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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselenggaranya kegiatan Seminar 

Nasional MIPA 2017 Fakultas MIPA Universitas Nahdlatul Wathan Mataram. Seminar ini 

merupakan seminar pertama yang diadakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

dengan mengangkat tema “Pengelolaan Ekosistem Berwawasan Lingkungan”. Seminar ini 

diadakan sebagai media edukasi, diskusi, transformasi, dan aspirasi sebagai strategi pengendalian 

pencemaran ekosistem secara efektif dan efisien, serta dapat memberikan solusi dan membangun 

tindakan preventif bersama mencegah kerusakan lingkungan.  

Seminar Nasional MIPA 2017 ini diikuti oleh berbagai kalangan yaitu siswa sekolah, 

Bapak/Ibu  dosen dari berbagai perguruan tinggi serta dari berbagai instansi pemerintah lainnya. 

Dalam Seminar ini juga dipresentasikan sejumlah makalah/artikel hasil penelitian yang telah 

dilakukan dari bidang kajian pengendalian lingkungan, pertanian, pertenakan, limbah kimia, dll.  

Disamping itu untuk menambah wawasan tentang Pengelolaan Ekosistem kepada para 

peserta seminar secara komprehensif, kami mengundang narasumber utama/ Keynote Speaker 

yaitu: 

1. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. Staf ahli bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut 

Kementerian Perikanan dan Kelautan RI 

2. Ir. Kemal Amas, M.Sc.Sekertaris Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 

3. Prof. Dr. Ir. I Made Sudantha, M.S ahli bidang penyakit tumbuhan dari Universitas 

Mataram dengan judul makalah “Eksplorasi Sumber Daya Alam (Biokompos, 

Bioaktivator, Biochar dan FMA) untuk Mengembangkan Tanaman Pangan Sisitem 

Organik di Lahan Kering” 

4. Prof. Ir. M. Taufik Fauzi, M.Sc, Ph.D ahli bidang penyakit tumbuhan dari Program Studi 

Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram dengan judul makalah “Mikrobia 

untuk Mengendalikan Tumbuhan Pengganggu yang Ramah Lingkungan pada Berbagai 

Ekosistem” 

5. Prof. Julian Heyes BSc (Hons), D.Phil.,PGDip. ahli bidang Postharvest Technology dari 

Massey University of New Zealand dengan judul makalah “Sustainability Issues In 

Postharvest Handling Of Fresh Products” 

Makalah-makalah yang terhimpun pada kegiatan Seminar Nasional MIPA 2017 kami 

sajikan dalam Prosinding Seminar Naional MIPA. Upaya penyuntingan Prosiding ini telah 

diupayakan sebaik mungkin. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa masih terdapat kesalahan dan 

kekurangan dalam penyusunan Prosiding ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan guna 

perbaikan pada penerbitan yang akan datang. 

Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan 

Ibu Peserta atas partisipasinya khususnya kepada narasumber dan secara seluruh pihak yang telah 

mendukung dan membantu terselenggaranya acara Seminar Nasional MIPA 2017 dan 

terselesaikannya penyuntingan dan penerbitan Prosiding ini. Semoga acara Seminar Nasional 

MIPA 2017 dan penerbitan Prosiding ini bermanfaat bagi kita semua.  

 

       Mataram, 11 Desember 2017 

        

                                                                                                           Ketua Panitia 
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UJI ORGANOLEPTIK MP-ASI BISKUIT BAYI YANG TERBUAT DARI CAMPURAN 

TEPUNG PISANG KEPOK, TEPUNG KACANG TUNGGAK DAN TEPUNG KELOR 

(Hedonic Test of Weaning Biscuits from Banana Flour, Moringa Flour and Cowpea Flour) 

 

Afe Dwiani1*,  Suburi Rahman2 
1,2Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian,                                                    

Universitas Nahdlatul Wathan Mataram 

Jln. Kaktus 1-3 Mataram 641275 

*Email: dwiania@rocketmail.com 

 

Abstrak 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap rasa, 

warna, dan tekstur pada MP-ASI biskuit bayi menggunakan tepung pisang kepok, tepung daun 

kelor dan tepung kacang tunggak. Uji organoleptik digunakan dengan metode hedonic scale. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis statistik deskriptif yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa untuk uji organoleptik warna dan rasa 

berbeda nyata antar perlakuan sedangkan untuk tekstur tidak bserbeda nyata antar perlakuan. 

