992) menyatakan bahwa sapi yang saat
dipotong sedang mengalami stres, kualitas daging yang dihasilkannya mengalami
penurunan. Guna mencegah terjadinya penurunan kualitas daging pada sapi yang
dipotong dalam kondisi stres, sapi perlu diistirahatkan dalam waktu yang cukup disertai
pemberian air minum sebelum ternak dipotong (Saka dkk, 1990), atau dapat pula
dilakukan dengan perlakuan pemberian air gula aren sebanyak 5 gram/kg berat badan
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ternak pada 17 jam sebelum sapi dipotong (Putra yang dikutip Arka, 1990). Dari data
tersebut maka sebaiknya sapi potong yang sedang mengalami stres harus mendapat
istirahat yang cukup dan diberi air minum yang ditambah gula aren sekitar 17 jam
sebelum ternak dipotong.
Pasca-Pemotongan
Pengemasan menggunakan kantong plastik pada karkas/daging sapi potong
selama pengangkutan dari RPH menuju ke tempat atau selama penjualan, ternyata tidak
mempengaruhi kandungan bahan kering; bahan organik; protein kasar; lemak kasar;
Cooking lose; Water holding capacity; keempukan; malasit negatif dan pH daging,
tetapi nyata mampu menurunkan jumlah bakteri (P<0,05) dalam dagingnya sehingga
memperpanjang daya simpan daging (Tabel 3a dan 3b).
Tabel 3a. Kualitas daging sapi potong.
Perlakuan

Jam

BK
(%)

BO (%) PK (%) LK (%) CL (%)

WHC
(cm2/g)

Keempukan

Malasit
“-” (%)

Eber
(jam)

I

-

22,32

95,35

89,88

9,06

47,80

100,37

120,31

68,75

23,50

II

-

22,85

95,04

91,44

7,01

47,11

108,14

115,06

62,50

19,00

-

10

24,02

94,54

-

15

21,16

95,84

90,69

8,31

49,59

116,09

122,94

68,75

22,12

90,63

7,76

45,32

92,42

112,44

62,50

20,37

Tabel 3b. Kualitas daging sapi potong.
Perlakuan

Jam
0

6

pH
12

Jumlah bakteri (00,000)
0
12
24

18

24

I

-

6,28

6,35

6,38

6,30

6,31

5,92

35,29

179,12a

II

-

6,26

6,39

6,29

6,28

6,32

6,09

32,28

228,22b

-

10

6,23

6,36

6,26

6,27

6,34

5,94

36,56

186,25a

-

15

6,31

6,38

6,41

6,31

6,29

6,07

31,01

221,09b

Keterangan: a,b Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada kolom dan kelompok
perlakuan yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).

Tingkat pencemaran daging terhadap alat pemotongan; pengangkutan dan
penjualan, sangat menentukan tingkat pencemarannya oleh mikrobia (Arka, 1990;
Abubakar, 1990). Perlakuan pengemasan dengan kantong plastik memungkinkan
daging terhindar dari pencemaran mikrobia yang berasal dari alat angkut; alat dan
petugas penjualan, sehingga daya simpan daging menjadi meningkat. Cooking lose dan
Water holding capacity yang tidak berbeda antara daging yang dikemas dengan yang
tidak dikemas atau antara pengambilan jam 10 dengan jam 15 ini, sesuai dengan hasil
penelitian Siswanto dkk, (1988) yang menunjukkan bahwa angka Cooking lose dan
Water holding capacity daging tidak dipengaruhi oleh kemasan plastik, tetapi nyata
dipengaruhi oleh lama penyimpanan daging setelah 24 jam. Dari data tersebut dapat
diketahui bahwa selama dalam pengangkutan dan penjualan karkas/ daging sapi,
sebaiknya dikemas dalam kantong plastik.
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Pengolahan Daging
Proses pengeringan dengan menggunakan alat yang didasari lembaran seng
berwarna hitam dan diatasnya ditutupi lembaran plastik, akan menghasilkan dendeng
dengan kandungan gizi yang tidak berbeda, kecuali pada kandungan lemak kasarnya
yang nyata berbeda (Tabel 4); namun secara nyata (P<0,05) akan menghasilkan
dendeng dengan rasa, warna dan bau yang lebih baik dibandingkan dengan yang
menggunakan alat secara tradisional (Tabel 5). Penggunaan alas lembaran seng diduga
mampu meningkatkan temperatur permukaan alat pengeringan dendeng, sehingga akan
lebih banyak lemak yang terurai selama proses pengeringan (Umiyasih dan Wardhani,
1991). Kadar lemak dendeng yang lebih rendah ini menurut Abubakar (1990) serta
Umiyasih dan Wardhani (1991) akan mampu meningkatkan daya simpan dendeng dari
kerusakan karena ranciditas/ketengikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses
pengeringan dendeng sebaiknya digunakan alat yang beralaskan seng dan diatasnya
ditutupi lembaran plastik.
Tabel 4. Kualitas dendeng daging sapi potong.
Perlakuan

Hari
pengeringan

Kadar air
(%)

Bahan
organik
(%BK)

Protein kasar
(%BK)

Kontrol

0
1
2
3

56,12
32,16
31,31
27,49

91,79
90,18
91,56
86,57

32,68
33,83
35,03
30,80

9,62
11,78
11,47
12,48b

Perlakuan

0
1
2
3

58,88
29,86
28,58
26,33

91,81
89,89
91,64
86,09

32,81
33,10
33,90
32,56

9,94
11,60
10,83
9,03a

a,b

Lemak
kasar
(%BK)

Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada kolom dan kelompok hari pengeringan
yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).

Tabel 5. Uji organoleptik dendeng daging sapi.
Perlakuan
I
II

Rasa
2,77b
2,53a

Warna
2,57b
2,45a

Uji
Tampilan
2,24
2,29

Bau
2,73b
2,48a

Empuk
2,66
2,62

a,b
Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05).
Keterangan skoring:
2 = rasa enak;
3 = kurang enak
= warna coklat;
= coklat muda
= tampilan bagus;
= kurang bagus
= bau sedap;
= kurang sedap
= empuk;
= kurang empuk
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KESIMPULAN
1. Penanganan pra dan pasca pemotongan sangat diperlukan untuk mempertahankan/meningkatkan kulitas karkas/daging sapi potong.
2. Pengolahan/penyimpanan daging sapi potong melalui pembuatan dendeng, diperlukan model alat pengering yang efektif dalam menghasilkan produk yang berkualitas.
SARAN
Rumah potong hewan yang memotong sapi dari daerah yang jauh,
membutuhkan/harus mengaktifkan kembali tempat penampungan sementara/istirahat
bagi sapi sebelum dipotong. Setelah berbentuk karkas/daging, selama dalam transportasi menuju kios daging dan selama dalam penjualannya, perlu adanya perlakuan
pengemasan dengan kantong plastik. Alat pengering/penjemur dendeng daging sapi,
perlu dilengkapi dengan alas lembaran seng dan penutup lembaran plastik.
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DISKUSI
Penanya:
- Cara membungkus daging dengan kantong plastik, apakah ditutup secara rapat
atau masih ada lubang udaranya ?
- Penyimpanan daging dalam penelitian ini pada suhu berapa ?
- Berapa lama daya simpan dari daging yang dibungkus dan yang tidak
dibungkus tersebut ?
- Berapa orang yang melakukan uji organoleptik dendeng ?
- Mengapa menggunakan alat pengering yang diberi lembaran seng, bukan alat
pengering lainnya semisal oven ?
Aryogi, Ir.:
- Pembungkusan daging tidak tertutup seluruhnya, tetapi masih ada lobang/celah
untuk sirkulasi udara secara terbatas.
- Penyimpanan daging pada suhu ruangan/kios tempat penjualan daging.
- Daya simpan daging sampai masih dapat dikonsumsi (menggunakan uji Eber),
yang dibungkus plastik adalah 23,5 jam sedangkan yang tidak dibungkus
adalah 19,0 jam.
- Uji organoleptik dendeng melibatkan 54 responden.
- Menurut hasil penelitian sebelumnya, alat penjemur dendeng anyaman bambu
yang ditambah alas lembaran seng dan penutup lembaran plastik, adalah yang
terbaik dalam menghasilkan dendeng sapi dibandingkan dengan alat yang biasa
digunakan pengusaha dendeng skala rumah tangga (anyaman bambu) ataupun
alat oven listrik.
Penanya:
Seberapa besar tingkat kontaminasi Salmonella pada daging sapi yang dijual di
masyarakat ?
Aryogi, Ir.:
Sampai saat ini kami belum pernah mengetahui tentang kasus pencemaran
Salmonella pada daging sapi di Indonesia.
Penanya:
- Berapa lama waktu istirahat yang minimal pada sapi yang stres sebelum dipotong ?
- Kualitas daging secara fisis dari sapi yang stres saat dipotong, secara nyata
lebih rendah dibandingkan dengan yang berasal dari sapi yang mendapat gula
aren dan telah cukup diistirahatkan sebelum dipotong, apanya yang berbeda ?
Aryogi, Ir.:
- Lama istirahat sapi sangat tergantung pada tingkat stres yang dialaminya selama
transportasi. Untuk jarak transportasi sekitar 150 km, diperlukan waktu
istirahat minimal sekitar 8-12 jam.
- Yang berbeda adalah hasil uji Eber dan jumlah bakteri dagingnya, yaitu yang
berasal dari sapi yang stres akan lebih pendek daya simpannya karena
perkembangan/jumlah bakterinya lebih cepat/besar.
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TEKNIK TATALAKSANA PAKAN SAPI PERAH LAKTASI UNTUK
EFISIENSI USAHA DI DAERAH LAHAN KERING BERIKLIM
KERING
(Feeding Management Techniques of Dairy Cows on Lactation Period for Striving
Efficiency in Dry Climate Region)
Mariyono, M. Ali Yusron, Uum Umiyasih, D.E. Wahyono dan Aryogi1)
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh rakitan teknologi
tatalaksana pakan sapi perah laktasi yang efisien pada usaha ternak sapi
perah di daerah lahan kering beriklim kering, khususnya dalam hal imbangan
konsentrat dengan hijauan yang optimal. Dalam penelitian ini digunakan 30
ekor sapi perah laktasi dengan produksi susu harian > 9 liter/hari; dan pada
tingkat laktasi kedua sampai kelima, yang dibagi secara acak dan imbang
jumlahnya (masing-masing 10 ekor) kedalam tiga kelompok perlakuan pakan.
Perbedaan perlakuan pakan didasarkan pada imbangan antara pakan
konsentrat dengan hijauan dalam ransum (berdasar bahan kering), yaitu (1)
40-50: 60-50 (perlakuan A, sebagai kontrol), (2) 70: 30 (perlakuan B), dan
85: 15 (perlakuan C). Pada semua perlakuan pemberian pakan adalah 135%
dari standart NRC. Rancangan percobaan yang digunakan adalah single
reversal dengan tiga periode. Parameter yang diamati adalah produksi susu
(kuantitas dan kualitas) dan status faali ternak (denyut nadi, frekuensi pernafasan dan temperatur rektal). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa rata-rata
produksi susu harian sapi-sapi perah pada perlakuan B (12,42±2,76
liter/hari/ekor) dan C (12,32±2,36 liter/hari/ekor) adalah lebih tinggi secara
nyata (P<0,05) daripada perlakuan A (11,42±2,15 liter/hari), sedangkan
antara perlakuan B dengan C tidak berbeda nyata. Akan tetapi, antara ketiga
perlakuan tidak menyebabkan terjadinya perbedaan secara nyata terhadap
kualitas susu yang dihasilkan dan status faali ternak. Keuntungan ekonomis
tertinggi diperoleh pada pemberian pakan dengan imbangan hijauan dan
konsentrat sebesar 20: 80.
Kata kunci: Tatalaksana pakan, sapi perah laktasi, daerah lahan kering, iklim
kering.
ABSTRACT
Summer heat stress often impacts negatively on milk production in warm
climate regions. This study was carried out in order to obtain a feeding
management for dairy production in the dry land regions with warm climate.
Thirty dairy cows which have daily production more than 9 liters/day in
second to fifth stage of lactation were divided at random in three equal
feeding treatment groups. Ten heads in each treatment groups. The feeding
treatment was considerate to differences in ratio (Dry-matter basis) between
the level of concentrate and of grasses. The treatments are (1) 40-50: 60-50
_____________________________________________
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(treatment A as control), (2) 70: 30 (treatment B), and (3) 85: 15 (treatment
C). All of animals were fed of 135% from NRC recommended. The single
reversal design with three periods was used in this study. Data collected were
milk production, either quality or quantity, and physiological status (pulse rate,
respiration rate, and rectal temperature) of the animals. The results showed that
the average of milk production of the animals in treatment B (12,42±2,76
liters/day/cow) and in treatment C (12,32±2,36 liters/day/cow) was significant
higher (P<0,05) than in treatment A (11,42±2,15 liters/day/cow), while between
treatment B and C was not significant difference. But the quality of milk
production and physiological status were not significant difference amongst the
treatments. The economic value of treatment C was highest compared than others
treatments.
Key word:

Feeding management, dairy production, dry land, dry climate.
PENDAHULUAN

Sapi perah laktasi memerlukan suplai nutrisi yang memadai baik dari segi
kuantitas maupun kualitasnya. Di lain pihak produksi hijauan sangat fluktuatif, yaitu
cukup berlebih dimusim hujan dan sebaliknya kurang pada musim kemarau. Di
daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan hijauan pakan tinggi, masalah
kekurangan pakan tidak begitu terasa, namun sangat mengganggu peternak di daerah
yang berpotensi hijauan rendah. Keadaan seperti ini dialami oleh hampir semua
peternak di daerah lahan kering terutama di daerah beriklim kering dataran rendah yang
biasanya pemilikan lahannya sempit (Musofie dkk, 1996), sehingga hampir tidak ada
budidaya tanaman pakan ternak. Keadaan ini semakin diperburuk dengan rendahnya
kualitas pakan yang dihasilkan. Ibrahim dkk (1987) menyatakan, bahwa kualitas
hijauan pakan ternak di daerah tropis tergolong rendah, yang ditandai dengan
rendahnya kecernaan, protein kasar dan kandungan mineral esensial.
Hasil monitoring pakan yang dilakukan oleh Musofie dkk (1996) di beberapa
daerah sentra usaha ternak sapi perah di Jawa Timur menunjukkan, bahwa imbangan
bahan kering ransum asal hijauan sangat bervariasi yaitu berkisar antara 30,0-87,0%,
dengan kecenderungan lebih diutamakan bahan pakan asal hijauan. Persentase
peternak yang memberikan pakan asal hijauan sebesar 35%; 40-50%; 55-65%; 7080% dan 85% secara berturut-turut adalah 2%; 23%; 45%; 23% dan 8%.
Besarnya porsi hijauan yang diberikan pada ternak sapi perah laktasi di daerah
panas dapat menyebabkan asam lemak terbang (VFA) utama yang dihasilkan melalui
proses fermentasi di dalam rumen adalah asam asetat yang bersifat asetogenik.
Penyerapan asam asetat yang berlebihan akan mengharuskan ternak untuk menghadapi
dua pilihan yaitu menggunakan asam asetat sebagai bakalan lemak susu atau
mengoksidasi asam asetat tersebut dengan konsekuensi terbentuknya panas tubuh yang
berlebihan. Apabila asam asetat digunakan sebagai pembentukan lemak susu, maka
dibutuhkan bantuan koensim NADPH yang sintesis utamanya bersumber dari glukosa.
Sementara itu pasok glukosa merupakan kendala utama bagi ternak-ternak sapi perah di
daerah panas yang pemberian pakan utamanya berasal dari hijauan. Dengan demikian
ternak seringkali mengalami cekaman panas yang berlebihan sebagai konsekuensi
kegiatan oksidasi terhadap serapan asam asetat (Sutanto, 1994).
Faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan konsentrat
dalam porsi yang lebih tinggi adalah pada saat musim sulit pakan, harga per kilogram
bahan kering hijauan lebih mahal dibandingkan dengan konsentrat; dan pengadaan
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hijauan dalam jumlah besar dan kontinyu relatif lebih sulit dibandingkan dengan
konsentrat. Disamping itu kandungan nutrisi konsentrat pada umumnya lebih baik
dibandingkan dengan hijauan. Dengan demikian diperlukan strategi tentang pola
tatalaksana pakan sapi perah laktasi untuk efisiensi usaha di daerah lahan kering
beriklim kering, khususnya dalam hal imbangan hijauan dan konsentrat yang optimal.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan penelitian ini adalah untuk memperoleh rakitan
teknologi tentang pola tatalaksana pakan sapi perah laktasi untuk efisiensi usaha di
daerah lahan kering beriklim kering, khususnya dalam hal imbangan hijauan dan
konsentrat yang optimal.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan dalam kondisi On Farm Adapted Research (OVAR),
yaitu pada usaha ternak sapi perah rakyat di wilayah kerja Koperasi Usaha Tani Ternak
(KUTT) Suka Makmur, desa Panditan, kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan.
Sebanyak 30 ekor sapi perah laktasi, produksi susu harian 9 l/hari; tingkat laktasi kedua
hingga kelima, dibagi menjadi tiga kelompok perlakuan pemberian pakan yang
didasarkan pada imbangan antara bahan kering pakan asal hijauan dan konsentrat,
yaitu: 50-60: 40-50 (perlakuan A, pola peternak sebagai kontrol); 30: 70 (perlakuan B)
dan 15: 85 (perlakuan C). Pemberian pakan diperhitungkan sebesar 135% dari
kebutuhan pakan di dalam standart National Research Council (NRC). Bahan pakan
yang dipergunakan adalah bahan-bahan yang biasa digunakan dan tersedia di lokasi
penelitian, diantaranya konsentrat yellow feed, rumput gajah, rumput lapangan, daun
kaliandra, jerami jagung dan daun singkong.
Pada masing-masing unit percobaan digunakan 10 ekor ternak sebagai ulangan.
Penelitian dilakukan selama tiga bulan. Pengamatan data produksi susu dilakukan
setiap 10 hari dengan tiga kali ulangan dalam setiap periode waktu. Pada awal dan
setiap pergantian periode waktu penelitian, dilakukan masa adaptasi selama 10 hari.
Penelitian dilakukan dengan rancangan single reversal. Analisis data menggunakan uji nyata terhadap nilai rata-rata dan analisis covariansi. Parameter yang diamati
meliputi konsumsi pakan (BK= Bahan Kering dan PK= Protein Kasar); kuantitas dan
kualitas susu (lemak, BJ= Berat Jenis, Bahan Kering Tanpa Lemak = BKTL dan
casein); serta nilai ekonomis pemeliharaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi dan Profil Usaha Ternak Sapi Perah di Lokasi Penelitian
Desa Panditan kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu
daerah pengembangan usaha ternak sapi perah di wilayah kerja Koperasi Usaha Tani
Ternak (KUTT) Suka Makmur Grati yang dimulai pada tahun 1987. Ketinggian
tempat berkisar antara 100-150 m dpl. dengan lama masa kering lebih dari empat
bulan secara berturut-turut, yaitu secara normal dari bulan April sampai dengan
Oktober. Daerah ini dikategorikan sebagai daerah lahan kering yang beragroklimat
kering, dengan suhu udara harian (selama periode penelitian) berkisar antara 19°C
sampai 37°C (Agustus-Desember, Tahun 1996).
Jenis sapi perah yang diusahakan adalah sapi perah Friesian Holstein (FH) eks
impor asal Selandia Baru dan turunannya dari hasil Inseminasi Buatan (IB).
Dengan kondisi agroklimat tersebut, secara teoritis tidak sesuai dengan kondisi
ideal bagi kondisi fisiologis sapi perah, terutama sapi FH (Bos taurus). Kisaran suhu
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ideal bagi sapi perah adalah 40°F sampai 75°F atau setara dengan 4,4°C sampai 23,9°C
(Schmidt dan Van Vleck, 1974; Economides, 1984); dengan temperatur kritis tertinggi
sekitar 24°- 27°C (Faquay, 1981). Produksi susu akan menurun pada suhu >29°C dan
kelembaban udara diatas 75% (Moeller, 1981 dalam Economides, 1984).
Tenaga kerja yang terlibat dalam usaha ternak sapi perahnya masih terbatas pada
tenaga kerja keluarga dengan jumlah pemilikan ternak per rumah tangga peternak
relatif kecil yaitu berkisar antara 1-5 Unit Ternak (UT).
Kendala utama dalam pengembangan ternak sapi perah di daerah ini adalah pada
saat bulan kering (Juli s/d. Desember), sulit diperoleh hijauan pakan ternak dan juga
ketersediaan air dalam jumlah yang layak. Kondisi pakan sapi perah di lokasi
penelitian disajikan dalam Tabel 1. Data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa konsumsi
bahan kering dan protein ransum tertinggi terdapat pada kelompok perlakuan B,
sedangkan pada perlakuan A dan C tidak berbeda nyata. Peningkatan konsumsi
ransum pada perlakuan B ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi akibat
peningkatan produksi susu, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.
Kemampuan produksi susu secara nyata ditentukan oleh kemampuan konsumsi
bahan kering pakan serta peningkatan konsumsi protein. Setiap peningkatan produksi
susu sebesar 100 kg akan dibutuhkan peningkatan konsumsi bahan kering ransum
sebesar 26 kg (Campbell dan Marshall, 1975). Peningkatan konsumsi pakan sapi perah
di daerah panas dapat dilakukan dengan jalan diantaranya menurunkan konsumsi
hijauan/serat atau meningkatkan kandungan protein pakan (Beede dan Shearer, 1992;
Gravert, 1985).
Tabel 1.