  

Kata kunci: hedonic scale, MP-ASI biskuit bayi, organoleptik 

 

1. PENDAHULUAN 

Makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) merupakan makanan tambahan yang 

diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan. MP-ASI berdasarkan bentuknya dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa jenis makanan yaitu berbentuk padat, semipadat dan lembut 

seperti bubur tim, bubur halus dan biskuit bayi. MP-ASI biskuit bayi mempunyai kemampuan 

untuk menyerap cairan sehingga dapat diencerkan (baik dengan air maupun ASI) menjadi 

bubur bayi dan dapat melatih motorik bayi untuk menggenggam dan menggigit makanan 

(Wiryo, 2002). 

Bahan utama yang digunakan untuk membuat MP-ASI biskuit bayi adalah tepung 

pisang kepok (sebagai sumber karbohidrat) sedangkan bahan pelengkap yang digunakan 

adalah tepung kelor (sumber vitamin dan mineral) dan tepung kacang tunggak (sumber 

protein). Penggabungan ke tiga bahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai 

organoleptik MP-ASI biskuit bayi dan juga meningkatkan daya terima konsumen. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1  Bahan dan Alat 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisang kepok, daun kelor dan 

kacang tunggak. Alat yg dipakai dalam penelitian ini adalah oven, kompor, baskom, loyang, 

kuas, piring, mangkok, sendok, lap dan kuisioner. 

 

2.2 Pembuatan Tepung Pisang 

Pisang yang digunakan adalah pisang dengan tingkat kematangan ¾ matang. Pisang 

disortasi, dikupas, dan direndam dalam air garam (1%), kemudian diiris tipis dan dikeringkan 

menggunakan pengering kabinet. Chips pisang yang telah kering kemudian digiling, diayak, 

kemudian dikemas dengan kemasan plastik dan diletakkan dalam toples kedap udara. 

 

2.3 Pembuatan Tepung Kacang Tunggak 

Kacang tunggak disortasi dan disangrai hingga tercium bau harum. Kacang tunggak 

yang telah disangrai kemudian didinginkan kemudian digiling dan diayak, dikemas dengan 

kemasan plastik dan diletakkan dalam toples kedap udara hingga akan digunakan. 

 

2.4 Pembuatan Tepung Daun Kelor 

Daun kelor yang digunakan adalah daun yang berwarna hijau tua mengkilat. Daun 

dipetik dan disortasi dari batangnya. Daun dicuci kemudian dikeringkan menggunakan sinar 

matahari Daun kelor yang telah kering kemudian dihancurkan dengan menggunakan blender 
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dan diayak kemudian dikemas dengan kemasan plastik dan diletakkan dalam toples kedap 

udara. 

 

2.5 Pembuatan MP-ASI biskuit bayi 

Disiapkan bahan baku seperti tepung pisang kapok, tepung kacang tunggak dan tepung 

daun kelor beserta bahan tambahan seperti margarin, gula halus, susu, dan telur. Kocok 

margarin dan gula dengan mikser hingga adonan licin. Masukkan telur dan mikser hingga rata. 

Setelah adonan tercampur rata kemudian mikser dimatikan. Setelah itu masukkan tepung dan 

susu bubuk kemudian aduk menggunakan sendok plastik hingga adonan kering, licin dan 

elastis. Biskuit dicetak menggunakan sendok es krim dan diletakkan pada loyang yang 

sebelumnya telah dioles margarin. Pipihkan adonan menggunakan sendok. MP-ASI biskuit 

bayi kemudian dipanggang hingga matang. 

 

2.6 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dianalisa menggunakan hedonic scale (Krissetiana, 2014) berdasarkan 

tingkat kesukaan MP-ASI biskuit bayi disajikan secara acak dengan kode tertentu. Kemudian 

panelis diminta untuk memberikan penilaian terhadap rasa sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Hasil penilaian panelis dinyatakan dalam angka/skor dari 1-5. 

 

2.7 Analisa Statistik 
Penelitian ini menggunaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 3 

ulangan. Data yang dihasilkan dianalisa menggunakan analisa keragaman (ANOVA) 

menggunakan Microsoft Excel dan Program Co-STAT. Jika terdapat beda nyata antara 

perlakuan, maka akan dianalisa lebih lanjut menggunakan BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan 

taraf 5%.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil analisa diketahui bahwa hasil uji organoleptik MP-ASI biskuit bayi dari 

tepung pisang, tepung  kacang tunggak, dan tepung daun kelor pada warna dan rasa berbeda 

nyata antar perlakuan sedangkan untuk tekstur tidak berbeda nyata antar perlakuan. Hasil 

signifikansi dan pengamatan uji oerganoleptik pada MP-ASI biskuit bayi dapat dilihat pada 

Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 1.  Signifikansi Beberapa Parameter Organoleptik Penambahan Tepung Pisang, 

Tepung Kacang Tunggak dan Tepung Kelor 

Parameter MP-ASI Biskuit Bayi 

Warna  S 

Rasa (Hedonic) S 

Tekstur (Hedonic) NS 

F tabel = 2,42  

Keterangan :   S  = Signifikan (berbeda nyata);   NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 

 

Tabel 2. Hasil pengamatan uji organoleptik (hedonic scale) MP-ASI Buskuit Bayi dari 

Tepung Pisang, Tepung  Kacang Tunggak, dan Tepung Daun Kelor 

Sampel Warna Rasa Tekstur 

PTK1 3,67a 3,87a 3,13a 

PTK2 3,80a 3,00bc 3,40a 

PTK3 2,77b 3,13bc 3,10a 

PTK4 2,97b 2,80bc 3,00a 

PTK5 2,93b 2,80bc 3,00a 

PTK6 2,77b 2,53c 3,10a 

Keterangan :  Angka rerata yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak 

berbeda nyata pada uji BNT (5%) 
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*)Perlakuan: 

PTK1  = Tepung pisang kepok 100% 

PTK2  = Tepung pisang kepok 90% : tepung daun kelor 0% : tepung kacang tunggak 10% 

PTK3  = Tepung pisang kepok 80% : tepung daun kelor 5% : tepung kacang tunggak 15%  

PTK4  = Tepung pisang kepok 70% : tepung daun kelor 10% : tepung kacang tunggak 20%  

PTK5  = Tepung pisang kepok 60% : tepung daun kelor 15% : tepung kacang tunggak 25%  

PTK6 = Tepung pisang kepok  50% : tepung daun kelor 20% : tepung kacang tunggak 30% 

 

3.1 Warna  

Warna merupakan komponen mutu yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan 

penerimaan dari suatu bahan pangan/makanan. Selain itu, warna dapat memberi petunjuk 

mengenai perubahan kimia dalam makanan (de Man, 1997).  

Rerata warna pada MP-ASI biskuit bayi untuk perlakuan PTK1-PTK6 dalam penelitian 

ini bervariasi, antara 2,77 – 3,80. Semua biskuit dengan berbagai perlakuan memiliki skor rasa 

mulai dari agak disukai sampai disukai oleh panelis. Nilai organoleptik warna agak disukai 

(skor 3) dihasilkan perlakuan PTK3 -  PTK6  (2,77; 2,9; 2,93 dan 2,77) dan nilai disukai (skor 

4) dihasilkan oleh perlakuan PTK1 dan PTK2 (3,67 dan 3,80). Hasil analisa ragam (Tabel 11) 

menunjukkan bahwa perlakuan formulasi pada MP-ASI biskuit bayi berpengaruh nyata 

(p<0,05) terhadap warna MP-ASI biskuit bayi yang dihasilkan. Hasil analisa organoleptik 

warna (hedonic scale) MP-ASI biskuit bayi disajikan pada Tabel 1. 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa bahwa semakin banyak tepung kelor yang 

ditambahkan maka tingkat penerimaan konsumen terhadap warna produk semakin berkurang. 

Hal ini karena tepung kelor akan membuat warna MP-ASi biskuit bayi menjadi lebih 

hijau/gelap sedangkan untuk perlakuan tanpa penambahan tepung kelor dihasilkan warna yang 

lebih cerah. Menurut Kurniasih (2013) dalam Alkaham (2014) daun kelor mengandung 

pigmen hijau atau klorofil yang umumnya terdapat pada sayuran yang berwarna hijau. Selain 

itu menurut Winarno (2002), panelis lebih menyukai biskuit dengan warna yang lebih cerah 

daripada biskuit dengan warna yang gelap. Warna merupakan salah satu daya tarik masyarakat 

untuk mengkonsumsi produk sehingga wanra yang cerah lebih dipilih oleh konsumen. Warna 

biskuit yang paling disukai oleh panelis terdapat pada perlakuan PTK2 (tepung pisang kepok 

90% dan tepung kacang tunggak 10%) dengan nilai 3,80 (suka). 

 

3.2 Rasa  

Rasa merupakan faktor utama yang menentukan keputusan konsumen untuk menerima 

atau menolak suatu makanan ataupun produk pangan. Meskipun parameter lain nilainya baik, 

jika rasa tidak enak atau tidak disukai maka produk akan ditolak/tidak diterima oleh konsumen 

(Soekarto, 1997). Menurut Winarno (2002), rasa suatu bahan pangan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu senyawa kimia, temperatur, dan interaksi dengan komponen rasa yang 

lain.  