Berat badan sapi, konsumsi dan kebutuhan pakan sapi perah laktasi pada
masing-masing perlakuan.
Parameter

Berat badan sapi (kg)
Konsumsi bahan kering ransum
- Total (kg)
- Asal hijauan (kg)
- Asal Yellow feed (kg)
- Asal susu A (kg) (kg)
- hijauan: konsentrat
- % berat badan sapi
Protein ransum
- Konsumsi total (kg)
- Kebutuhan berdasarkan
standart NRC (kg)
- % konsumsi dari NRC
Keterangan:

a,b

A
400,19±46,99

Perlakuan Penelitian
B
C
408,10±50,98
413,72±47,46

13,02±1,27a
7,22±0,70
5,80±0,57
0
55:45
3,25

14,38±3,06b
5,01±0,86
7,42±1,21
1,94±0,59
35:65
3,52

12,60±2,66a
2,52±0,42
7,84±1,44
2,24±0,63
20:80
3,05

1,87±0,40a

2,12±0,50b

1,97±0,46a

1,52
127,21

1,62
130,78

1,58
124,45

Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan beda nyata pada P<0,05.
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Konsumsi BK dan PK ransum pada perlakuan C lebih rendah dibandingkan
dengan perlakuan B dan tidak berbeda dengan perlakuan A; namun tampilan produksi
susu tidak berbeda nyata dengan perlakuan B dan lebih tinggi dari pada perlakuan A.
Peningkatan produksi susu pada perlakuan C yang tidak diikuti dengan peningkatan
konsumsi BK dan PK pakan ini diduga berkaitan dengan semakin meningkatnya Total
Bahan Pakan Dapat Dicerna (TDN); akibat dari semakin banyaknya konsentrat yang
diberikan. Secara umum bahan pakan asal konsentrat mempunyai kandungan TDN
ransum yang lebih tinggi dibandingkan dengan hijauan, dan TDN ransum cukup
berpengaruh terhadap tampilan produksi susu.
Produksi, Komponen dan Sifat Fisik Susu
Pakan merupakan salah satu faktor terbesar yang berpengaruh terhadap produksi
dan komposisi susu yang dihasilkan oleh ternak sapi perah. Data tentang produksi susu
harian, kandungan komponen susu (lemak, casein, bahan kering, bahan kering tanpa
lemak) dan sifat fisik susu (berat jenis, keasaman, angka reduktase) sapi perah yang
diberi pakan dengan imbangan hijauan dan konsentrat berbeda disajikan dalam Tabel 2,
3 dan 4.
Tabel 2.

Produksi susu sapi perah yang diberi pakan dengan imbangan hijauan dan
konsentrat berbeda.

Produksi susu

Perlakuan Penelitian (kg/ekor/hari)
A
B
C
11,415±2,147a
12,419±2,757b
12,323±2,359b

Produksi susu 4% FCM

13,181±3,190a

14,308±3,520b

13,831±2,960b

Lemak

0,533±0,160

0,606±0,161

0,585±0,170

Casein

0,205±0,051

0,216±0,049

0,215±0,102

Bahan Kering

1,508±0,327

1,632±0,371

1,580±0,324

BKTL

0,975±0,184

1,026±0,229

0,995±0,187

Parameter

Keterangan:

Tabel 3.

a,b

Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan beda nyata pada P < 0,05.

Komposisi nutrisi susu sapi perah yang diberi pakan dengan imbangan
hijauan dan konsentrat berbeda (P > 0,05).
Parameter

Lemak

Perlakuan Penelitian (kg/ekor/hari)
A
B
C
4,676±0,895
4,876±0,775
4,746±0,967

Casein

1,799±0,244

1,736±0,199

1,749±0,209

Bahan Kering

13,219±1,187

13,140±0,918

12,823±1,151

BKTL

8,273±0,653

8,182±0,173

8,077±0,242
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Tabel 4.

Sifat fisik susu sapi perah yang diberi pakan dengan imbangan hijauan dan
konsentrat berbeda (P > 0,05).
Parameter

BJ (27°C)

Perlakuan Penelitian (kg/ekor/hari)
A
B
C
1,0265 ± 0,0007 1,0264 ± 0,0005
1,0261 ± 0,0005

Keasaman (°SH)

1,020 ± 0,160

1,050 ± 0,183

1,060 ± 0,175

Reduktase (jam)

10,150 ± 1,385

10,500 ± 1,794

10,800 ± 1,482

Data dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi susu harian (l/ekor/hari) pada
perlakuan B lebih tinggi (P < 0,05) dibandingkan pada perlakuan A; akan tetapi tidak
berbeda nyata (P > 0,05) dengan perlakuan C. Produksi lemak, casein, bahan kering
dan BKTL susu tidak berbeda (P > 0,05) pada semua kelompok perlakuan penelitian.
Kandungan nutrisi dan sifat fisik susu sapi perah yang diberi pakan dengan level
hijauan-konsentrat berbeda; total konsumsi protein kasar ransum sebesar 124-131%
dari standart NRC, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1, 3 dan 4 tidak berbeda nyata
(P > 0,05).
Hasil penelitian Rook (1961) dan Gordin dkk, (1971) dalam Economides (1984)
menyebutkan, bahwa peningkatan pemberian konsentrat dalam ransum ternak sapi
perah dapat meningkatkan produksi susu, menurunkan persentase lemak susu akan
tetapi total produksi lemak (kg) adalah tetap. Peningkatan konsumsi protein pakan
sampai dengan 112% dari standart NRC terhadap kelompok sapi perah produksi tinggi
pada tiga bulan awal laktasi dapat meningkatkan produksi susu harian; akan tetapi tidak
berpengaruh terhadap lemak, BJ, casein dan keasaman susu (Yusran dkk, 1995).
Status Faali Sapi Perah
Status faali tubuh merupakan salah satu tampilan ternak untuk beradaptasi
terhadap suatu perubahan, baik dari luar maupun dari dalam tubuh ternak. Data tentang
status faali sapi perah pada perlakuan ini disajikan dalam Tabel 5. Data dalam Tabel 5
menunjukkan bahwa frekuensi denyut nadi, frekuensi respirasi dan suhu rectal sapi
perah laktasi tidak menampakkan perubahan yang nyata (P > 0,05) akibat pemberian
pakan asal konsentrat sebesar 45 sampai 80% dari total bahan kering ransum. Suhu
rectal pada semua kelompok perlakuan berada dalam kisaran normal, berada dalam
kisaran angka 38,5°-39,3°C (Beede dan shearer, 1992).
Tabel 5.

Status faali sapi perah yang diberi pakan dengan imbangan hijauan dan
konsentrat berbeda (P > 0,05).

Status Faali
Denyut nadi (kali/menit)
Respirasi (kali/menit)
Suhu rectal (°C)

A
70,230 ± 7,295
45,732 ± 9,716
38,359 ± 0,292

Perlakuan Penelitian
B
C
71,221 ± 7,814
72,804 ± 6,876
43,681 ± 7,852
47,432 ± 9,909
38,467 ± 0,322
38,448 ± 0,360
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Nilai Ekonomis Pemeliharaan
Data dalam Lampiran 1 menunjukkan bahwa harga perkilogran BK hijauan dan
konsentrat relatif sama. Penggunaan bahan pakan hijauan dari yang terbanyak hingga
terkecil secara berturut-turut adalah rumput gajah, daun singkong, kaliandra, rumput
lapangan dan jerami jagung. Berdasarkan kondisi harga sebagaimana yang tercantum
dalam Lampiran 1 tersebut, nilai ekonomis pemeliharaan sapi perah yang diperhitungkan berdasarkan biaya pakan dan hasil penjualan susu disajikan dalam Tabel 6.
Data dalam Tabel 6 menunjukkan, bahwa biaya ransum terendah terdapat pada
perlakuan A, dan semakin meningkat pada perlakuan C dan B. Biaya ransum yang
rendah pada perlakuan A tidak sebanding dengan pendapatan asal susu yang juga
rendah; demikian pula pada perlakuan B, bahwa peningkatan pendapatan asal susu
tidak sebanding dengan tambahan biaya yang dibutuhkan. Dengan demikian
keuntungan ekonomis tertinggi diperoleh pada perlakuan C, yaitu pada pemberian
ransum yang terdiri dari 20% hijauan dan 80% konsentrat.
Tabel 6.

Biaya pakan sapi perah yang diberi pakan dengan imbangan hijauan dan
konsentrat berbeda.
Perlakuan Penelitian
B
5.794,14

Biaya ransum (Rp)

A
.965,25

Penjualan susu (Rp)

7.908,60

8.584,80

8.298,60

1,59

1,48

1,64

Rasio penerimaan/biaya

C
5.064,74

KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi susu tertinggi dicapai pada
pemberian pakan dengan imbangan hijauan dan konsentrat sebesar 35: 65. Pada saat
harga pakan asal hijauan mahal, maka keuntungan ekonomis diperoleh pada
penggunaan konsentrat tinggi. Kandungan komponen susu (lemak, casein, bahan
kering, bahan kering tanpa lemak), sifat fisik susu (berat jenis, keasaman, reduktase)
dan status faali (denyut nadi, frekuensi respirasi dan suhu rektal) sapi perah laktasi
tidak berubah pada pemberian pakan asal konsentrat sebesar 45 sampai 80% dari total
bahan kering ransum.
PUSTAKA
Beede, D. K. dan J. K. Shearer. 1992. Nutritional management of dairy cattle in warm
climates. Proc. the sixth AAAP Animal Science Congress. Vol. II. AHAT.
Bangkok. Hal 141-150.
Campbell, J.R. dan T.R. Marshall. 1975. The science of providing milk for man.
McGraw-Hill Book Company. Inc. New York. Economides, S, 1984. Appropriate
methods for feeding dairy cattle in Mediterranean climates. Dalam Milk
Production in Developing Countries. Smith, A.J. Edt. Univ of Edinburgh.
Scotland.
Faquay, J. W. 1981. Heat stress as it affects animal production. J. Anim. Sci. 52: 164.
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Lampiran 1.

Komposisi nutrisi dan harga bahan pakan sapi perah di lokasi penelitian.

Nama bahan

BK

BO

PK

TDN

-----------------%-----------------

Harga (Rp/ha)
segar

BK

PK

Rumput gajah

20,05

87,48

8,42

55,25

90,00

448,88

5331,09

Daun singkong

24,61

93,92

11,67

71,00

90,00

365,70

3133,72

Kaliandra

31,98

86,88

23,17

69,31

75,00

234,52

1012,18

Jerami jagung

31,08

89,58

10,13

57,38

100,00

321,75

3176,21

Rumput lapangan

19,87

84,00

15,63

58,48

115,00

551,03

3525,47

Yellow feed

84,09

87,25

15,16

75,47

275,00

327,03

2157,19

Susu A

87,73

90,27

19,55

76,67

560,00

638,32

3265,06

BK = Bahan kering; BO = Bahan organik; PK = Protein kasar; TDN = Total digestible protein.

DISKUSI
Nasrul, Ir, MS.:
Bagaimana imbangan hijauan-konsentrat yang ada di lapangan ?
Mariyono, Ir. :
Hasil survai di beberapa daerah sentra usaha ternak sapi perah di Jawa Timur yang
meliputi daerah-daerah Kecamatan Grati dan Tutur-Pasuruan, Kecamatan JabungMalang, Kecamatan Pujon-Malang, Kecamatan Pagu-Kediri, serta Kecamatan
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Mojoagung-Jombang menunjukkan, bahwa imbangan bahan kering ransum asal
hijauan sangat bervariasi yaitu berkisar antara 30,0 s.d. 87,0 persen, dengan
kecenderungan lebih diutamakan bahan pakan asal hijauan. Pemberian bahan
kering asal konsentrat di lokasi penelitian sebesar 45 persen dari total BK ransum.
Bambang E. Santoso, Ir.:
- Pemberian konsentrat dalam bentuk bagaimana ?
-

Kualitas susu (pada rata-rata produksi susu sebesar 12 l/ekor/hari) tidak berubah
dengan pemberian konsentrat sebesar 45 s.d. 80% dari total BK ransum.
Bagaimana dengan kualitas susu pada produksi 15 l/hari ?

-

Mengapa target konsumsi pakan pada perlakuan C, yaitu konsumsi protein
sebesar 135% dari standart NRC tidak tercapai ?

Mariyono, Ir. :
- Pemberian konsentrat dalam keadaan basah (comboran); hal ini desesuaikan
dengan kebiasaan peternak.
-

Produksi sapi perah yang digunakan sebagai materi penelitian berkisar antara
10 s.d. 20 l/ekor/hari, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas susu
tidak berubah secara nyata pada kisaran produksi tersebutr (10 s.d. 20
l/ekor/hari).

-

Tidak tercapainya target konsumsi pakan pada kelompok perlakuan C
disebabkan oleh menurunnya konsumsi BK pakan. Hal ini disebabkan oleh
tingginya pemberian konsentrat yang secara langsung dapat meningkatkan
TDN ransum; sedangkan TDN ransum lebih berperan terhadap pembatasan
konsumsi pakan.

Budiono:
Pemberian konsentrat tinggi (70%), dapat mengakibatkan obesitas (kegemukan);
disamping itu perlu penambahan vitamin C sintetis ke dalam ransum!
Mariyono, Ir. :
- Penambahan Vitamin C sintetis tidak diperlukan.
-
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Sapi-sapi yang diberi konsentrat tinggi pada umumnya akan terlihat lebih
gemuk dibandingkan dengan pemberian konsentrat rendah. Keuntungan
ekonomis telah diuraikan dalam makalah. Keuntungan lainnya adalah: (1)
Pemberian konsentrat tinggi tidak selalu mengakibatkan obesitas; terutama
apabila diberikan pada sapi-sapi produksi tinggi (14 l/ekor/hari) di daerah
panas; (2) Produksi susu ternak bersangkutan tidak cepat habis, dengan
demikian jumlah produksi susu dalam satu periode laktasi akan lebih banyak;
(3) Ternak yang diafkir mempunyai harga jual yang tinggi, (4) pengadaan
konsentrat dan penyimpanannya dalam waktu yang lama dan jumlah besar
relatif lebih mudah. Kelemahan dari program ini adalah (1) kurang tepat
diterapkan pada daerah murah hijauan, (2) reproduksi ternak agak terhambat,
(3) pengadaan konsentrat harus dilakukan dengan jalan membeli sedangkan
rumput dapat dicari tanpa harus membeli.
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POLA PENYEDIAAN HIJAUAN MELALUI INTEGRASI TANAMAN
PAKAN TERNAK DENGAN TANAMAN APEL
(Forage Supply Method Through Integration of Livestock Feed Plants
with Apples Trees)
Ainur Rasyid, R. Hardiyanto, Aryogi, D. Pamungkas dan Yudha Sukardi1)
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk memperoleh strategi pola penyediaan hijauan
pakan di daerah sentra pengembangan sapi perah di dataran tinggi.
Penelitian ini merupakan penerapan/pengembangan dari kegiatan tahun
1995/1996, terdiri dari: (a). Survei dengan cara wawancara terhadap
peternak sapi perah yang berusaha tani apel di Kecamatan Tutur (Kab.
Pasuruan) dan Pujon (Kab. Malang) tentang pola penyediaan hijauan dan
preferensi peternak terhadap pemanfaatan lahan sela tanaman apel dengan
hijauan pakan. (b). Uji lapang yaitu: penanaman rumput introduksi (Setaria
splendida dan Cynodon plectostachius) dengan menggunakan tiga hamparan
lahan tanaman apel (on farm) di Desa Duwet Kecamatan Tumpang, Malang.
Rumput introduksi ditanam diluar kanopi apel dengan jarak tanam 40 cm x
60 cm. Parameter yang diukur adalah preferensi peternak, produksi Bahan
Kering (BK) dan Bahan Organik (BO) hijauan, Analisis N tanah dan rumput
dan analisis usahatani. Percobaan menggunakan rancangan petak terbagi
dan analisis data non parametrik. Pemilikan sapi perah petani sampel
berkisar antara 2,2-2,7 Unit Ternak (UT), dan luas pemilikan lahan apel
antara 0,37-0,39 hektar. Sebagian besar peternak di Kecamatan Tutur (62%)
dan Pujon (65%) tidak setuju memanfaatkan lahan sela tanaman apel untuk
hijauan pakan, walaupun peternak di Kecamatan Tutur (31%) dan di
Kecamatan Pujon (60%) menyatakan penyediaan hijauan sulit. Pada saat
sulit pakan, peternak membeli rumput sebesar Rp 3.800-Rp 3.900 perhari;
dan upah tenaga kerja mengarit antara Rp 22.500-Rp 26.000 perbulan.
Rata-rata produksi BK hijauan disela tanaman apel (potong I dan II) rumput
S. splendida dan C. plectostachius masing-masing sebesar 9,232 dan 6,132
ton/ha. Daya dukung ternak perhektar lahan apel (luas tanam 48%)
diprediksikan mampu menyediakan hijauan pakan untuk sapi perah sebesar
6,0 UT (rumput S. splendida) atau sebesar 5,0 UT (C. plectostachius).
Preferensi peternak terhadap pemanfaatan lahan sela tanaman apel untuk
penyediaan hijauan pakan sebagian besar masih kurang, karena merupakan
inovasi baru bagi peternak. Penanaman rumput S. splendida lebih disukai
peternak dan lebih ekonomis dari pada rumput C. plectostachius.
Kata kunci: Integrasi, hijauan, tanaman apel.
ABSTRACT
The survey was aimed to find the strategy of forage supply method in the
centre of developing cows in the upland area. This survey was as the
application and development of 1995/1996 activities consist of: First, a
survey by dialogues with cows breeders having apples trees in Tutur district
_____________________________________________
1)

Berturut-turut AsPMD, AjPMA, AjPMD, PMA, dan Ajun Penyuluh Pertanian BPTP Karangploso
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(Pasuruan regency) and Pujon district (Malang regency) about forage supply
method and their preference on land usage among apples trees and forage
plants. Secondly the growing of introduction grass (Setaria splendida and
Cynodon plectostachius) with using three lands of apples trees in Duwet
village of Tumpang district, Malang. The introduction grass was planted
outside of apples canopy with the planting distance of 40 x 60 cm. The
parameters measured were the breeders preference, production of dry matters
and forage organic. The trial design used divided plot design and non
parametric analysis. The number of cows ownership on the farmers was
around about 2.2 to 2.7 cows, and the apples trees lands ownership of 0.37 to
0.39 hectare. Most of the breeders in Tutur district (62%) and Pujon district
(65%) disagree to use their lands among apples trees with forage feed,
although the breeders in Tutur district (31%) and Pujon district (60%) said
that the forage supply was hard to find. During the forage shortage, the
breeders buy grass for Rp 3,800 to Rp 3,900 each day, and the wages of
cutting grass was around Rp 22,500 to Rp 26,000 monthly. The average
production of dry matter forage among the apples trees (the 1st and 2nd
cutting) of S. splendida grass and C. plectostachius grass was 9.232 and
6.131 ton/ha. The holding capacity per hectare of apples trees lands
(planting area 48%) could be predicted to supply for 6.0 cows (S. splendida
grass) or 5.0 cows (C. plectostachius grass). The breeders preference to use
their lands among the apples trees for forage plants was mostly still low,
because the new innovation for farmers. Planting S. splendida grass was
preferable and more economical than C. plectostachius.
Key word: integration, forage, apple trees.
PENDAHULUAN
Upaya penyediaan hijauan pakan pada lahan terbatas di daerah pengembangan sapi
perah dataran tinggi dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan sela tanaman apel dengan
tanaman pakan ternak. Kekurangan hijauan pakan ternak secara periodik selalu terjadi di
daerah sentra pengembangan sapi perah di Jawa Timur, walaupun budidaya tanaman
rumput telah dilakukan oleh sebagian besar peternak terutama di dataran tinggi, tetapi
pada musim kemarau hijauan pakan banyak di datangkan dari luar daerah sekitarnya.
Perluasan areal untuk hijauan pakan ternak di dataran tinggi, saat ini maupun masa
mendatang sulit dilakukan, karena banyak komoditas alternatif yang lebih menguntungkan seperti apel. Peluang yang mungkin dapat dilakukan untuk menanggulangi
penyediaan hijauan pakan di daerah sentra pengembangan sapi perah di dataran tinggi
adalah mengintegrasikan tanaman pakan ternak dengan tanaman apel melalui pemeliharaan yang intensif.
Pada umumnya usaha ternak sapi perah di dataran tinggi terkait dengan usaha tani
apel. Lahan sela tanaman apel terutama pada tanah tegal masih banyak yang belum
dimanfaatkan, dan biasanya ditumbuhi oleh rumput lapangan, sebagai area untuk
memperoleh rumput terutama pada musim kemarau. Rumput lapangan tersebut sebenarnya
dapat diganti dengan rumput unggul yang akan memudahkan peternak dalam memperoleh
hijauan pakan sehingga dapat menambah pendapatan usaha taninya secara keseluruhan.
Rumput Setaria splendida dan Cynodon plectostachius merupakan hijauan pakan
ternak yang dapat digunakan sebagai penutup tanah "Covering crop". Rumput S.
splindida membentuk rumpun yang lebat dengan ketinggian tanaman bekisar antara
60-180 cm, dan tahan terhadap kekeringan; sedangkan C. plectostachius berkembang
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dengan stolon dan mempunyai pertumbuhan yang cepat (Kepas, 1989;
Reksohadiprodjo, 1985). Hasil penelitian tahun 1995/1996, menunjukkan bahwa ratarata produksi bahan kering rumput S. splendida dan C. plectostachius di sela tanaman
apel masing-masing mencapai 5,9 dan 4,2 ton/ha/potong (Musofie, dkk, 1996).
BAHAN DAN METODE
Penelitian terdiri dari dua kegiatan yang merupakan penerapan/pengembangan dari
penelitian yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tutur-Nongkojajar tahu 1995/1996.
a. Survei
Survei dilakukan di daerah sentra pengembangan sapi perah di dataran tinggi
yaitu di Kecamatan Tutur (+ 1.000 m dpl) Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Pujon (+
1.200 m dpl) Kabupaten Malang secara wawancara dengan peternak sapi perah yang
berusaha tani apel. Untuk mengetahui pola penyediaan hijauan dan preferensi peternak
terhadap pemanfaatan lahan sela tanaman apel dengan hijauan pakan.
b. Uji lapang
Penelitian dilakukan di Desa Duwet Kecamatan Tumpang (+ 700 m dpl) Kab.
Malang, menggunakan 3 hamparan lahan apel milik peternak masing-masing seluas
500-550 m2. Masing-masing lahan ditanami dua jenis rumput introduksi yaitu Setaria
splendida dan Cynodon plectostachius dan tiga lahan sebagai ulangan. Umur tanaman
apel antara 2,5-3,5 tahun; jarak tanam masing-masing (3,0 m x 3,0 m; 4,5 m x 4,5 m
dan 3,5 m x 4 m); jari-jari kanopi sebesar 0,75 m. Rumput introduksi ditanam diluar
kanopi apel dengan jarak tanam 40 cm x 60 cm. Pupuk yang digunakan sebanyak 20
ton pupuk kandang per hektar, 100 kg SP 36/ha dan urea sebanyak 360 kg/ha (hasil
analisa tanah). Pemupukan urea diberikan pada saat tanaman berumur 2 minggu
setelah tanam dan setelah potong. Potong paksa dilakukan pada umur 50 hari,
kemudian secara periodik dilakukan pemotongan setiap 50 hari. Daya dukung lahan
dikonversikan dalam Unit Ternak (UT) dengan asumsi bahwa 1 UT adalah sapi perah
laktasi dengan berat badan 400 kg.
Pola percobaan yang digunakan adalah Rancangan Petak Terbagi (Split plot in
time). Analisis data menggunakan analisis non parametrik dan variansi. Analisis usaha
tani yang digunakan adalah analisis imbangan pendapatan dan pengeluaran (BC ratio).
Parameter yang diukur adalah: Preferensi peternak terhadap pemanfaatan lahan sela
tanaman apel dengan hijauan pakan, produksi hijauan Bahan Kering (BK) dan Bahan
Organik (BO), analisa kadar N tanah dan rumput, dan analisis usahatani.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah pemilikan sapi perah yang dipelihara peternak masih rendah, yaitu di
Kecamatan Tutur dan Kecamatan Pujon masing-masing sebanyak 2,2 dan 2,7 UT
dengan luas pemilikan lahan apel masing-masing 0,37 dan 0,39 hektar (Tabel 1).
Jumlah pemilikan sapi perah hasil penelitian ini lebih kecil bila dibanding hasil
penelitian Hardjosubroto dkk (1990) yaitu di kecamatan Tutur adalah 4,25 UT dan di
Kecamatan Pujon 4,15 UT. Kondisi ini menggambarkan bahwa peternak sapi perah
yang telah berhasil, mendiversifikasikan dengan usaha tani apel dengan membeli tanah
hasil penjualan sapinya.
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Tabel 1.

No.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Pola penyediaan hijauan dan preferensi peternak terhadap pemanfaatan lahan
sela apel di Kecamatan Tutur dan Pujon.
Parameter
Jumlah responden (orang)
Jumlah pemilikan sapi perah (UT)
Luas pemilikan lahan apel (Ha)
Penyediaan hijauan pakan.
a. Areal budidaya rumput unggul
- lahan khusus (%)
- pematang/teras (%)
- lahan perhutani (%)
b. Tenaga keluarga
- jumlah tenaga kerja (orang)
- frekuensi merumput (kali)
c.Tenaga upahan per bulan (Rp)
d. Pembelian rumput per hari (Rp)
Pendapat peternak masalah ketersediaan
hijauan.
a. Sulit (%)
b. Tidak sulit (%)
Pendapatan usahatani sayuran di sela
tanaman apel per panen. (Rp/ha)
Preferensi peternak terhadap pemanfaatan lahan sela dengan hijauan pakan.
a. Setuju (%)
b. Tidak setuju (%)

Kecamatan
Tutur

Kecamatan
Pujon

18
2,2
0,37

20
2,7
0,39

6
61
33

45
45
10

1-2
2
22.500
3.900

1
2
26.000
3.800

31
69

60
40

1.688.000

4.406.000

38
62

35
65

Pola penyediaan hijauan pakan yang dilakukan peternak di lokasi penelitian
adalah budidaya rumput gajah, membayar tenaga kerja upahan dan terkadang membeli
hijauan pakan. Budidaya rumput gajah yang dilakukan peternak di Kecamatan Tutur
sebagian besar (61%) menanam pada teras/pematang lahan, dan selebihnya pada lahan
perhutani (33%) dan lahan khusus (6%). sedangkan di Kecamatan Pujon menggunakan
lahan khusus dan teras/pemantang masing-masing sebanyak 45% dan selebihnya pada
lahan perhutani (10%). Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan lahan pertanian di
daerah sentra pengembangan sapi perah dataran tinggi semakin intensif, sehingga
budidaya rumput gajah banyak dilakukan pada teras/pemantang lahan. Sedangkan
peternak yang berlokasi dekat kawasan hutan berkesempatan untuk menggunakan
lahan perhutani untuk budidaya rumput.
Walaupun peternak di Kecamatan Tutur (31%) dan Kecamatan Pujon (60%)
menyatakan penyediaan hijauan pakan sulit, tetapi sebagian besar petani di dua
kecamatan tersebut (62-65%) tidak ingin memanfaatkan lokasi sela tanaman apelnya
dengan hijauan pakan introduksi. Selain merupakan inovasi baru bagi petani, banyak
komoditas alternatif lainnya seperti sayuran.
Upah tenaga kerja mencari rumput yang dibayar peternak di dua kecamatan
tersebut sebesar Rp 22.500 sampai Rp 26.000 sebulan. Pembelian hijauan pakan
dilakukan apabila peternak tidak punya waktu mengarit atau persediaan hijauan pakan
habis yaitu sebesar Rp 3.800-Rp 3.900/hari atau sebesar Rp 1.407-Rp 1.772/UT/hari.
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Aryogi dkk (1994) melaporkan bahwa pada saat sulit pakan semua peternak di Kecamatan
Tutur membeli hijauan pakan seharga Rp 1.002/UT/hari sedangkan di Kecamatan Pujon
sebanyak 86% peternak membeli hijauan pakan seharga Rp 1.167/UT/hari. Pendapatan
usaha tani sayuran pada lahan sela apel di Kecamatan Tutur lebih rendah dari
Kecamatan Pujon masing-masing sebesar Rp 1.688.000 dan Rp 4.406.000 per hektar
per panen. Hal ini menggambarkan bahwa lahan sela tanaman apel di Kecamatan Pujon
telah dikelola secara intensif, sedangkan di Kecamatan Tutur dikelola seadanya.
Lokasi penelitian uji lapang terletak ke arah Timur Kecamatan Tumpang yang
merupakan dataran tinggi perbukitan ( 700 m dpl) dan daerah pengembangan sapi
perah dan apel. Berdasarkan zona agroekologi, lokasi penelitian termasuk dalam zona
Oxi 3.2 yaitu mempunyai jenis tanah Oxisol/Latosol, rejim kelembaban ustic (bulan
kering lebih empat bulan pertahun), rata-rata suhu 15-22oC. Tanaman yang sesuai
dengan zona ini adalah padang rumput dan buah apel (Legowo, dkk,1996). Data curah
hujan selama tahun (Januari-Desember 1996) tercatat 1.891 mm (89 hari hujan); musim
kemarau mulai bulan Mei sampai September 1996 (WKBPP Kecamatan Tumpang
Malang).
Produksi bahan kering rumput S. splendida tidak berbeda nyata dengan rumput C.
plectostachius pada pemotongan I maupun pada pemotongan II. Begitu pula produksi
bahan kering pada periode pemotongan I tidak berbeda nyata dengan pemotongan II
pada rumput S. splendida maupun pada rumput C. plectostachius. Pemotongan I dan II
dilakukan pada musim hujan, tetapi pada pemotongan kedua jumlah curah hujan
berkurang karena menuju pada musim kemarau, sehingga produksi BK nya lebih
rendah. Pemotongan I dilakukan pada minggu ke tiga bulan Pebruari 1997, sedangkan
pemotongan II akhir bulan Maret 1997 (Tabel 2).
Tabel 2.

Rata-rata produksi BK rumput S. splendida dan C. plectostachius di sela
tanaman apel di Kecamatan Tumpang, tahun 1996/1997.

Pemotongan

Lahan

I

I
II
III

II

I
II
III
Rata-rata

Produksi BK rumput (ton/ha/pt)
S. splendida
13,553
9,563
8,818

C. plectostachius
6,834
8,732
4,887

10,644

6,817

7,795
6,210
9,458

4,672
7,374
4,297

7,821
9,232

5,497
6,132

Keterangan: Non significan

Produksi bahan kering hijauan hasil penelitian ini lebih tinggi, apabila
dibandingkan dengan hasil penelitian tahun 1995/1996 di Kecamatan Tutur pada musim
yang sama (hujan) yaitu rumput S. splendida dan C. plectostachius masing-masing
sebesar 7,68 dan 4,84 ton/ha per potong (Musofie dkk, 1996). Keadaan yang demikian
dapat disebabkan oleh perbedaan jenis tanah dan dosis pupuk yang digunakan. Pupuk
yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 360 kg urea/hektar/ potong sesuai dengan
hasil analisa tanah.
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Produksi bahan organik rumput S. splendida tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan
rumput C. plectostachius pada periode pemotongan I maupun pemotongan II; begitu
pula produksi bahan organik periode pemotongan I tidak berbeda nyata (P>0,05)
dengan pemotongan II pada rumput S. splendida maupun rumput C. plectostachius.
Hal ini karena kandungan bahan organik akan mengikuti produksi bahan keringnya.
Tillman dkk, (1994) menyatakan bahwa, bahan organik merupakan bagian terbesar dari
kandungan bahan kering suatu bahan pakan.
Penanaman rumput introduksi sebagai tanaman sela merupakan upaya meningkatkan produktivitas lahan tanpa mengganggu tanaman pokok. Untuk mengetahui
adanya persaingan unsur hara, dilakukan pengamatan terhadap kandungan unsur hara
nitrogen (%) rumput yang berada disekitar tanaman pokok sebelum dan setelah
dilakukan pemupukan tanaman pokok. Sebagai pembanding (kontrol) adalah tanaman
pokok yang tidak dilakukan pemupukan. Kandungan unsur hara nitrogen rumput
S.splendida dan C. plectostachius pada perlakuan tidak berbeda nyata dengan kontrol
(Tabel 4). Hal ini berarti rumput introduksi yang ditanam diluar kanopi dengan
pemeliharaan yang intensif tidak bersaing dengan tanaman pokok berdasarkan
kandungan nitrogen rumput.
Tabel 3.

Rata-rata produksi BO rumput S. splendida dan C. plectostachius di sela
tanaman apel di Kecamatan Tumpang, 1996/1997.

Pemotongan
I

Produksi BO rumput (ton/ha/pt)

Lahan
I
II
III

II

I
II
III
Rata-rata

S. splendida
12,173
8,218
7,502

C. plectostachius
5,961
7,843
4,173

9,297

5,989

6,667
5,301
7,919

4,194
6,581
3,833

6,629

4,870

7,963

5,430

Keterangan: Non significan

Tabel 4.

Rata-rata kandungan nitrogen (%) rumput S. splendida dan C. plectostachius
di Kecamatan Tumpang, tahun 1996/1997.

Jenis rumput
C. plectostachius

S. splendida
Keterangan: Non significan.
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Pengambilan

Kandungan nitrogen (%)

contoh
I
II

Perlakuan
3,32
2,59

Kontrol
3,42
2,54

I
II

3,13
2,57

3,10
2,47
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Tanaman apel yang digunakan dalam penelitian berumur 3-3,5 tahun dengan
jari-jari kanopi sebesar 0,75 meter. Dosis pupuk yang digunakan untuk tanaman
rumput sebesar 360 kg urea per hektar berdasarkan hasil analisa kandungan nitrogen
tanah. Analisa kandungan nitrogen rumput (%) pada pengambilan contoh I dilakukan
pada saat tanaman rumput mencapai umur yang optimal (40 hari) dan pengambilan
contoh II yaitu 14 hari setelah pengambilan I. Untuk mengantisipasi terjadinya
kompetisi unsur hara pada tanaman, dapat dilakukan dengan memperhatikan jarak
tanam dengan tanaman pokok, faktor pengelolaan dan pengaturan pertumbuhan bagi
tanaman rumput yang tumbuh merambat.
Analisis usahatani rumput introduksi menunjukkan, bahwa imbangan pendapatan
dan pengeluaran (BC ratio) rumput S. splendida (2,97) lebih besar dari rumput C.
plectostachius (1,97) yang berarti rumput S. splendida lebih ekonomis dari pada
rumput C. plectostachius (Tabel 5). Disamping itu rumput S. splendida lebih disukai
peternak responden. Nilai usahatani ini berdasarkan harga di lokasi penelitian dengan
harga rumput lapangan segar sebesar Rp 33,3 per kg (BK 22%).
Tabel 5.
No
1.
2.
3.
4.
5.

Analisis imbangan pendapatan dan pengeluaran penanaman rumput di sela
tanaman apel di Kecamatan Tumpang tahun 1996/1997.
Uraian
Investasi (Rp/ha)
Pendapatan (Rp/potong)
Pengeluaran (Rp/ potong)
Imbangan pendapatan dan
pengeluaran (BC ratio)
Imbangan waktu pengembalian
modal (potong)

S. splendida

C. plectostachius

1.310.400
669.135
224.700
2,97

1.310.400
444.447
224.700
1,97

2,94

5,9

Penentuan daya dukung lahan berdasarkan jumlah pemberian hijauan pakan
dalam ransum sapi perah sebesar 3% dari berat badan, dengan imbangan asal hijauan
sebesar 70% (musim hujan) dan 30% (musim kemarau). Apabila dikonversikan dalam
luasan satu hektar lahan apel (luas tanam 48%), maka kapasitas suplai hijauan dari
rumput S. splendida untuk sapi perah pada musim hujan dan kemarau masing-masing
sebesar 8,8 dan 5,36 UT dan rumput C. plectostachius sebesar 5,3 UT (Tabel 6);
dengan asumsi bahwa satu unit ternak (UT) yang dimaksudkan adalah satu ekor sapi
perah laktasi dengan berat badan 400 kg.
Kemampuan lahan sela tanaman apel dalam menyediaan sumber hijauan untuk
ternak berdasarkan hasil estimasi produksi hijauan pada musim hujan dan kemarau
yang diprediksikan dengan penurunan produksi hijauan beberapa periode pemotongan
selama satu tahun, sesuai laporan Aryogi, dkk, (1995). Dengan interval pemotongan
selama 60 hari, perhektar lahan apel mampu memotong 80 m2 (luas tanam 48%) sehari,
dengan produksi hijauan perpotong perhari pada musim hujan dan kemarau untuk
rumput S. splendida masing-masing sebesar 63,91 dan 19,29 kg BK dan rumput C.
plectostachius masing-masing sebesar 38,49 dan 19,13 kg BK (Tabel 6). Apabila
kebutuhan ternak akan bahan kering perhari yang berasal dari hijauan pada musim
hujan sebesar 7,2 kg/UT dan musim kemarau 3,6 kg/UT; perhektar lahan apel mampu
mensuplai hijauan pakan untuk ternak perah (diarit) pada musim hujan dan kemarau
rumput S. splendida masing-masing sebanyak 8,8 dan 5,3 UT dan rumput C.
plectostachius sebesar 5,3 UT.
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Tabel 6.