Rerata rasa pada MP-ASI biskuit bayi untuk perlakuan PTK1-PTK6 dalam penelitian 

ini bervariasi, antara 2,77 – 3,80. Semua biskuit dengan berbagai perlakuan memiliki skor rasa 

mulai dari agak disukai sampai disukai oleh panelis. Nilai organoleptik rasa agak disukai (skor 

3) dihasilkan perlakuan PTK2 – PTK6 (3; 3,13; 2,8; 2,8 dan 2,53) dan nilai disukai (skor 4) 

dihasilkan oleh perlakuan PTK1 (3,87). Hasil analisa ragam (Tabel 11) menunjukkan bahwa 

perlakuan formulasi pada MP-ASI biskuit bayi berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap rasa MP-

ASI biskuit bayi yang dihasilkan. Hasil analisa organoleptik (hedonic scale) rasa MP-ASI 

biskuit bayi disajikan pada Tabel 1. 

Dari Tabel 1 dapat dilihat sbahwa semakin banyak tepung kelor yang ditambahkan 

maka tingkat penerimaan konsumen terhadap rasa produk semakin berkurang. Hal ini karena 

rasa MP-ASI yang dihasilkan dengan semakin banyaknya tepung kelor yang ditambahkan 

adalah semakin pahit. Daun kelor memiliki rasa dan aroma yang khas karena adanya 

kandungan tanin. Menurut Ismarani (2012) senyawa tanin adalah senyawa astringent yang 

memiliki rasa pahit dari gugus polifenolnya yang dapat mengikat dan mengendapkan atau 

menyusutkan protein. Senyawa ini dapat membuat rasa produk makanan menjadi pahit. Oleh 
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karena itu panelis lebih memiliih biskuit dengan rasa yang tidak pahit yaitu pada perlakuan 

PTK1 (tepung pisang kepok 100%) dengan nilai 3,87 (suka). 

 

3.3 Tekstur 

Tekstur merupakan salah satu mutu makanan yang kadang-kadang lebih penting 

daripada bau, rasa dan warna pada makanan. Tekstur makanan dapat dilakukan dengan uji 

mekanika (metode instrumen) atau dengan analisis secara pengindraan.Tekstur paling penting 

terdapat pada makanan lunak dan makanan renyah. Ciri yang paling sering digunakan adalah 

kekerasan dan kerenyahan (deMan, 1997). 

Rerata tekstur pada MP-ASI biskuit bayi untuk perlakuan PTK1-PTK6 dalam penelitian 

ini bervariasi, antara 2,77 – 3,80. Semua biskuit dengan berbagai perlakuan memiliki skor 

tekstur dari agak disukai oleh panelis. Hasil analisa ragam (Tabel 11) menunjukkan bahwa 

perlakuan formulasi pada MP-ASI biskuit bayi tidak berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap 

teksturMP-ASI biskuit bayi yang dihasilkan. Hasil analisa organoleptik (hedonic scale) rasa 

MP-ASI biskuit bayi disajikan pada Tabel 1. 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari hasil organoleptik diketahui perlakuan 

pencampuran tepung pisang kepok, tepung kacang tunggak dan tepung daun kelor tidak 

berpengaruh terhadap tekstur MP-ASI biskuit bayi. Hal ini diakibatkan oleh interaksi antara 

karbohidrat pada tepung pisang dan protein pada tepung kacang tunggak tidak meningkatkan 

tekstur dari MP-ASI biskuit bayi.  

Selain itu, tidak adanya gluten yang terkandung pada tepung pisang dapat menurunkan 

tekstur biskuit. Gluten hanya terdapat pada tepung terigu sehingga tanpa penambahan terigu 

tidak akan meingkatkan tekstur biskuit. Menurut Pangaribuan (2013) tekstur renyah pada 

biskuit ditentukan oleh gluten. Gluten akan menyerap air pada permukaan bahan dan dapat 

menghasilkan tekstur yang renyah. Oleh karena itu pendapat panelis terhadap tekstur biskuit 

tidak berbeda. 

  

4. KESIMPULAN  

 

1) Berdasarkan hasil analisa lanjut BNT (5%) diketahui bahwa formulasi tepung pisang 

kepok, tepung kacang tunggak dan daun kelor memberikan hasil yang berbeda nyata untuk 

dan organoleptik (warna dan rasa), tetapi menghasilkan analisis ragam yang tidak berbeda 

nyata pada tekstur MP-ASI biskuit bayi. 