Daya dukung hijauan pakan per hektar lahan apel di Kecamatan Tumpang
tahun 1996/1997.

No.
1.

2.

3.

4.

Parameter
Rata-rata produksi per potong
Musim hujan (kg BK/m2)
Musim kemarau (kg BK/m2)

S. splendida

C. plectostachius

0,7989
0,2412

0,4812
0,2392

63,91
19,29

38,49
19,13

Kebutuhan hijauan per hari
Musim hujan (kg BK/UT)
Musim kemarau (kg BK/UT)

7,2
3,6

7,2
3,6

Daya dukung hijauan per hari
Musim hujan (UT)
Musim kemarau (UT)

8,8
5,3

5,3
5,3

Produksi perpotong per hari
Musim hujan (kg BK/80 m2)
Musim kemarau (kg BK/80 m2)

Keterangan:

Interval pemotongan 60 hari, perhektar lahan apel (luas tanam 48%) mampu memotong
sehari seluas 80 m2 (4800: 60).

Pemberian bahan kering asal hijauan dalam ransum sapi perah didasarkan hasil
monitoring pakan yang dilakukan oleh IPPTP Grati tahun 1994/1995 dan 1995/1996
dibeberapa sentra pengembangan sapi perah di Jawa Timur, bahwa imbangan bahan
kering dalam ransum asal hijauan bervariasi antara 30-87% (Musofie, dkk,1995)
dengan kecendrungan lebih mengutamakan pakan hijauan. Aryogi, dkk (1994)
melaporkan bahwa pemberian bahan kering pakan asal hijauan di daerah Tutur sebesar
3,5-6,1 kg /UT/hari dan Pujon sebesar 3,8-5,6 kg/UT/hari.
Imbangan pemberian bahan kering asal hijauan sebesar 30% pada musim
kemarau dengan dasar pertimbangan, bahwa produksi hijauan pada musim kemarau
adalah rendah dan kandungan serat kasarnya tinggi; harga perkilogram BK hijauan
pada saat sulit pakan (musim kemarau) lebih mahal bila dibanding dengan harga per
kilogram bahan kering konsentrat; disamping pertimbangan produksi susu. Dengan
imbangan pemberian pakan yang demikian, diharapkan penyediaan pakan asal hijauan
dapat tersedia secara berkesinambungan. Strategi pemberian pakan sapi perah di
daerah panas adalah dengan jalan menurunkan kunsumsi hijauan/serat atau
meningkatkan kandungan protein pakan (Beede dan Shearer, 1992), Disamping itu
untuk sapi produksi tinggi harus diberi konsentrat yang lebih banyak dibanding sapi
produksi susu rendah (Gravert, 1995).
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 6, daya tampung ternak sapi perah per
hektar lahan apel dipredeksikan dapat menyediakan hijauan rumput untuk S. splendida
sebesar 6 UT dan C. plectostachius 5 UT (Tabel 7), dengan asumsi bahwa luas tanam
apel 48% dan interval pemotongan 60 hari.
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Tabel 7.

Daya tampung sapi perah berdasarkan luas lahan apel di Kecamatan Tumpang
tahun 1996/1997.
Luas lahan

Apel (ha)

Rumput (m2)

Daya tampung sapi perah (UT)
Jenis Rumput

Potong (m2/hari)

S. aplendida

C. plectostachius

1,0

4.800

80

6,0

5,0

0,75

3.600

60

4,5

3,75

0,50

2.400

40

3,0

2,50

0,25

1.200

20

1,5

1,25

600

10

0,75

0,62

0,125

Keterangan: luas tanam rumput 48%.

KESIMPULAN
Peternak sapi perah yang berusaha tani apel mempunyai preferensi yang rendah
terhadap pemanfaatan lahan sela tanaman apel untuk penyediaan hijauan pakan.
Rata-rata jumlah pemeliharaan sapi perah masih rendah sebesar 2,2 UT (Kecamatan.
Tutur) dan 2,7 UT (Kecamatan Pujon). Kebutuhan hijauan pakan dilakukan dengan
membayar upah tenaga kerja, membeli rumput dan budidaya rumput gajah yang
sebagian besar dilakukan pada teras/pematang lahan.
Penanaman rumput introduksi di sela tanaman apel dapat meningkatkan
produktivitas lahan dan sumber penyediaan hijauan, Dengan daya dukung ternak
perhektar lahan apel diprediksikan mampu menyediakan untuk sapi perah sebesar 6,0
UT (S. splendida) atau sebesar 5,0 UT (C. plectostachius). Penanaman rumput S.
splendida lebih disukai peternak dan lebih ekonomis bila dibanding dengan rumput C.
plectostachius.
SARAN
Penanaman rumput di sela tanaman apel hendaknya dipelihara secara intensif
dengan memperhatikan jarak tanam terhadap tanaman pokok dan sanitasi kebun. Untuk
menjaga adanya residu pestisida, pemotongan rumput hendaknya dilakukan sebelum atau 7
sampai 10 hari setelah penyemprotan pestisida.
PUSTAKA
Aryogi,. N.K. Wardhani, A. Musofie, 1994. Pola penyediaan hijauan pakan di daerah
sentra pemeliharaan sapi perah di daerah dataran tinggi Jawa Timur. Proc.
Pertemuan Ilmiah Pengolahan dan Komunikasi Hasil Penelitian Sapi Perah.
Sub Balitnak Grati. Badan Litbang Pertanian.
Aryogi, N.K. Wardhani dan A. Musofie. 1995. Evaluasi produktivitas lima jenis
rumput yang ditanam dengan dosis pupuk dan jarak tanam yang berbeda di
daerah dataran tinggi beriklim basah. Jurnal Ilmiah Penelitian Ternak Grati.
Vol. 4 No.1. Sub Balai Penelitian Ternak Grati. Badan Litbang Pertanian.

517

Prosiding Seminar Hasil Penelitian/Pengkajian 1996/97

Beede, D.K. dan J. K. Shearer. 1992. Nutritional management of dairy cattle in warm
climates. Proc. The Sixth AAAP Animal Science Congrees. Vol. II. AHAT.
Bangkok.
Gravert, H.O. 1985. Genitic faktor controlling feed efficiensy in dry cows. Livestock
Prod. Sci. 13: 87-99. Elsevier Science Publishers. B.V. Amsterdam-Printed in
the Netherland.
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Cabang Jatim II.
Kepas, 1989. Pedoman Usaha Tani Lahan Kering. Zona Agro Ekosistim Vulkanis.
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umur sapih, reproduksi induk dan ransum sapi perah laktasi pada usaha
peternakan sapi perah di daerah beragroekosistem lahan kering dataran rendah
dan tinggi. Laporan Proyek Penelitian dan Penguasaan Teknologi Peternakan
Grati Tahun 1994/1995. Sub Balitnak Grati.
Musofie, A, N.K. Wardhani, A. Rasyid, R. Hardiyanto dan A. Djajanegara. 1996.
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penyediaan hijauan. Inpress.
Reksohadiprodjo, S. 1985. Produksi Tanaman Hijauan Makanan Ternak Tropik.
BPFE. Yogyakarta.
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DISKUSI
Nasrul, Ir.:
Mengapa materi penelitian menggunakan rumput S. splendida dan C.
plectostachius sebagai tanaman sela, tidak menggunakan kacang-kacangan
kaitannya sebagai sumber nitrogen bagi tanaman pokok.
A. Rasyid, Ir.:
- Penggunan materi rumput introduksi dengan pertimbangan yaitu: Permintaan
peternak, tahan naungan, tumbuh tidak terlalu tinggi, disamping rumput C.
plectostachius mempunyai palabilitas tinggi untuk pedet sapi perah.
-
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kacangan (semusim) seperti kacang tanah harus dilakukan penanaman ulang
setelah panen, sehingga membutuhkan biaya lebih besar, sedangkan rumput
cukup sekali tanam.
Moh. Saeri, Ir.:
Apakah penggunaan pestisida pada tanaman apel telah dipertimbangkan terhadap
kesehatan ternaknya.
A. Rasyid, Ir.:
Dalam presentasi belum diterangkan. Untuk mengantipasi kemungkinan adanya
residu pada rumput, dilakukan pengaturan pemotongan rumput dengan tetap
memperhatikan umur potong. Pemotongan rumput hendaknya dilakukan sebelum
atau 7-10 hari setelah penyemprotan pestisida. Apabila sering terjadi hujan setelah
penyemprotan, waktu pemotongan rumput dapat dipersingkat. Selama dua tahun
penelitian (1995/1996 dan 1996/1997) belum terjadi kasus keracunan pada ternak
sapi perah peternak responden.
G.N. Wirawan, Ir.:
Mengapa peternak sapi perah yang berusaha tani apel mempunyai preferensi yang
rendah terhadap pemanfaatan lahan sela tanaman apel untuk hijauan pakan.
A. Rasyid, Ir.:
Inovasi baru ini terkait dengan motivasi peternak, faktor ekonomi dan sosial
budaya, sehingga preferensi peternak menjadi rendah. Hal ini berarti aplikasi
penelitian ini hanya dapat dilakukan di daerah spesifik lokasi seperti di Kecamatan
Tumpang-Malang.
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KAJIAN HAMBATAN DALAM PENYEDIAAN BIBIT SAPI PERAH
SECARA SWADAYA DALAM USAHA PETERNAKAN RAKYAT
(Study on Limiting Factors of Using Elite-cow Owned by Farmers as Breeder Cows
of Replacement Heifers on Dairy Cattle Farming)
M. Ali Yusran, Mariyono, Komarudin Ma'sum, Didi Budi Wiyono, dan Eka Yogawati1)
ABSTRAK
Ketersediaan sapi perah dara pengganti sapi induk berkualitas dalam usaha
ternak sapi perah rakyat di Jawa Timur dirasakan masih kurang. Dalam
kaitan ini dilakukan pengkajian hambatan apabila diupayakan pembibitan
sapi perah secara swadaya dengan memanfaatkan potensi keberadaan
induk-induk berkemampuan produksi tinggi (elit) yang telah ada sebagai
sumber penghasil sapi perah dara pengganti sapi induk berkualitas di daerah
sentra usahaternak sapi perah di Jawa Timur, yaitu di Kecamatan Pujon,
Tutur dan Senduro dari bulan Juni 1996 sampai dengan Maret 1997. Metode
survei digunakan dalam penelitian ini, dengan melaksanakan wawancara dan
monitoring berkala menggunakan daftar isian terhadap 173 peternak dan 52
ekor pedet betina turunan induk elit yang terpilih secara acak. Hasil
penelitian menunjukkan, bahwa faktor tingkat kesadaran peternak pemilik
induk elit bukan merupakan hambatan dalam upaya pembibitan swadaya
pada kondisi usahaternak sapi perah rakyat di Jawa Timur, tetapi faktor
ketidak berdayaan modal usaha merupakan faktor utama yang menghambat
dalam upaya tersebut. Teknologi membesarkan dari umur tiga sampai
dengan 14 bulan yang layak secara teknis biologis dalam kondisi usahaternak
sapi perah rakyat sudah diperoleh dalam penelitian ini, dengan biaya untuk
komponen teknologi pekannya adalah rata-rata Rp 1.925 per ekor per hari.
Kata kunci: Pembibitan Sapi Perah; Induk Elit; Sapi Perah Dara; Swadaya.
ABSTRACT
A lack of replacement heifers in high-quality is a main problem in dairy cattle
farming in East Java. Therefore, investigation of limiting factors of using
dairy cows in high-yield (elite-cow) which owned by farmers as breeder cows
of replacement heifers is needed in dairy cattle farming in East Java. The
investigation was conducted in June 1996 until March 1997 in Kecamatan
Pujon, Tutur and Senduro which are centers of dairy cattle farming in East
Java. Survey method was used in the investigation. 173 dairy cattle farmers
who have elite-cow, and 52 dairy female calves were chosen randomly as
respondents, and as animal samples. The result showed that farmers'
awareness factor is not as restriction factor for using dairy elite-cows as
breeder cows in dairy cattle farming in East Java, but the lack of ability in
financial capital of the farmers for that is main restriction. The package of
the rearing technology for female calves from three months up to 14 months
old that is comfortable in biology basis in the dairy cattle farming in East
_____________________________________________
1) Berturut-turut PMD, AjMD, PMA, PMD dan Penyuluh Pertanian Muda BPTP Karangploso.
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Java has been available. The feeding cost in the technology package is
Rp 1.925 per head per day.
Key word: Heifers replacement, elite-cow, dairy cattle, forming.
PENDAHULUAN
Ketersediaan sapi perah dara berkualitas sebagai pengganti sapi perah induk (sapi
dara pengganti) dalam kondisi usahaternak sapi perah rakyat dirasakan masih kurang,
sehingga masih harus dipenuhi dengan cara impor sapi perah.
Berdasarkan
pengalaman penggunaan sapi perah eks-impor sebagai sapi dara pengganti tidak selalu
menguntungkan, terutama yang diternakkan di daerah dataran rendah beriklim kering
(Anonimus, 1988). Selain itu upaya melalui impor sapi perah juga belum mampu
memenuhi kebutuhan bibit sebagai sapi dara pengganti yang berkualitas. Guna
mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya penyediaan bibit sapi perah secara
swadaya dalam usahaternak sapi perah rakyat.
Permasalahan yang sudah diketahui untuk dapat merealisasi ide pembibitan secara
swadaya tersebut adalah masih tingginya persentase pedet-pedet betina turunan induk
berkemampuan produksi tinggi (induk elite) yang dijual oleh peternaknya ke belantikbelantik di daerah-daerah sentra usahaternak sapi perah di Jawa Timur, sehingga tidak
dapat ditelusuri keberadaan berikutnya (Yusran dan Mariyono, 1996). Dengan tidak
terkonservasinya pedet-pedet betina turunan induk elite tersebut, maka berakibat
rendahnya ketersediaan sapi dara pengganti yang berkualitas dalam usahaternak sapi
perah rakyat di Jawa Timur.
Dalam proses pembibitan sapi perah, termasuk juga didalamnya proses
pembesaran pedet betina hingga menjadi sapi dara, terdapat dua target produksi yang
harus tercapai, yakni sapi tersebut cepat mengalami pubertas dan sudah bunting pada
umur maksimal 15 bulan serta perkembangan kelenjar susu terjadi secara maksimal.
Hasil penelitian Yusran dkk,(1996a) menunjukkan bahwa sapi-sapi perah dara di
Jawa Timur apabila mempunyai pertambahan berat badan harian (PBBH) lebih dari
0,42 kg, maka diperkirakan akan mencapai pubertas pada umur kurang dari 15 bulan
atau berat badan mencapai minimal 190 kg.
Prabowo (1994) mendapatkan, bahwa tingkat pertambahan berat badan sapi dara
yang berlebihan sebelum mencapai pubertas dapat berakibat menurunkan tingkat
perkembangan kelenjar susu. Dengan demikian disarankan oleh Yusran dkk, (1996b),
bahwa sapi-sapi perah dara di Jawa Timur sebaiknya dalam periode waktu umur 3
sampai 14 bulan mempunyai PBBH tidak kurang dari 0,40 kg/hari dan tidak lebih dari
0,60 kg/hari.
Berdasarkan masalah diatas, maka perlu dikaji hambatan-hambatan apabila
diupayakan pembibitan sapi perah secara swadaya dengan memanfaatkan potensi
keberadaan induk-induk elite yang telah ada di usahaternak sapi perah rakyat di Jawa
Timur sebagai sumber penghasil sapi dara pengganti yang berkualitas.
METODOLOGI
Penelitian/pengkajian dilaksanakan di daerah sentra usahaternak sapi perah di
Jawa Timur, yakni di Wilayah kerja KUD Setia Kawan di Kecamatan Tutur-Pasuruan,
KPLP SAE di Kecamatan Pujon-Malang dan KUD Tani Makmur di Kecamatan
Senduro-Lumajang.
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Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Tujuh puluh enam peternak
pemilik/pemelihara induk elite (kemampuan produksi susu minimal 20 liter per hari
pada saat dua bulan awal laktasi) di lokasi penelitian KPLP SAE Pujon-Malang dan 97
peternak di KUD Setia Kawan Tutur-Pasuruan dipilih secara acak sebagai responden
untuk dilakukan penjajakan sikapnya tentang motivasi melaksanakan pembibitan
secara swadaya dengan memanfaatkan sapi perah induk elite yang sudah dimiliki.
Penjajakan dilakukan dengan teknik wawancara berstruktur dengan menggunakan
kuisioner yang telah disiapkan. Sikap peternak ditetapkan terdiri dari dua klasifikasi
sikap, yakni bermotivasi dan tidak bermotivasi. Penentuan kualifikasi sikap dibuat
dengan metode skoring, yaitu berdasarkan keinginan/rencana melakukan pembibitan
sendiri (terdiri dari 1 item, skor maksimal = 20), kenyataan yang terjadi tentang
keberadaan pedet betina dan asal induk yang dipelihara (terdiri dari 2 item, skor
maksimal = 70), dan pengalaman melakukan pembesaran pedet (terdiri dari 1 item,
skor maksimal = 10). Kualifikasi bermotivasi, apabila memperoleh total skor  60.
Kegiatan penelitian tahap berikutnya adalah pengamatan terhadap pemakaian
teknologi yang layak secara biologis maupun ekonomis serta hambatannya dalam
pembesaran pedet-pedet betina turunan induk elite dalam kondisi usaha peternakan sapi
perah rakyat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pujon-Malang, Kecamatan
Tutur-Pasuruan, dan Kecamatan Senduro-Lumajang. Jumlah materi ternak dan
peternak sampel yang diperoleh di Pujon, Tutur dan Senduro, masing-masing secara
berurutan, adalah 12 ekor (10 peternak), 23 ekor (20 peternak) dan 17 ekor (13
peternak).
Teknologi pembesaran pedet-pedet betina yang dapat dinyatakan layak secara
teknis biologis dalam penelitian ini adalah apabila menghasilkan sapi perah dara yang
pubertas sebelum berumur 15 bulan atau antara 11-14 bulan.
Dalam tahap kegiatan pengkajian paket teknologi ini dilakukan monitoring
mengenai:
1. Teknologi pembesaran yang diterapkan; meliputi pemberian pakan, (10 kali dalam
sebulan), pemberian obat cacing dan perkandangan.
2. Pertumbuhan ternak; dilakukan penimbangan berat badan dengan interval waktu
satu bulan.
3. Pengamatan pubertas (saat pertama kali terlihat tanda-tanda sapi berahi dalam
periode pertumbuhannya).
4. Perkembangan nilai ternak; diamati setiap bulan dengan cara penaksiran.
Data dianalisis
(chis-square).

secara

diskriptif/tabulasi

dan

analisis

non-parametrik

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil observasi terhadap sikap peternak tentang motivasi melaksanakan
pembibitan secara swadaya (termasuk pelaksanaan pembesaran) tertera di Tabel 1.
Di Kecamatan Pujon sebagian besar (84%) peternak pemelihara induk elite telah
bermotivasi melaksanakan pembibitan secara swadaya (Tabel 1). Upaya peternak ini
didorong oleh adanya program di koperasi SAE Pujon untuk mengkonservasi pedetpedet betina turunan induk elit setempat sebagai sapi dara pengganti di wilayah
kerjanya. Namun demikian apabila peternak membutuhkan uang, kemungkinan besar
peternak akan menjual pedet calon induk.
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Tabel 1.

Distribusi responden berdasarkan sikap peternak.

Lokasi penelitian

(n) total

(Kecamatan)
-Pujon
-Tutur

76
97

Bermotivasi

Tidak bermotivasi

(n)

(%)

(n)

(%)

67
57

84
59

9
40

16
41

Di daerah Kecamatan Tutur persentase jumlah antara peternak pemilik induk elit
yang telah mempunyai motivasi dengan yang tidak mempunyai motivasi masih
berimbang. Peternak yang belum mempunyai motivasi untuk menggunakan sapi-sapi
elit yang ada sebagai sumber bibit, disebabkan oleh tidak adanya sisa dana dari hasil
usahaternak sapi perahnya yang dapat dipakai untuk melaksanakan pembesaran.
Hasil penelitian tersebut memberikan arti, bahwa faktor kekurangan modal
merupakan hambatan utama untuk pelaksanaan pembibitan secara swadaya. Dengan
adanya kenyataan tersebut, maka upaya merubah sikap peternak dari tidak bermotivasi
melaksanakan pembibitan secara swadaya menjadi bermotivasi dengan cara hanya
melalui penyuluhan saja adalah merupakan cara yang tidak tepat.
Dalam kelompok peternak pemilik sapi induk elit yang bermotivasi melakukan
pembibitan secara swadaya, baik di daerah Kecamatan Pujon maupun Tutur, sebagian
besar (74%) lebih menyukai untuk melaksanakan sendiri daripada digaduhkan (Tabel
2).
Tabel 2.

Distribusi responden bermotivasi melakukan pembibitan secara swadaya
berdasarkan cara pembesaran yang dilakukan.

Lokasi penelitian
(Kecamatan)
-Pujon
-Tutur

(n) total
67
57

Dipelihara sendiri
(n)
50
42

(%)
74
74

Digaduhkan
(n)
17
15

(%)
26
26

Sikap tersebut dapat dipandang sebagai potensi sumber daya pendukung yang ada
di peternak untuk pelaksanaan pembibitan secara swadaya. Adapun alasannya adalah
bahwa proses pembesaran pedet betina tersebut apabila dilakukan oleh peternak
pemiliknya sendiri diperkirakan akan memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan
dengan apabila digaduhkan. Hal ini dikarenakan pada umumnya para penggaduh
berkemampuan ekonomi lemah, sehingga ransum pakan pembesarannya hanya berupa
hijauan saja yang tentunya tidak dapat mencukupi kebutuhan secara kuantitas maupun
gizinya. Kondisi tersebut akan mengakibatkan pertumbuhannya tertekan atau rendah
sehingga berakibat lambat pubertas dan tidak dapat menampilkan potensi genetik yang
sesungguhnya ketika dewasa.
Guna dapat memanfaatkan potensi tersebut diatas dalam mewujukan program
pembibitan secara swadaya, prioritas masalah yang harus segera dicarikan solusinya
adalah rendahnya kemampuan para peternak sapi perah dalam pengadaan hijauan/
rumput.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan, bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata
antara skala usaha dengan sikap peternak tentang motivasi melaksanakan pembibitan
secara swadaya, baik di daerah Kecamatan Pujon maupun Tutur. Hal ini mempunyai
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arti, bahwa sikap peternak terhadap motivasi melaksanakan pembibitan secara swadaya
tidak dipengaruhi oleh skala usaha atau kemampuan modal usaha. Dengan demikian
dapat diinterpretasikan, bahwa apabila didasarkan atas faktor kemauan/niatan semata
pembibitan secara swadaya di Jawa Timur dapat diterapkan di semua tingkatan skala
usaha.
Pada Tabel 3 disajikan tampilan prestasi pertumbuhan kelompok sapi perah dara
yang pubertas pada kisaran umur 11-14 bulan dan pubertas pada umur lebih dari 15
bulan dari hasil penelitian ini.
Kelompok sapi perah dara yang pubertas pada kisaran umur 11-14 bulan
mempunyai kecepatan pertumbuhan yang lebih tinggi daripada kelompok sapi perah
dara yang pubertas pada umur lebih dari 15 bulan. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata
pertambahan berat badan harian (PBBH) yang lebih tinggi, pada saat pubertas (umur
11-14 tahun) sudah mencapai berat badan (BB) 200 kg dan persentase jumlah sapi yang
mempunyai BB diatas 190 kg pada umur 12 bulan lebih banyak.
Tabel 3.

Beberapa tampilan prestasi pertumbuhan kelompok sapi perah dara yang
pubertas pada kisaran umur 11-14 bulan dan berumur lebih dari 15 bulan.
Uraian

- Jumlah sapi (ekor)
- Rata-rata PBBH (kg/hr)
- Rata-rata BB saat pubertas (kg)
- Rata-rata BB saat umur 15 bulan (kg)
- Jumlah sapi dengan BB pada umur
12 bulan:
-< 190 kg
-> 190 kg

Umur saat pubertas (bulan)
11-14
10
0,56  0,11
226,16  29,55
-

> 15
8
0,32  0,08
206,52  36,64

2 (20%)
8 (80%)

7 (87%)
1 (13%)

Hasil pengamatan penelitian ini yang tertera di Tabel 3 adalah sesuai dengan
kesimpulan dari laporan hasil-hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Bearden dan
Fuquay (1980), serta Cohen dkk, (1980), yaitu faktor kecepatan pertumbuhan sapi lebih
dominan menetukan umur saat pubertas dibandingkan faktor umur itu sendiri. Selain
itu PBBH kelompok sapi dara yang pubertas pada kisaran umur 11-14 bulan, yakni
0,56  0,11 kg/hari sesuai dengan patokan minimal PBBH yang telah disarankan, yaitu
0,42 kg/hari (Yusran dkk, 1996b).
Hasil pengamatan komponen-komponen teknologi pembesaran pedet betina yang
digunakan oleh para responden, baik yang menghasilkan sapi dara pubertas pada umur
11-14 bulan maupun lebih dari 15 bulan, tertera di Tabel 4.
Pada Tabel 4 terlihat, bahwa komponen teknologi ransum pakan yang diberikan
mempunyai persentase kandungan PK dibawah patokan yang direkomendasikan. Hal
ini berkaitan dengan rendahnya kemampuan peternak dalam pengadaan modal untuk
biaya pakan. Seperti telah diketahui bahwa kandungan protein berkaitan erat dengan
harga ransum, semakin tinggi kandungan protein ransum semakin tinggi pula harga
ransum. Daryono dkk, (1989) menginformasikan, bahwa biaya konsentrat sebagai
sumber utama protein ransum merupakan biaya produksi yang terbesar dan mencapai
54,5% dari biaya produksi pada sapi perah.
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Ransum pakan yang diberikan oleh responden yang menghasilkan sapi dara
pubertas pada umur lebih dari 15 bulan juga mempunyai kandungan TDN dibawah
patokan yang direkomendasikan meskipun jumlah pemberian BK ransum sudah
memenuhi. Rendah kandungan TDN ini sebagai konsekwensi dari rendahnya
kandungan PK ransum.
Selain itu pada Tabel 4 terlihat pula, bahwa perlakuan hormonal (khususnya pada
yang pubertas diatas umur 15 bulan) dan pemberian obat cacing tidak dilaksanakan
oleh para responden. Hal tersebut berkaitan pula dengan masalah rendahnya
kemampuan peternak dalam pengadaan modal/ biaya.
Tabel 4.

Komponen teknologi pembesaran pedet betina dari umur 3 bulan sampai
dengan 14 bulan yang digunakan oleh para responden.

Komponen teknologi

Rekomendasi

Kelompok responden berdasar
prestasi umur pubertas sapi yang
dibesarkan
11-14 bulan

1. Ransum makan:
- Persentase pemberian BK
dari BB
- Persentase kandungan PK
ransum
- Persentase kandungan
TDN ransum
- Persentase  konsen-trat
dalam ransum (dasar BK)

> 15 bulan

3,5%

3,7%

3,8%

14%

12,7%

10,6%

60-65%

60,9%

56,5%

40-50%

30-35%

20-28%

System syncromate B

tidak
menggunakan

tidak
menggunakan

3. Kandang

- individu/
kelompok
- (120x40)cm

dalam batasan
yang dapat
ditoleransi

dalam batasan
yang dapat
ditoleransi

4. Pemberian obat cacing

Setiap 6 bln

tidak
dilakukan

tidak
dilakukan

2. Perlakuan hormonal
(bila perlu)

Keterangan:

BB = berat badan, BK = bahan kering, PK = protein kasar, TDN (total digestible nutrient) =
total nutrisi tercerna.

Kandang untuk pembesaran sapi dara di kedua kelompok responden dalam
batasan yang dapat ditoleransi, artinya sudah memberikan kenyamanan dan kesehatan
yang baik bagi sapi.
Dengan demikian nampak, bahwa masalah rendahnya kemampuan peternak
dalam pengadaan modal untuk biaya pakan dan pembelian obat-obatan merupakan
hambatan dalam upaya pelaksanaan pembibitan sapi perah secara swadaya di
peternakan sapi perah rakyat di Jawa Timur.
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Dalam kondisi usahaternak sapi perah di Jawa Timur, ternyata pedet betina sapi
perah keturunan induk elite mampu pubertas pada kisaran umur 11-14 bulan apabila
dari umur 3 bulan sampai dengan 14 bulan mempunyai rata-rata PBBH 0,56 kg/hari
dan pada waktu umur 12 bulan berat badan dapat mencapai lebih dari 190 kg (Tabel 3).
Prestasi tersebut dapat dicapai dengan penggunaan paket teknologi pembesaran pedet
seperti yang tercantum di Tabel 4 kolom 3, walaupun pada komponen teknologi ransum
pakan dan pemberian obat cacing terdapat kekurangan dibandingkan dengan patokan yang
direkomendasikan.
Namun demikian dapat dinyatakan, bahwa paket teknologi pembesaran yang
dilakukan oleh peternak responden minimal seperti tertera di Tabel 4 kolom 3 secara
tehnis biologis adalah layak untuk diaplikasikan dalam skala lebih luas.
Pengkajian kelayakan teknologi pembesaran secara ekonomis dalam penelitian ini
hanya didasarkan atas biaya pakan yang dibutuhkan selama pembesaran, dan tidak
dilakukan analisis input-output. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam menentukan nilai
nominal output dari hasil penjualan pedet yang sudah dibesarkan. Sebab banyak faktor
yang menentukan harga sapi dara sebagai calon bibit, dan faktor tersebut sangat
subyektif, yakni eksterior ternak, kebutuhan peternak saat menjual dan kesenangan
pembeli.
Estimasi biaya pakan per hari yang dibutuhkan untuk pembesaran dari umur 3
bulan sampai dengan pubertas (maksimal sampai dengan umur 14 bulan) dalam kondisi
usahaternak sapi perah rakyat di Jawa Timur dari hasil penelitian ini seperti diuraikan
di Tabel 5.
Tabel 5.

Estimasi kebutuhan biaya pakan untuk melakukan pembesaran pedet betina
sapi perah hingga pubertas dalam kondisi usahaternak sapi perah rakyat di
Jawa Timur.

Uraian
-

Rata-rata kebutuhan biaya pakan per 1 kg
PBBH (Rp/1 kg PBBH).
Rata-rata PBBH yang diharapkan tercapai
(batas minimal).
Estimasi kebutuhan biaya pakan per hari.
Estimasi kebutuhan biaya pakan selama
pembesaran (umur 3-14 bulan)

Besaran
Rp 3.500
0,55 kg/hari
0,55 x Rp 3.500= Rp 1.925
Rp 1.925 x 330 hari = Rp 635.250

Biaya pakan per hari sebesar Rp 1.925 (Tabel 5) apabila hanya ditanggung dari
produksi susu induknya saja, maka berakibat jumlah produksi susu dari seekor sapi
perah induk elite yang dapat dianggap sebagai pendapatan per hari untuk dimanfaatkan
memenuhi kebutuhan keluarga adalah 2,0 liter atau setara dengan Rp1.200 (Tabel 6).
Berdasarkan perhitungan ini, dapat dikatakan bahwa peternak sapi perah rakyat
atau berskala usaha 1-4 ekor tidak akan mampu melaksanakan pembibitan secara
swadaya.
Padahal berdasarkan laporan hasil penelitian Mariyono dkk, (1993), menunjukkan
bahwa sebagian besar, khususnya di daerah dataran tinggi di Jawa Timur, sapi perah
induk elite berada di usahaternak sapi perah rakyat atau berskala usaha 1-4 UT.
Golongan usahaternak tersebut identik dengan golongan peternak yang berkemampuan
modal rendah. Dengan demikian, upaya pembibitan sapi perah secara swadaya dalam
kondisi usahaternak sapi perah rakyat di Jawa Timur kemungkinan besar sulit untuk
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dapat direalisasikan tanpa campur tangan bantuan modal dari pihak lain yang terkait,
terutama koperasi para peternak sapi perah. Bantuan modal tersebut dapat berupa
pembelian pedet, pemberian pinjaman modal untuk pembesaran, atau penggaduhan
pedet ke peternak mampu.
Tabel 6.

Estimasi jumlah produksi susu per hari yang dapat diambil oleh peternak
setelah dikurangi biaya untuk keperluan pembesaran sampai dengan umur 14
bulan.

Uraian
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Besaran

Rata-rata produksi susu induk per hari selama laktasi.
Produksi susu induk selama 11 bulan/330 hari (a x 330).
Rata-rata biaya induk (berproduksi + kering) per hari.
Biaya induk (berproduksi + kering) selama 13 bulan/390
hari (c x 390).
Sisa produksi (b-d).
Rata-rata biaya pembesaran per hari sampai dengan
pubertas (3-14 bulan)**.
Biaya pembesaran umur 3-14 bulan/330 hari (f x 330).
Rata-rata biaya pra-sapih (0-3 bulan) per hari.
Biaya pra-sapih (0-3 bulan)/90 hari (h x 90).
Total biaya (g) + (i)
Produksi yang dapat diambil oleh peternak per 13
bulan/390 hari (e-j).
Produksi yang dapat diambil oleh peternak per hari (k:
390).

Keterangan:

14 Lt*
4620 Lt
6,50 Lt
2535 Lt
2085 Lt
Rp 1.925 = 3,25 Lt
1072,50 Lt
2,75 Lt
247,50 Lt
1320 Lt
765 Lt
2,0 Lt

*) Prestasi produksi untuk sapi perah induk elite.
**) Target PBBH = 0,55 kg/hari.

KESIMPULAN
1. Faktor tingkat kesadaran peternak sapi perah pemilik induk elite tentang pentingnya
pembibitan bukan merupakan hambatan dalam upaya pembibitan secara swadaya
pada kondisi usahaternak sapi perah rakyat di Jawa Timur.
2. Ketidak berdayaan modal usaha peternak sapi perah berskala usaha 1 sampai 4 UT
merupakan hambatan utama dalam upaya pembibitan secara swadaya pada kondisi
usahaternak sapi perah rakyat di Jawa Timur.
3. Paket teknologi pembesaran seperti yang tertera di Lampiran 1 secara teknis biologis
adalah layak untuk digunakan pada pembesaran pedet betina turunan induk elite
dalam kondisi usahaternak sapi perah rakyat di Jawa Timur.
4. Estimasi biaya pembesaran (pakan) dari umur 3 sampai dengan 14 bulan dengan
menggunakan paket teknologi seperti pada point 3 adalah Rp 1.925 per ekor per hari.
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SARAN
Guna menjamin adanya ketersediaan sapi dara pengganti induk yang berkualitas
bagi usahaternak sapi perah rakyat di Jawa Timur perlu dilakukan upaya pembibitan
secara swadaya dalam usahaternak sapi perah rakyat, dengan pola sebagai berikut:(1).
pembelian pedet betina turunan induk elite oleh koperasi persusuan setempat dari
peternak yang tidak mampu melakukan pembesaran, kemudian dimasukkan ke unit
usaha pembesaran yang dikelola oleh koperasi atau digaduhkan ke peternak yang
mampu, (2) memberi pinjaman biaya pembesaran ke peternak pemilik pedet betina
turunan induk elite, dengan target pertumbuhan yang layak secara teknis biologis, atau
(3) pedet betina turunan induk elite milik peternak tidak mampu digaduhkan ke
peternak mampu dengan sistem bagi hasil.
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Lampiran 1. Komponen teknologi pembesaran pedet betina dari umur 3 bulan sampai
dengan 14 bulan yang dianjurkan berdasarkan hasil.
Komponen teknologi

Rekomendasi

1. Bibit

Turunan induk elite

2. Ransum pakan:
- Persentase pemberian BK dari BB.
- Persentase kandungan PK ransum.
- Persentase kandungan TDN ransum
- Persentase jumlah konsentrat dalam ransum (dasar BK).

3,5%- 3,7%
13 %-14 %
60 %-65 %
35 %-50 %

3. Kandang

- individu/kelompok
- ukuran 120x140 cm

4. Pemberian obat cacing

Setiap 6 bulan

DISKUSI
Abd. Rochim, Ir.:
Apa dasar pernyataan Saudara, bahwa Ketersediaan sapi perah dara pengganti sapi
induk berkualitas dalam usahaternak sapi perah rakyat di Jawa Timur dirasakan
masih kurang?
M.A. Yusran, Ir.:
– Data secara statistik atau riil angka dari instansi yang terkait maupun koperasi
persusuan mengenai hal tersebut memang tidak ada. Akan tetapi secara teoritis
maupun pengalaman dilapangan menunjukkan gejala masalah tersebut.
– Secara teoritis dapat diambil contoh di daerah Pujon. Berdasarkan laporan
KPLP SAE Pujon, populasi induk pada tahun 1996 adalah 9.400 ekor.
Kebutuhan sapi dara pengganti adalah 20% x 9.400 ekor = 1.880 ekor per tahun.
Persentase jumlah induk tergolong elite diestimasikan 30% (estimasi tinggi) dan
Calving rate diestimasikan 70% (estimasi tinggi), berarti jumlah pedet betina
(peluang 50%) yang akan lahir dari induk elite adalah (9.440 x 30% x 70% x
50%) x 1 ekor = 987 ekor. Jadi tanpa memperhitungkan tingkat kematiannya
saja hanya tersedia pedet betina turunan induk elite 50% dari kebutuhan.
– Sedangkan pengalaman dilapangan dapat dilihat dari hasil survai yang telah
dilakukan pada tahun 1995/1996, menunjukkan, bahwa sekitar 70% betina
turunan induk elite terjual tanpa ada upaya pembesaran yang optimal.
Nasrul, Ir.:
Statemen Saudara dalam kesimpulan menyatakan, bahwa ketidak berdayaan modal
merupakan hambatan utama dalam upaya pembibitan secara swadaya pada kondisi
usahaternak sapi perah rakyat di Jawa Timur. Tetapi menurut kami, walaupun
peternak diberi modal usaha untuk melaksanakan pembibitan tersebut tetap tidak
akan dapat dilaksanakan. Bagaimana komentar saudara ?
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M.A. Yusran, Ir.:
- Apabila peternaknya betul-betul telah sadar dan bermotivasi untuk ikut
bertanggung jawab terhadap pengadaan sapi dara pengganti yang berkualitas,
saya kira pemberian modal merupakan salah satu solusi dan dapat dipastikan
peternak bersedia melaksanakan.
-

Sara-saran solusi selengkapnya dapat dilihat di makalah ini pada Bab Saran.

Sumarno, Dr. :
- Bagaimana cara saudara mengukur tingkat motivasi ?
-

Pada penelitian ini sebetulnya yang diteliti adalah penyebab pedet-pedet betina
turunan elite dijual oleh peternak ?

M.A. Yusran, Ir.:
- Dapat dilihat di Bab Metodologi dalam Makalah ini.
-
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Pada penelitian sebelumnya (1994/95) telah diketahui, bahwa pedet betina
turunan induk elite dijual peternaknya dikarenakan tidak mempunyai modal
biaya untuk pembesaran. Pada penelitian ini, sebagai kelanjutnya, antara lain
ingin diketahui biaya yang dibutuhkan untuk pembesaran pedet betina hingga
dara dalam kondisi optimal. Sebagai bahan dasar untuk menentukan langkah
solusi terhadap hambatan dalam upaya pembibitan secara swadaya oleh
peternak rakyat.
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KAJIAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN DAN
MUTU PRODUKSI SUSU SAPI PERAH
(Study of Factors Determining Hygienes and Quality of Cows Milk Production)
Komarudin Ma'sum, D.B.Wiyono, Mariyono, Ainur Rasid dan Lukman Affandhy1)
ABSTRAK
Populasi sapi perah di Jawa Timur meningkat setiap tahunnya, namun umumnya
masih diusahakan dalam skala kecil dengan tatalaksana pemeliharaan,
penanganan kesehatan dan mutu produksi susunya belum optimal. Kegiatan
pengkajian ini bertujuan untuk memperoleh rakitan teknologi tentang tatalaksana
pemeliharaan sapi perah laktasi, kaitannya dengan kesehatan dan hygienes susu.
Pengkajian dilaksanakan secara on-farm di sentra usahaternak sapi perah di
Jawa Timur, yaitu Kecamatan Tutur (Pasu-ruan), Panditan (Pasuruan), Jabung
(Malang) dan Gayam (Kediri). Jumlah kooperator pada masing-masing lokasi
sebanyak 10 peternak, memiliki 2-5 ekor sapi perah laktasi dan rata-rata
produksi susu lebih dari 10 liter perekor sehari. Perlakuan yang diberikan
terhadap sapi perah laktasi ini adalah perbaikan tatalaksana pemeliharaan, yaitu
peningkatan kebersihan kandang, badan dan ambing, pencegahan terhadap
parasit, perawatan kuku dan kulit, pencegahan mastitis menggunakan teknik
"celup puting" dengan antiseptik setelah pemerahan.
Pengamatan dan
pembinaan dilakukan setiap bulan terhadap kelompok perlakuan, sedangkan
kelompok kontrol hanya melakukan pengamatan apa yang dilakukan peternak.
Parameter yang diukur yaitu derajat kebersihan kandang, badan dan ambing
sapi perah, hygienes susu, uji alkohol dan test mastitis serta jumlah bakteri susu.
Hasil pengkajian memperlihatkan bahwa kebersihan kandang, badan dan ambing
sapi perah laktasi pada kelompok perlakuan memperlihat-kan tingkat yang lebih
baik dibandingkan dengan kelompok kontrol. Demikian pula dengan kebersihan
susu, lebih baik pada kelompok perlakuan yaitu sebesar 84% bersih, 16% cukup
dan 0% kotor, sedangkan kelompok kontrol hanya 6% bersih, 91% cukup dan 3%
kotor. Keadaan parasit cacing masih dalam keadaan normal pada kedua
kelompok, demikian pula kasus teracak dan kulit adalah normal dan tidak ada
kasus penyakit vital maupun bakterial. Hasil uji alkohol terhadap susu pada
kelompok perlakuan dan kontrol masing-masing pada tingkat negatif (susu baik)
94% dan 80%, sedangkan yang tingkat positif (susu rusak/pecah) masing-masing
sebesar 6% dan 20%. Hasil test mastitis pada kelompok perlakuan dan kontrol
masing-masing adalah hasil negatif 79% dan 41%,tingkat sedang 21% dan 53%
serta tingkat positif (sakit) 0% dan 6%. Jumlah bakteri susu pada kelompok
perlakuan sebanyak 451.000/cc sedangkan pada kontrol sebanyak 803.000/cc.
Teknologi tentang tatalaksana pemeliharaan sapi perah laktasi yaitu aspek
kebersihan kandang, badan dan ambing serta paralatan; cara pemerahan
termasuk teknik "celup puting " dengan antiseptik setelah pemerahan mampu
menjaga kesehatan sapi dan hygienes susu sapi perah laktasi, yang harus diikuti
dengan managemen pakan yang baik pula.
Kata kunci: Sapi perah, tatalaksana pemeliharaan, mutu susu.
_____________________________________________
1)

Berturut-turut APMD, PMD, AjPMA, AsPMD dan AjPMA BPTP Karangploso
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ABSTRACT
Dairy cattle in East Java are increased every year, but they are kept in small
scale holders with lack of management, health and milk hygienes control.
This study was conducted to find technology on the management of lactation
cows related with the milk hygiene and quality. "On farm" study was
conducted in four areas in east Java, namely Tutur (Pasuruan), Panditan
(Pasuruan), Jabung (Malang) and Gayam (Kediri).
The number of
cooperators in each area was 10 farmers having 2 to 5 lactation cows and the
average production was more than 10 liters for each cow a day. The
treatments given was improving management including improving the
cleanliness of cows housing, the bodies of the cows and their udders,
prevention against the parasites, the cleanliness of hooves, skin, prevention of
mastitis by "udder dipping" technique with antiseptic after milking.
Observation and supervising were carried out monthly for the treatment
groups, while for the controlling groups was only done by observing what the
farmers did. The parameters measured were the level of stable cleanliness,
the bodies and udders of the cows, milk hygieness, the results of alcoholic and
mastitis test and number of milk bacteria. The result of the study showed that
the cleanliness of stables, bodies and udders for the treatments group showed
better level than the control groups. Also the milk cleanliness was better for
the treatment group namely for 84% clean, 16% fair, 0% dirty while for the
control group was only 6% clean, 91% fair and 3% dirty. The results of
alcoholic test on the cows milk of the treatment group and control group were
negative (good milk) each namely 94% and 80%; while positive (broken milk)
each 6% and 20%. The results of mastitis test for the treatments group and
control group were negative (normal) namely 79% and 41%. While fair 21%
and 53%; positive (ill) for 0% and 6%. The number of milk bacteria for the
treatment group was 451,000/cc while for the control group was 803,000/cc.
The technology about the management of the lactation cows was the
cleanliness aspects of stables, bodies and udders and equipments; the milking
method including the "udder dipping" technique with antiseptic after milking
was able to keep the health of cows and hygiene of milk, to be followed by
good feeding management.
Key word: Dairy cows, management, milk hygienes.
PENDAHULUAN
Populasi sapi perah di Jawa Timur tiap tahun meningkat. Usahaternak sapi perah
yang dilaksanakan oleh peternak di Jawa Timur umumnya masih berskala kecil,
dengan pemilikan ternak 1-4 UT (Widodo, 1991; Musofie dan Wahyono, 1992).
Usahaternak tersebut berkembang pesat, baik di daerah dataran tinggi maupun daerah
dataran rendah dan bersifat sebagai usaha keluarga yang dilakukan oleh 77% tenaga
keluarga (Gunawan, dkk, 1994).
Faktor-faktor kesehatan hewan dan hygienis susu sangat kurang memperoleh
perhatian peternak. Angka kerusakan susu masih cukup tinggi yaitu sebesar 10-12%
(Anonimous, 1988).
Susu adalah salah satu produk ternak yang mudah rusak dan mudah tercemar.
Masih banyak didapatkan penyakit ambing (mastitis) subklinis, yang merupakan salah
satu penyebab penyakit ambing utama kerusakan dan penurunan produksi susu.
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Karena kebijaksanaan pengembangan sapi perah di Jawa Timur dititik beratkan pada
penanganan aspek kesehatan dan pengelolaan sapi perah (Soetranggono, 1994).
Tatalaksana pemeliharaan sapi perah rakyat umumnya belum memadai ditinjau dari
sanitasi lingkungannya dan juga pada tatalaksana pemeliharaan ternak dan penangan susu
yang masih rendah serta belum berorientasi pada produksi susu yang hygienis.
Penanganan teknologi produksi diantaranya teknik penanganan penyakit
(terutama mastitis) dan pola pemeliharaan/pengelolaan kandang masih kurang serta
perlu perbaikan dan pengkajian teknologi tersebut pada tingkat peternak sapi perah.
Mastitis merupakan problema utama industri susu yang dapat menimbulkan
kerugian ekonomi dan hasil penelitian selalu meperkuat keyakinan bahwa penyakit ini
memilki bermacam-macam faset yang memerlukan pengkajian lebih lanjut dan
mendalam (Boediharto, dkk,l988). Sebagai contoh kejadian mastitis di D.I Yogyakarta
berkisar antara 47-63% (Boediharto, dkk, 1988), di daerah Pacet Mojokerto dan Grati
Pasuruan masing-masing 33,3% dan 17,3% (Partosoewignyo dan Westra, 1994).
Selanjutnya diutarakan bahwa hampir seperempat kasus mastitis yang ada
menunjukkan gangguan fungsi yang cenderung permanen. Oleh karena itu diteksi dan
pengobatan yang dini, amat penting. Kasus mastitis sub-klinis merupakan kelipatan
dari kasus klinis. Hal ini menekankan pentingnya dikembangkan metoda praktis agar
peternak dapat menggunakannya untuk mengenali secara dini.
Disamping itu
ditambahkan pula oleh Siregar (1990) bahwa penyakit pada sapi perah dapat menimbulkan
kerugian ekonomi berupa penurunan produksi susu, pertumbuhan sapi muda terlambat
bahkan kematian sapi.
Keadaan lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan dan mutu produksi susu.
Lingkungan yang kotor dan induk yang sehat tanpa pengelolaan yang baik akan
mengakibatkan mutu susu yang rendah. Hal ini karena pencemaran kotoran kandang
dan sapi serta juga peralatan pemerahan.
Upaya melakukan hygiene yang sebaik-baiknya pada waktu pemerahan, yaitu
dengan cara pencucian ambing dan puting dengan air bersih, dikeringkan dengan
kertas/kain sekali pakai, sanitasi mesin pemerahan dan mencelupkan puting kedalam
larutan antiseptik yang efektif setelah pemerahan.
Dengan demikian perlu dikaji tentang beberapa faktor yang mempengaruhi
terhadap aspek kesehatan dan hygiene susu sapi perah yang diusahakan peternak yang
berskala kecil di beberapa daerah sentra usahaternak sapi perah di Jawa Timur. Tujuan
dari kegiatan penelitian ini adalah untuk memperoleh rakitan teknologi tentang
tatalaksana pemeliharaan sapi perah, kaitannya dengan kesehatan dan hygiene susu.
MATERI DAN METODE
Pengkajian dilakukan secara on-farm di empat daerah sentra usaha ternak sapi
perah di Jawa Timur, yaitu kecamatan Tutur (Pasuruan), Panditan (Pasuruan), Jabung
(Malang) dan Gayam (Kediri). Kegiatan persipan lapangan dan pelaksanaannya
dimulai sejak bulan Juni l997 sampai dengan bulan Maret 1997.
Jumlah kooperator pada masing-masing lokasi adalah sebanyak minimal 10
peternak, masing-masing memiliki 2-5 ekor sapi induk laktasi dan produksi susu lebih
dari 10 liter perekor sehari.
Perlakuan yang diberikan pada pengkajian ini berupa perbaikan tatalaksana
pemeliharaan yang berkaitan dengan kesehatan dan hygienes susu. Hasilnya dibandingkan dengan peternak lainnya (sebagai kontrol) yang tidak diberikan perbaikan/
perlakuan.
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Komponen perlakuan/perbaikan tatalaksana pemeliharaan ini meliputi; kebersihan
kandang, kebersihan sapi selama pemeliharaan, penanganan kebersihan ambing
sebelum dan sesudah pemerahan, kebersihan alat-alat pemerahan (termasuk untuk
penanganan dan penampungan susu), kontrol parasit (cacing, kutu) dan kontrol
(pencegahan) terhadap kejadian mastitis dengan menggunakan teknik "celup puting"
setiap setelah pemerahan.
Pengamatan dilakukan setiap satu bulan, disamping itu dilakukan pembinaan/
pengarahan tentang perbaikan tatalaksana bagi kelompok perlakuan sedangkan
kelompok kontrol hanya dilakukan pengamatan apa yang dilakukan oleh peternak.
Parameter yang diukur dan diamati yaitu hygiene susu (kebersihan susu, jumlah
bakteri) dan test kesehatan susu kejadian mastitis serta uji alkohol. Selain itu terhadap
aspek penjagaan kesehatan antara lain cacing, teracak, kulit, kejadian penyakit viral
(MCF, BEF, BVD), penyakit bakterial (brucellosis) dan penyakit parasit (surra,
scabies). Aspek managemen terhadap derajat kebersihan kandang, badan sapi
termasuk ambing dan puting.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebersihan Kandang, Badan dan Ambing Sapi Perah Laktasi
Pengkajian terhadap tingkat kebersihan kandang (termasuk peralatannya), badan
dan ambing sapi laktasi akibat perbaikan teknik pengelolaan yang dibandingkan
dengan kontrol (tanpa perbaikan teknik) hasilnya tertera pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1.

Tingkat kebersihan kandang, badan dan ambing sapi perah laktasi yang
mendapat perlakuan dan kontrol.
Uraian kebersihan

Kandang

:

Badan

:

Ambing

:

- Kotor
- Cukup
- Bersih
- Kotor
- Cukup
- Bersih
- Kotor
- Cukup
- Bersih

Perlakuan (%)

Kontrol (%)

21
71
8
8
74
18
3
79
18

58
39
3
39
51
10
35
62
3

Pada kelompok sapi yang mendapat perlakuan, maka tingkat kebersihan kotor,
cukup dan bersih nilainya rata-rata untuk kandang masing-masing sebesar 21%; 71%
dan 8%; untuk badan masing-masing sebesar 8%; 74% dan 18%; untuk ambing
masing-masing sebesar 3%; 79% dan 18%. Sedangkan pada kelompok kontrol maka
tingkat kebersihan kotor, cukup dan bersih nilai rata-rata untuk kandang masingmasing sebesar 58%; 39% dan 3%; untuk badan 39%; 51% dan 10%; untuk ambing
masing-masing sebesar 35%; 62% dan 3%.
Dari data diatas memperlihatkan bahwa dengan pemberian perlakuan
menghasilkan kebersihan kandang yang lebih baik dibanding dengan kelompok
kontrol. Begitu pula dengan tingkat kebersihan pada badan dan daerah ambing
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memberikan hasil yang lebih baik dibanding kontrol. Hal ini memberikan petunjuk
bahwa para petani yang mendapat perlakuan dapat mempraktekkan anjuran dan
pembinaan tentang program tatalaksana pemeliharaan yang lebih baik.
Perbaikan terhadap upaya kebersihan itu adalah kandang dibersihkan minimal 3
kali sehari (pagi, siang dan sore hari), sedangkan badan sapi dibersihkan setiap hari,
ambing termasuk puting dibersihkan setiap sebelum dan sesudah pemerahan. Menurut
McDonald (1970) yang disetasi oleh Boediharto dkk, (1988), bahwa dengan melakukan
hygiene sebaik-baiknya pada waktu pemerahan, yaitu dengan mencuci ambing dan
puting dengan air bersih, dikeringkan dengan kain/ kertas sekali pakai, sanitasi mesin
pemerahan dan pencelupan puting susu kedalam larutan desinfektansia yang efektif
setelah pemerahan, infeksi kelenjar ambing (mammae) dapat diturunkan dari 2,1%
menjadi 0,9% perbulan.
Kebersihan kandang sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas susu.
Kandang yang kotor pada weaktu pemerahan akan mudah mencemari susu dengan
kotoran sapi ataupun sisa pakannya.
Kebersihan Susu
Pengkajian terhadap tingkat kebersihan susu sapi perah selama pengamatan
terhadap sapi milik peternak yang mendapat perlakuan dan kontrol hasilnya tertera
pada Tabel 2. Pada kelompok sapi yang mendapat perlakuan untuk tingkat kebersihan
susu kotor, cukup dan bersih, maka nilai rata-ratanya sebesar 0%; 16% dan 84%.
Sedangkan pada kelompok sapi kontrol tingkat kebersihan susu kotor, cukup dan bersih
nilai rata-ratanya sebesar 3%; 93% dan 6%.
Tabel 2.

Tingkat kebersihan susu sapi perah milik peternak yang mendapat perlakuan
dan kontrol.
Uraian

Tingkat kebersihan susu (%)
- Kotor
- Cukup
- Bersih

Perlakuan

Kontrol

0
16
84

3
91
6

Dari data diatas menunjukkan, bahwa susu sapi perah rakyat dari sejumlah sapi
yang mendapat perlakuan perbaikan tatalaksana pemeliharaan tingkat kebersihannya
lebih baik dibandingkan dengan yang kontrol. Kebersihan susu dapat diketahui
diantaranya dari alat saring susu tampak tidak ada kotoran sisa pakan, bulu sapi
ataupun kotoran sapi lainnya. Selain itu perlu diperhatikan kebersihan si pemerahnya
serta peralatannya yang digunakan langsung selama pemerahan. Susu yang kotor akan
menurunkan kualitas dan dapat mempercepat kerusakan susu. Apabila pecah maka
susu tidak bisa dipasarkan dan akhirnya secara ekonomi merugikan.
Penyakit Cacing, Teracak/kuku, Kulit dan Penyakit Lainnya
Selama pengamatan terhadap kejadian parasit cacing, sakit kuku, kulit dan
penyakit lainnya baik yang bakterial maupun yang viral hasilnya tidak dijumpai kasus
yang berarti. Pemeriksaan terhadap contoh kotoran sapi untuk melihat keberadaan
cacing (Nematoda maupun Fasciola) memperlihatkan hasil yang rendah baik pada
kelompok sapi yang mendapat perlakuan maupun yang kontrol. Demikian pula
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terhadap kejadian penyakit kuku (teracak ), luka-luka pada kulit dan penyakit lainnya
(MCF, BEF, BUD, Brucellosis, Sura) tidak didapatkan kasus selama periode
pengamatan.
Pada kelompok perlakaun telah dianjurkan perbaikan teknik pemelihartaan ini
seperti program pengobatan cacing (preventif) dua kali dalam setahun, sedangkan
untuk pencegahan sakit kuku dilakakan perawatan kuku secara periodik. Untuk
mencegah luka kulit dianjurkan penggunaan bahan lantai yang tidak kasar namun tidak
licin. Untuk penyakit lainnya dianjurkan untuk mengikuti program vaksinasi (AE dan
Abortus).
Mastitis
Pengamatan terhadap kejadian mastitis dengan cara pemeriksaan contoh susu
dengan menggunakan cairan/reagen mastitis untuk setiap ekornya, baik sapi yang
memperoleh perlakuan maupun sapi kontrol hasilnya tertera pada Tabel 4 berikut ini.
Tabel 3.

Tingkat kejadian mastitis sapi perah laktasi yang mendapat perlakuan dan
kontrol selama pengamatan.

Tingkat kejadian

Perlakuan (%)

Kontrol (%)

1.

Negatif

= -

79

41

2.

Sedang

= +

21

53

3.

Positif

= ++

0

6

Data diatas memperlihatkan bahwa kejadian mastitis pada sapi perah laktasi
selama pengamatan, ternyata pada kelompok yang mendapatkan perlakuan tidak
terdapat kasus mastitis yang akut (0% positif). Sedangkan pada kelompok kontrol
terdapat kejadian mastitis sebanyak 6% positif. Persentase jumlah sapi yang di test
mastitis melalui contoh susunya pada kelompok perlakuan dan kontrol pada tingkat
negatif masing-masing sebesar 79% dan 41%, sedangkan pada tingkat sedang (sub
klinis) masing-masing sebesar 21% dan 53%. Dengan pemberian perlakuan berupa
perbaikan managemen terhadap sapi perah rakyat, maka risiko akan terjangkitnya
penyakit mastitis dapat dikurangi.
Tidak terjadinya kasus mastitis pada kelompok perlakuan disebabkan karena
dukungan pencegahan penyakit ini antara lain akibat kebersihan kandang, badan sapi dan
cara pemerahan yang baik pula. Selain itu akibat diterapkannya teknik celup puting dengan
antiseptik setelah pemerahan. Masih terdapatnya kasus mastitis pada kelompok kontrol, hal
ini mengakibatkan kerugian ekonomi, karena susu tersebut tidak dapat dipasarkan dan
produksi menurun serta biaya pengobatan cukup mahal bahkan pada mastitis yang sangat
akut akan mematikan salah satu atau semua puting yang terjangkit (Hastiono dkk, 1983;
Boediharto dkk, 1988; Siregar, 1990; Partosoewignyo dan Westra,1994). Kejadian mastitis
yang sub klinis nampaknya cukup potensial, sehingga perlu dimasyarakatkan gerakan
pemberantasan dan pencegahannya.
Uji Alkohol
Salah satu cara untuk mengetahui kualitas susu adalah dengan uji alkohol
(berkadar 76%). Susu yang baik tidak akan pecah manakala dicampur dengan alkohol
pada perbandingan yang sama.
Pengamatan melalui pengujian alkohol terhadap susu segar dari sapi perah rakyat
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yang mendapat perlakuan maupun yang kontrol hasilnya tertera pada Tabel 5 di bawah
ini.
Tabel 4.

Hasil uji alkohol pada susu sapi yang mendapat perlakuan maupun yang
kontrol selama periode pengamatan.
Hasil pengujian

Perlakuan (%)

Kontrol (%)

-

Negatif

94

80

-

Positif

6

20

Data diatas menunjukkan, bahwa hasil uji alkohol pada susu segar sapi perah
rakyat yang mendapat perlakuan ternyata sebesar 94% hasilnya negatif (berarti susunya
baik) dan hanya sebesar 6% hasilnya positif (berarti susunya tidak baik/pecah).
Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan hasil pengujian negatif sebesar 80%
dan hasilnya positif sebesar 20%. Berdasarkan hasil uji alkohol berarti susu sapi perah
yang mendapat perlakuan menghasilkan kualitas susu yang lebih baik dibandingkan
dengan kontrol. Masih terdapatnya hasil uji alkohol yang positif menunjukkan kualitas
usu yang rendah, hal ini dapat disebabkan oleh faktor luar diantaranya kebersihan
lingkungan kandang termasuk kebersihan sapinya.
Jumlah Bakteri Susu
Jumlah bakteri yang terdapat dalam susu segar dapat mempengaruhi kualitas.
Jumlah bakteri yang banyak menunjukkan kualitas susu yang lebih rendah dan akan
lebih cepat rusak. Pengamatan terhadap kualitas susu segar melalui penghitungan jumlah bakteri susu dengan metoda biakan (breed) hasilnya tertera pada Tabel 5 berikut.
Tabel 5.

Rata-rata jumlah bakteri susu sapi perah rakyat yang mendapat perlakuan
maupun kontrol selama pengamatan.
Uraian

Perlakuan

Kontrol

----------------- (x 1000 ekor/ml) ------------------Puting susu:
A = kanan depan
B = kanan belakang
C = kiri depan
D = kiri belakang

599
370
311
523

778
650
897
886

Rata-rata

451

803

Jumlah bakteri susu rata-rata setiap puting susu dan per ekor sapi yang mendapat
perlakuan pada puting A; B; C; dan C, masing-masing sebanyak 599000; 370000;
311000 dan 523000 per ml, serta rata-rata perekor sebanyak 451000 per ml.
Sedangkan pada sapi kontrol masing-masing sebanyak 778000; 650000; 897000 dan
886000 per ml serta rata-rata perkor sebanyak 803000 per ml. Dengan perlakuan
jumlah bakteri susu lebih sedikit dibandingkan dengan kontrol.
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Hasil pengamatan Sirait dkk, (1983) melaporkan bahwa kualitas susu sapi perah
rakyat di daerah Solo dan DI Yogyakarta, bahwa jumlah bakteri masing-masing
sebanyak 603.000 dan 413.963 bakteri setiap ml susu.
Jumlah bakteri yang lebih sedikit pada kelompok perlakuan hal ini tidak lepas
dari kegiatan-kegiatan kebersihan kandang, badan sapi termasuk ambing dan tindakan
pencegahan berupa diintroduksirnya teknik pencelupan puting setelah pemerahan.
Jumlah bakteri ini sangat berkaitan dengan kualitas susu. Semakin banyak jumlah
bakteri, maka akan besar kemungkinan susu akan menjadi rusak, malahan dapt
menimbulkan penyakit mastitis yang kronis maupun yang subklinis.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian tentang tatalaksana pemeliharaan sapi perah induk
laktasi yang berkaitan dengan kesehatan dan mutu produksi susu, maka beberapa faktor
yang dapat dirakit untuk memperoleh paket teknologinya
yaitu; penanganan
kebersihan yang lebih intensif terhadap kandang dan lingkungannya, badan sapi
termasuk ambingnya, dan penerapan teknik pemerahan "celup puting" dengan
antiseptik setelah pemerahan, serta penanganan penyakit dan parasit.
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Universitas Airlangga, Surabaya.
Gunawan, Komarudin-Ma'sum, Mariyono dan D. Pamungkas. 1994. Analisa potensi
sumber daya manusia untuk pengembangan usaha peternakan sapi perah di
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Widodo, M.W. 1991. Economics of smallscile Drying in East Java, Indonesia. Proc.
Int. Seminar Livestock and Feed Development in the Tropics. Univ.
Brawijaya Malang.
DISKUSI
Sumarno, Dr. :
- Apakah paket yang diuji dapat dipraktekkan oleh peternak ?
-

Kalau tidak kenapa ?

-

Berapa tambahan ongkos produksi per 100 lt susu dengan penerapan paket
teknologi yang diuji ?

Komarudin M,Ir. MS. :
- Umumnya dapat dipraktekkan dengan baik.
-

Ada beberapa peternak yang memiliki lahan kandang yang sempit (tidak
mungkin untuk perluasan atau perbaikan), sehingga sukar memperoleh tingkat
kebersihan kandang dan lingkungan yang baik.

-

Tidak ada tambahan ongkos poduksi yang berarti, karena paket ini terutama
untuk peternak skala kecil dengan teknologi murah (minimal cost, bahkan
kearah zero cost).

Bambang E. Santoso, Ir.:
Masalah kebersihan susu yang kotor atau bersih, maka harga susu sama saja di
tingkat KUD. Mohon komentar !
Komarudin M,Ir. MS. :
Memang secara fisik derajat kebersihan/kotoran air susu belum menentukan tingkat
harga di KUD, namun apabila air susu kotor/tercemar lalu dilakukan uji kualitas,
ternyata rusak/pecah, maka KUD akan menolak dengan demikian peternak sendiri
yang rugi.
Budi,Ir.:
Kesimpulan kurang menggambarkan analisa ekonomi, berapa biaya investasi untuk
paket ini.
Komarudin M,Ir. MS.:
Memang pengkajian ekonomi tidak dilakukan langsung namun dampak paket ini
kualitas susu lebih baik. Bagi peternak skala kecil biaya investasi dan paket ini
sangat minim (memang dipilih teknik yang murah, kearah zero-cost) dengan tenaga
keluarga.
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PENGKAJIAN TEKNIK PENGOLAHAN SUSU CARA SEDERHANA DI
DAERAH SENTRA PRODUKSI SUSU JAWA TIMUR
(The Adaptation Test Of Simple Milk ProcessingTecknology In The Milk Centre
Of East Java)
Uum Umiyasih, Didi Budi Wijono, Aryogi dan Mariyono1)
ABSTRAK
Untuk mengurangi ketergantungan peternak dalam memasarkan produk
susunya kepada Industri Pengolahan Susu (IPS) perlu dilakukan upaya
diversifikasi produk melalui pengolahan susu cara sederhana. Kegiatan
penelitian dimaksudkan untuk menemukan teknologi pengolahan susu yang
adaptif bagi peternak.
Teknologi pengolahan yang dikaji meliputi
pengolahan krupuk susu, jenang/dodol susu, jelly susu, yoghurt dan susu cair
manis; diawali dengan melakukan demo dihadapan para responden di daerah
sentra produksi susu Jawa Timur (Nongkojajar-Pasuruan, Jabung-Malang,
Murukan-Jombang dan Pagu-Kediri). Untuk mengetahui tingkat adopsi
tentang teknologi yang diintroduksikan, dilakukan analisis kualitas semua
produk buatan responden yang meliputi kandungan gizi (bahan kering,
protein, lemak dan abu) serta skor uji organoleptik (rasa, bau, keempukan/
kekenyalan dll) untuk dibandingkan dengan produk hasil buatan IPPTP Grati
(Kontrol). Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap
dengan analisis uji beda rata-rata dan skala hedonic. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa teknologi pengolahan krupuk susu, jenang/dodol susu
dan jelly susu diadopsi dengan baik oleh responden di semua lokasi
sedangkan adopsi terhadap teknologi pengolahan dua produk yang lain yaitu
yoghurt dan susu cair manis kurang memuaskan.
Kata kunci: Susu, Teknologi susu olahan.
ABSTRACT
The diversification of milk product is important to lessen the farmers'
dependence on the Milk Plant; Through simple milk processing. The
activities were conducted in four milk center district namely NongkojajarPasuruan, Jabung-Malang, Murukan-Jombang and Pagu-Kediri.
The
farmer's wives were involved as respondents. The technology introduced
were milk crackers, milk noodles, milk jelly, yoghurt and sweet liquid milk.
After introduction all of the respondents were required to practice the
technology introduced. To know the adoption level of the respondents, the
quality of product made by the respondent was analyzed to compare with
those made by IPPTP Grati (as control). The Results of this research showed
that the processing technology of milk crackers, milk noodles and milk jelly
were adopted well by the respondents, but two other products namely
yoghurt, and sweet liquid milk were not well adopted.
Key word: Milk, processing technology of milk.
_____________________________________________
1)

Berturut-turut PMD, PMD, AjPMD, dan AjPMD BPTP Karangploso
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PENDAHULUAN
Dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang mengkosumsi susu segar
antara 15,45-77,25 l/kapita/th, konsumsi susu masyarakat Indonesia masih sangat
rendah yakni rata-rata baru mencapai sekitar 3,81 l/kapita/th (Soehaji, 1991).
Konsumsi tersebut tidak hanya konsumsi susu segar akan tetapi termasuk berbagai
produk olahannya seperti susu pasteurisasi/sterilisasi, susu bubuk, susu kental manis,
yoghurt, es krim dan produk-produk lain yang menggunakan susu sebagai bahan
bakunya.
Al Bakry (1989) mengemukakan adanya tendensi perubahan pola konsumsi
masyarakat yang lebih menyukai produk susu olahan daripada susu segar. Meski
sebagian besar masyarakat sudah tahu bahwa susu segar merupakan minuman sehat
dan bergizi tinggi, namun masih banyak masyarakat yang tidak menyukainya karena
beberapa alasan, misalnya takut gemuk, takut terhadap kandungan kolesterol susu,
takut diare ataupun karena tidak suka terhadap aroma susu segar yang khas serta
alasan-alasan lain yang kurang tepat. Dengan demikian sesungguhnya potensi pasar
untuk produk olahan susu cukup cerah.
Agar para peternak tidak terlalu bergantung kepada IPS (Industri Pengolahan Susu),
maka upaya diversifikasi produk perlu segera dimasyarakatkan. Ditinjau dari teknologi
pengolahannya, umumnya produk susu sudah disentuh oleh hasil perkembangan teknologi
modern misalnya pembuatan keju, mentega, ataupun es krim, namun banyak pula produk
susu olahan yang dapat dilakukan secara sederhana misalnya pembuatan krupuk susu,
yoghurt, susu cair manis, jenang/dodol susu, jelly susu, dan lain-lain. Proses pengolahan
beberapa produk tersebut misalnya krupuk ataupun jenang sesungguhnya telah dikenal oleh
sebagian besar masyarakat namun tidak/belum menggunakan bahan baku susu.
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh Balai Penelitian Ternak Ciawi
menunjukkan bahwa penanganan pasca panen yang baik dan dikombinasikan dengan
pengolahan akan mampu memberikan nilai tambah yang cukup berarti dalam meningkatkan pendapatan peternak/pengolah. Pengolahan susu kerbau menjadi dadih di Sumatera
Barat dapat memberikan tambahan pendapatan sebesar Rp106.020/bulan dan pengolahan
dangke di Sulawesi Selatan dapat memberikan tambahan pendapatan sebesar
Rp 127.500/bulan bagi peternak. Dalam skala yang lebih besar usaha pengolahan karamel,
dodol, maupun susu di Pengalengan dapat memberikan keuntungan usaha masing-masing
sebesar Rp 977.650; Rp 457.650; dan Rp 103.120 perbulan (Sirait, 1993).
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di daerah sentra produksi susu di Jawa Timur yang
meliputi daerah dataran tinggi (Nongkojajar-Pasuruan dan Jabung-Malang) serta
daerah dataran rendah (Murukan-Jombang dan Pagu-Kediri); melibatkan responden
yang terdiri dari istri peternak sebanyak kurang-lebih 30 orang di setiap lokasi.
Kegiatan pengkajian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pada tahap pertama dilakukan pengamatan pendahuluan terhadap pengetahuan
responden tentang beberapa macam teknologi pengolahan produk susu cara
sederhana meliputi: krupuk susu, jenang/dodol susu, jelly susu, yoghurt susu dan
susu cair manis. Untuk selanjutnya diadakan demontrasi sesuai dengan minat
responden.
2. Pada tahap kedua yakni sekitar tiga bulan setelah demonstrasi, responden/ kelompok
diminta mengulang membuat produk yang telah dikenalkan dengacccfsn maksud
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untuk melihat tingkat adopsi. Tingkat adopsi yang dimaksud adalah tingkat
"mengerti/tahu" nya peternak tentang teknologi yang dikenalkan; diasumsikan
dengan cara membandingkan kualitas produk buatan responden dengan buatan
IPPTP Grati sebagai kontrol; semakin banyak kriteria/item kualitas yang nilainya
lebih rendah, tingkat adopsi makin rendah; ditinjau pula preferensi responden
terhadap produk.
Parameter yang diamati adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan responden
tentang pengolahan susu, tingkat adopsi dan kualitas produk yang dihasilkan, meliputi
kandungan gizi (bahan kering, protein, lemak, dan abu) dan skor uji organoleptik (rasa,
bau, keempukan/kerenyahan, kekentalan) dengan perhitungan menurut skala Hedonic
(Lampiran 1).
Kualitas produk diuji dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola
tersarang dan dianalisis dengan menggunakan uji beda (Steel dan Torrie, 1981).
Sedangkan data lain yang diperoleh dengan metode diskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Usaha Peternakan, Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Responden
Wawancara dilaksanakan di lokasi penelitian, melibatkan 120 responden yang
terdiri dari istri kelompok peternak pemelihara sapi perah laktasi yang ditentukan
secara acak. Hasil wawancara tentang profil usaha menunjukkan jumlah pemilikan
sapi per rumah tangga responden, jumlah sapi yang laktasi maupun jumlah produksi
susu di daerah Jabung-Malang lebih kecil dari lokasi yang lain (Tabel 1).
Pemilikan ternak laktasi berkisar antara 1,32-3,17 UT (unit ternak) sama dengan
hasil penelitian Musofie dkk, (1994) yang menyatakan bahwa jumlah pemilikan sapi
laktasi di empat lokasi yang sama rata-rata adalah 1,94-3,52 UT, maka setelah hampir
tiga tahun, kondisi pemilikan sapi laktasi di daerah tersebut masih belum berubah.
Hasil pengamatan tentang produksi susu per UT per hari pada saat penelitian
menunjukkan bahwa di daerah pengembangan (Jabung-Malang) dan (Pagu-Kediri)
lebih rendah dari dua lokasi lain yang merupakan daerah "maju". Ditinjau dari jumlah
produksi susu per hari, maka responden di tiga lokasi yaitu Pasuruan, Jombang dan
Kediri yang mempunyai produksi >30 liter merupakan responden yang potensial untuk
melakukan upaya diversifikasi produk.
Tabel 1.

Profil usaha peternakan responden di masing-masing lokasi penelitian.
Uraian

Jumlah rata-rata pemilikan sapi (UT)
Jumlah rata-rata sapi laktasi (UT)
Jumlah rata-rata produksi (l/hr)
Jumlah rata-rata produksi (l/hr/UT)
Keterangan:
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ab

Lokasi
Pasuruan

Malang

Jombang

Kediri

4,64b

2,33c

4,77b

2,48a
33,10a
13,34a

1,32b
12,63b
9,56b

2,25a
31,66a
13,88a

6,82a
3,17a
33,10a
10,44a

angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan
perbedaan yang nyata (P 0,05).
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Dari hasil wawancara diketahui pula bahwa sebagian besar responden (68%) di
daerah dataran tinggi yang koperasinya maju (Nongkojajar-Pasuruan) menjadikan
peternakan sebagai usaha pokok; sebaliknya di lokasi lain masih berupa usaha
sambilan.
Hasil wawancara tentang pengetahuan dan keterampilam responden tentang
pengolahan susu (Tabel 2) menunjukkan bahwa sebagian besar responden di semua
lokasi telah mengenal berbagai produk olahan susu. Pengetahuan responden tentang
pemanfaatan susu berkualitas rendah sebagai bahan baku produk olahan susu di semua
lokasi masih rendah.
Tabel 2.

Pengetahuan, sikap, dan keterampilan responden tentang pengolahan susu.
Uraian

Lokasi
Pasuruan

Malang

Jombang

Kediri

Pengetahuan tentang berbagai produk susu olahan
a. Tidak kenal (%)
b. Kenal (%)

55,84
45,16

30
70

31,25
68,75

24,14
75,86

Pengetahuan tentang susu berkualitas rendah tetapi
masih dapat diolah menjadi produk susu olahan
a. tahu pasti (%)
b. tidak tahu (%)
c. ragu-ragu (%)

25,80
25,80
49,40

37,03
33,33
29,64

0
89,09
10,91

24,13
55,17
20,70

58,06
29,03
12,91

66,66
10,00
23,34

48,38
29,04
22,58

70,34
86,20
3,46

Tanggapan tentang upaya diversifikasi produk susu
a. sangat setuju (%)
b. tidak setuju (%)
c. ragu-ragu (%)

77,41
0
22,59

60
0
40

48,28
3,44
48,28

67,74
3,24
22,58

Tanggapan bila ada introduksi/demo pengolahan susu
a. Tertarik (%)
b. Tidak tertarik

93,54
6,46

93,33
6,66

93,75
3,12

100
0

Sikap bila susu dinyatakan berkualitas rendah
a. dibuang (%)
b. diberikan ke pedet (%)
c. dicoba dibuat susu (%) olahan atau diberikan ke
tetangga

Susu berkualitas rendah biasanya dihasilkan pada saat ada sapi yang baru
melahirkan, sapi yang diperah agak stres, sedang birahi atau sakit. Meski susu tersebut
masih dapat dikonsumsi, pada umumnya tidak dapat diterima oleh IPS. Terhadap susu
yang demikian, responden sebagian besar membuangnya; sehingga informasi tentang
teknologi pemanfaatannya sangat menarik animo mereka. Alasan yang pada umumnya
dikemukakan oleh responden yang memberikan jawaban ragu-ragu adalah karena
mereka belum yakin terhadap potensi pasar yang tersedia.
Produk susu olahan yang tidak asing bagi responden di semua lokasi penelitian
adalah tahu susu; tentang cara pembuatannya pun sebagian besar responden telah
mengetahuinya. Selain tahu susu, produk olahan susu yang banyak dikenal oleh
responen adalah produk-produk yang dipromosikan lewat TV misalnya susu kental
manis, susu bubuk dan es krim.
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Tanggapan tentang adanya upaya diversifikasi produk sangat positif meskipun
ada sebagian responden mengatakan tidak setuju. Upaya mengintro-duksikan berbagai
pengolahan produk susu melalui demo/penyuluhan men-dapat tanggapan yang sangat
menggembirakan, bahkan di daerah Kediri semua responden (100%) menyatakan
tertarik dan akan ikut pada kegiatan tersebut.
Produk Susu Olahan Hasil Introduksi
Dalam rencana kegiatan tahap pertama akan diintroduksikan teknologi pembuatan
beberapa produk susu yaitu: krupuk susu, yoghurt, dan susu cair manis tergantung kepada
minat responden dari hasil pengamatan pendahuluan. Responden di wilayah Pasuruan,
Malang, dan Jombang juga menginginkan teknologi pembuatan jenang/dodol dan jelly susu
sedang responden di daerah Kediri belum berminat untuk mengetahui teknik pengolahan
yoghurt dan susu cair manis tetapi menghendaki teknik pengolahan jenang/dodol dan jelly
susu.
Dengan demikian di tiga lokasi yaitu Pasuruan, Malang, dan Jombang
diintroduksikan lima macam teknologi pengolahan produk (krupuk, jenang/dodol, jelly,
yoghurt, dan susu cair manis), sedang di satu lokasi yaitu Kediri diintroduksikan tiga
macam teknologi yaitu krupuk susu, jenang/dodol, dan jelly susu.
1. Krupuk susu
Setelah dilaksanakan demonstrasi, responden diminta untuk membuat krupuk susu
dengan teknologi yang telah dikenalkan. Hasil uji kualitas krupuk susu yang dibuat oleh
para responden dibanding dengan buatan IPPTP Grati tertera pada Tabel 3 dan 4.
Tabel 3.

Rata-rata kandungan gizi krupuk susu buatan responden masing-masing lokasi.
Uraian

Lokasi
IPPTP Grati
(Kontrol)

Kadar bahan kering (%)
Kadar lemak (%)
Kadar protein (%)
Kadar abu (%)
Keterangan:

Tabel 4.

89,14
3,47
5,34b
2,19a

Pasuruan

Malang

Jombang

88,16
1,17
4,14a
2,32a

88,41
1,20
3,96a
2,36a

87,49
2,123
4,00a
5,19b

Rata-rata skor uji organoleptik krupuk susu pada masing-masing lokasi.

Skor bau
Skor rasa
Skor keempukan/ kerenyahan
Skor tampilan keseluruhan
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88,71
2,16
6,33b
2,36a

ab
angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan
perbedaan yang nyata (P 0,05).

Uraian

Keterangan:

Kediri

ab

Lokasi
IPPTP Grati
(Kontrol)

Pasuruan

Malang

Jombang

Kediri

2,778b
2,815
2,85a
2,401a

2,571a b
2,63
2,893a
2,35a

2,357a
2,571
2,536a
2,214a

2,63b
2,846
3,556b
3,333b

2,536a b
2,778
2,926a
2,556a

angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan
perbedaan yang nyata (P0,05).
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Kadar bahan kering krupuk susu buatan responden di semua lokasi tidak berbeda
dengan krupuk susu kontrol (buatan IPPTP Grati) yaitu berkisar antara 87,49%89,14%; atau dengan kata lain kadungan kadar airnya berkisar antara 10,86%-12,51%.
Hasil tersebut cukup baik, karena pengeringan dengan sinar matahari menghasilkan
kadar air antara 14%-15% (Potter, 1968).
Kadar lemak dan kadar protein krupuk susu hasil penelitian Rihastuti (1993)
masing-masing adalah 2,96% dan 2,62%. Ditinjau dari kandungan lemaknya, krupuk
susu buatan responden dari Pasuruan dan Malang jauh lebih rendah dari yang lain. Hal
ini diduga karena susu yang digunakan mempunyai kandungan lemak yang lebih
rendah, sedangkan ditinjau dari kandungan proteinnya, krupuk susu hasil penelitian ini
lebih tinggi.
Hasil pengujian organoleptik menunjukkan bahwa skor tampilan krupuk susu
buatan responden secara keseluruhan adalah sama dengan kontrol. Dari delapan item
kualitas yang dinilai (empat item kandungan gizi dan empat item skor uji organoleptik)
maka krupuk susu buatan responden dari daerah Pasuruan dan Malang masing-masing
mempunyai satu item yang lebih rendah dari yang lain yaitu kandungan lemaknya.
2. Jenang/dodol susu
Hasil analisis kualitas jenang/dodol susu buatan para responden masing-masing
lokasi tertera pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Kandungan gizi jenang/dodol susu semua sampel adalah sama, sedang hasil
pengujian organoleptik (skor tampilan) menunjukkan bahwa jenang/dodol susu buatan
responden dari daerah Kediri secara nyata lebih rendah dari yang lain karena warna
yang kurang menarik dan memberikan kesan kurang bersih.
Tabel 5.

Rata-rata kandungan gizi jenang/dodol susu buatan responden masing-masing
lokasi.
Uraian

Lokasi
Grati
(Kontrol)

Kadar bahan kering (%)
Kadar lemak (%)
Kadar protein (%)
Kadar abu (%

Tabel 6.

Pasuruan

Malang

Jombang

78,45
9,00
9,16
2,75

81,74
9,14
9,05
2,71

79,81
6,14
10,84
2,87

78,37
6,38
10,13
3,33

Kediri
76,23
6,55
10,39
3,04

Rata-rata skor uji organoleptik jenang/dodol susu pada masing-masing lokasi.
Uraian

Skor bau
Skor rasa
Skor keempukan/kerenyahan
Skor tampilan keseluruhan
Keterangan: ab

Lokasi
IPPTP Grati
(Kontrol)

Pasuruan

Malang

Jombang

Kediri

2,50
2,607
2,50a
2,857b

2,571
2,.571
3,593b
2,556ab

2,893
2,714
3,036a
2,821ab

2,63
2,50
2,964a
2,607ab

2,704
2,643
3,185a
2,481a

angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan
perbedaan yang nyata (P 0,05).
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3. Jelly susu
Hasil analisis kandungan gizi dan skor uji organoleptik jelly susu tertera pada
Tabel 7 dan Tabel 8.
Kadar bahan kering jelly susu buatan responden daerah Jombang paling rendah
dibanding sampel dari lokasi lain termasuk kontrol; yang berarti bahwa kadar airnya
paling tinggi yaitu sebesar 12,35%. Kadar air harus diperhatikan pada produk olahan
karena erat kaitannya dengan daya tahan bahan. Kadar air yang semakin tinggi
mengakibatkan bahan lebih cepat rusak (Soewedo, 1983).
Tabel 7.

Rata-rata kandungan gizi jelly susu buatan responden dari masing-masing lokasi.
Uraian

Kadar bahan kering (%)
Kadar lemak (%)
Kadar protein (%)
Kadar abu (%
Keterangan: ab

Tabel 8.

Lokasi
IPPTP Grati
(Kontrol)

Pasuruan

Malang

Jombang

Kediri

91,54b
25,73b
11,54
2,73

88,3b
19,32ab
13,12
2,67

90,40b
15,97a
13,26
2,96

78,65a
15,07a
12,13
2,67

85,83ab
23,90b
14,74
2,40

angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan
perbedaan yang nyata (P 0,05).

Rata-rata skor uji organoleptik jelly susu pada masing-masing lokasi.
Uraian

Lokasi
IPPTP Grati
(Kontrol)

Pasuruan

Malang

Jombang

Kediri

Skor bau

3,036b

2,50a

2,643ab

2,607a

2,786ab

Skor rasa

2,536a

2,679ab

2,607ab

2,615ab

2,960b

Skor keempukan/ kerenyahan

2,143a

2,778b

2,893ab

3,357c

3,179c

Skor tampilan keseluruhan

2,821b

2,571b

2,714

2,357a

2,821b

Keterangan:

abcd

angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda
menunjukkan perbedaan yang nyata (P 0,05).

pada

baris

yang

sama

4. Yoghurt dan susu cair manis
Untuk produk yoghurt dan susu cair manis tidak dilakukan uji kandungan gizi
tetapi hanya dilakukan pengujian organoleptik. Hasil skor uji organoleptik yoghurt dan
susu cair manis selengkapnya tertera pada Tabel 9 dan Tabel 10.
Dari empat item skor uji organoleptik, yoghurt buatan responden dari daerah
Pasuruan dan Jombang mendapatkan dua item yang skornya lebih rendah dari sampel
lokasi lain maupun sampel kontrol yaitu bau dan kekentalan. Sedangkan susu cair
manis buatan responden dari Pasuruan, Malang dan Jombang masing-masing
mendapatkan dua item dan empat item yang skornya lebih rendah dari yang lain.
Dengan semakin banyaknya item yang lebih rendah dari kontrol yang berarti
kualitas produk buatan responden lebih rendah dari produk kontrol, dapat dinyatakan
bahwa responden kurang dapat memahami teknologi yang diintroduksikan.
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Tabel 9.

Rata-rata skor uji organoleptik yoghurt susu pada masing-masing lokasi.
Uraian
IPPTP Grati
(Kontrol)
2,571b
3,286c
2,714b
2,643

Skor bau
Skor ketepatan kekentalan
Skor rasa
Skor tampilan/ keseluruhan
Keterangan:

Lokasi
Pasuruan
Malang
2,788b
2,571b
2,00a
2,714

Jombang

2,857b
2,00a
2,462ab
2,429

1,929a
2,714b
2,429ab
2,714

abc

angka-angka yang
diikuti dengan huruf yang berbeda pada baris yang sama
menunjukkan perbedaan yang nyata (P 0,05).

Tabel 10. Rata-rata skor uji organoleptik susu cair manis pada masing-masing lokasi.
Uraian

Skor bau
Skor ketepatan kekentalan
Skor rasa
Skor tampilan/ keseluruhan
Keterangan:

IPPTP Grati
(Kontrol)
3,214
3,357c
3,429b
3,00b

Lokasi
Pasuruan
Malang
3,143
2,643b
2,857a
3,071b

abc

Jombang

2,857
2,429b
2,857a
2,714ab

angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda
menunjukkan perbedaan yang nyata (P 0,05).

pada

2,714
1,929a
2,357a
2,286a
baris

yang

sama

Preferensi Responden Terhadap Produk Susu Olahan
Pada awal kegiatan kepada seluruh responden ditunjukkan masing-masing produk
susu olahan yang akan diintroduksikan, kemudian diminta untuk mencicipi
produk-produk tersebut. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa krupuk susu ternyata
paling disukai oleh konsumen, menyusul kemudian jenang/dodol susu jelly susu.
Yoghurt serta susu cair manis nampaknya kurang disukai (Tabel 11).
Tabel 11. Preferensi responden terhadap produk susu olahan yang diintroduksikan
masing-masing lokasi.
Uraian
Krupuk (%)
Jenang (%)
Jelly (%)
Yoghurt (%)
Susu cair manis (%)

Lokasi
Pasuruan

Malang

Jombang

Kediri

63,88
30,55
0
0
2,1

79,16
20,84
0
0
0

83,7
16,3
0
0
0

87,5
8,3
2,1
0
0

Preferensi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya selera (Soewedo, 1983).
Bagi sebagian besar responden, selera terhadap susu pada umunya rendah dan salah
satu hal yang menjadi penyebabnya ialah karena "aroma khas susu" yang membangkitkan "image" negatif terutama terhadap susu murni.
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Sebagian besar responden menyukai krupuk dan jenang susu karena selain
mereka sudah terbiasa mengkonsumsi sejenis makanan tersebut yaitu krupuk udang,
jenang ketan dan lain-lain; menurut responden aroma khas susu tidak begitu nyata pada
kedua produk tersebut.
Selera responden terhadap tiga produk yang lain yaitu jelly, yoghurt dan susu cair
manis sangat rendah. Bahkan terhadap yoghurt beberapa responden sudah menyatakan
"pasti tidak enak" ketika mencium baunya, belum mencoba merasakan. Keadaan ini
disebabkan karena mereka belum terbiasa mengkonsumsi produk-produk tersebut.
Suatu hal yang perlu diketahui yaitu bahwa preferensi yang rendah terhadap suatu
produk susu olahan berkaitan erat dengan keseriusan waktu mengikuti demo dan keengganan responden untuk mencoba/mempraktekkan teknologi yang diintroduksikan.
Hasil wawancara akhir dengan responden diketahui bahwa 92,5% responden
menyatakan teknologi yang diintroduksikan cukup mudah untuk dipraktekkan.
Adapun produk yang paling banyak dipraktekkan adalah krupuk susu (oleh 88%
responden) dan jenang susu (oleh 85% responden). Tiga orang responden masingmasing dua orang dari Nongkojajar-Pasuruan dan seorang dari Jabung-Malang telah
mencoba memproduksi krupuk susu untuk dipasarkan/dijual.
Nilai Ekonomis Pengolahan
Perhitungan nilai ekonomis yang disajikan adalah berdasarkan perhitungan modal
yang dikeluarkan dan perkiraan harga jual produk (berdasarkan harga taksiran beberapa
responden), belum didasarkan atas data dari responden konsumen.
Tabel 12. Perhitungan ekonomi usaha pengolahan produk susu olahan.
Uraian

Modal (Bahan,
tenaga kerja)

Krupuk (1 kg)
Jenang/dodol (1 kg)

Jelly (1 kg)
Yoghurt (1 liter)
Susu cair manis (1 liter)

2.400
4.300
8.000
2.000
1.650

Harga Jual
(Rp)*
4.000
7.500
12.000
3.000
2.400

Keuntungan (Rp)
1.600
3.200
4.000
1.000
750

Keterangan: * dengan kemasan sederhana.

KESIMPULAN
1. Dari lima macam produk yang diintroduksikan, tiga produk yaitu krupuk susu,
jenang/dodol susu dan jelly susu berdasarkan hasil analisis kualitasnya dapat
disimpulkan diadopsi secara baik oleh responden di semua lokasi.
2. Dua produk yang lain yaitu yoghurt dan susu cair manis kurang memperoleh
tanggapan, terutama oleh responden dari Pasuruan dan Malang; terlihat dari kualitas
hasil produk buatannya yang jauh lebih rendah dari kontrol.
3. Kemampuan responden mengadopsi teknologi dipengaruhi oleh preferensi responden
terhadap jenis produk susu olahan yang dikenalkan.
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Lampiran 1.
Skor

4

Kriteria penilaian uji organoleptik.

Uji rasa

Uji bau

sangat enak

sangat sedap

Kriteria penilaian
Uji keempukan/
Uji ketepatan
kerenyahan
kekentalan (untuk
susu cair manis &
yoghurt)
sangat empuk/ sangat tepat

sangat renyah

Uji tampilan
secara umum

sangat bagus/
sangat baik

enak

sedap

empuk/renyah

tepat

bagus/baik

kurang enak

kurang sedap

kurang empuk/
kurang renyah

kurang tepat

kurang bagus/
kurang baik

tidak enak

tidak sedap

tidak empuk/
tidak renyah

tidak tepat

tidak bagus/
tidak baik

3-<4
2-<3
1-<2
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DISKUSI
Hartiningsih, Ir.:
- Yoghurt belum memasyarakat dan dalam pembuatan berkaitan dengan
mikroorganisme. Bagaimana cara mengenalkan, cara pembuatan ke peternak ?
-

Kalau tidak segera dikonsumsi apa tidak berbahaya ?

Uum Umiyasih, Ir.:
- Cara memperkenalkan kepada peternak (dalam kegiatan pengkajian) yang kami
lakukan adalah secara bertahap sbb:
-

Diadakan demo pengolahan/pembuatannya sekaligus diajak untuk "uji
rasa".

-

Diberikan bahan dan resep kemudian diminta untuk membuat sendiri.

-

Meski berhubungan dengan mikro organisme sesungguhnya tidak menjadi
masalah, karena lingkungan steril dapat pula diciptakan secara tradisional,
misalnya waktu penanaman bibit dengan bantuan panasnya lilin.

-

Informasi penting yang kami dengar bahwasannya saat ini UNBRA sedang
meneliti cara pembuatan bibit yoghurt kering; yang nantinya bila berhasil akan
lebih adaptif bagi peternak.

-

Bila tidak segera dikonsumsi dan disimpan dalam suhu kamar memang akan
berpengaruh terhadap rasa maupun kualitasnya; sehingga kelengkapan produksi
yoghurt memang harus ada pendingin.

Bambang E. Santoso,Ir.:
Dalam mengenalkan teknologi perlu dipilih teknologi yang beresiko kecil bila
produk dalam bentuk cair tentunya banyak resiko kerusakan dan tidak tahan lama,
bagaimana seharusnya memilih/mengenalkan produk yang resikonya kecil? perlu
juga penonjolan tingkat kemantapan.
Uum Umiyasih, Ir.:
Produk susu olahan yang bersifat cair memang lebih besar resikonya dibanding
yang padat. Namun ditinjau dari upaya diversifikasi yang perlu dimasyarakatkan
nampaknya bila perlu semua teknologi pengolahan susu yang mudah dikerjakan
perlu diinformasikan. Ada produk susu olahan bentuk cair yang keuntungannya
(secara ekonomis) lebih besar dari yang bersifat padat. Bila telah memasyarakat
dan pasarannya baik, secara otomatis peternak akan memilih sendiri produk olahan
yang akan diproduksikan. Atau ada cara lain; pemasaran produk susu cair
(kemasan dan pemasarannya) dapat bekerja sama dengan Koperasi susu setempat.
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