2) Untuk uji organoleptik warna pada MP-ASI biskuit bayi hanya perlakuan PTK2 (tepung 

pisang kepok 90%: tepung daun kelor 0% : tepung kacang tunggak 10%) yang disukai 

panelis dengan skor tertinggi 3,80 (suka) dan untuk perlakuan PTK6 (tepung pisang kepok 

50%: tepung daun kelor 20%: tepung kacang tunggak 30%) dengan skor terendah 2,77 

(agak disukai). 

3)  Untuk  rasa hanya perlakuan PTK1 (tepung pisang kepok 100%) yang disukai panelis 

dengan skor tertinggi 3,87 dan untuk perlakuan PTK6 (tepung pisang kepok 50%: tepung 

daun kelor 20%: tepung kacang tunggak 30%) dengan skor terendah yaitu 2,53 (agak 

disukai). 
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SCREENING FITOKIMIA DAN AKTIVITAS ANTIRADIKAL BEBAS 

EKSTRAK METANOL BATANG GAHARU DAN  MINYAK ATSIRI BATANG GAHARU 

(Gyrinops versteegii) 
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1Fakultas Pertanian Universitas Udayana, PB Sudirman Denpasar 

2Jurusan Kimiai FMIPA Universitas Udayana, Bukit Jimbaran 
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Abstrak 

Screening fitokimia dan uji aktivitas antiradikal bebas ekstrak metanol batang gaharu dan 

minyak atsiri gaharu (Gyrinops versteegii) telah dilaksanakan  di Laboratorium Organik, 

Jurusan Kimia, Fakultas MIPA Universitas Udayana. Screening fitokimia dilakukan dengan 

metoda uji warna dengan beberapa pereaksi. Aktivitas antiradikal bebas ditentukan dengan 

metode difenil pikril hidrazil (DPPH) secara spektrofotometri UV-Vis dengan mengukur % 

peredamannya pada panjang gelombang 497, 517 dan 537 nm. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ekstrak metanol batang gaharu dan minyak atsiri  gaharu (Gyrinops versteegii) 

mengandung metabolit sekunder seperti senyawa fenol, flavonoid dan terpenoid.  Besarnya 

aktivitas antiradikal bebas pada ektrak methanol batang gaharu  dengan % peredamannya = 

101,68 % ( 5 menit) dan 104,17 % (60 menit). Sedangkan minyak  atsiri  gaharu  memiliki anti 

radikal bebas  dengan % peredamannya = 111,98 % ( 5 menit) dan 114,17 6% (60 menit). 

 

Kata kunci : aktivitas antiradikal bebas, gaharu, metode DPPH, screening fitokimia 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Tanaman Gaharu merupakan salah satu tanaman obat yang berpotensi dikembangkan 

lebih lanjut agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan terus melakukan penelitian 

dan uji aktivitasnya dilaboratorium agar manfaat tanaman gaharu dapat ditingkatkan disamping 

sebagai tanaman yang kayunya dapat dipakai sebagai bangunan, seni ukir tapi juga dapat 

dikembang lebih lanjut sebagai obat tradisional. 

Penelitian tanaman obat saat sekarang ini sedang digalalkan oleh pemerintah melalui 

DEPKES dan DEPDIKNAS melalui Perguruan Tinggi yang ada di seluruh Indonesia melalui 

multidisiplin ilmu yang ada di Perguruan tinggi. Hal ini juga sebagai kewajiban Pemerintah 

dalam menjalankan UUD 1945  dan GBHN agar dicapai masyarakat yang sehat sejahtera, adil 

dan makmur. Pengembangan penelitian obat tradisional sebenarnya sudah dikembangkan 

puluhan tahun yang lalu melalui apa yang dicantumkan dalam GBHN 1993 yaitu Pemeliharaan 

& Pengembangan Pengobatan Tradisional Sbg Warisan Budaya Bangsa (Etnomedisine) Terus 

Ditingkatkan & Didorong Pengembang-Annya Melalui Penggalian, Penelitian, Pengujian & 

Pengembangan Serta Penemuan Obat-Obatan, Termasuk Budidaya Tanaman Obat Tradisional 

Yang Secara Medis Dapat Dipertanggungjawabkan. 

Dalam GBHN 1993  dapat disimpulkan 5 formulasi yang harus dikembangkan oleh para 

peneliti yaitu :etnomedisine, agroindustri tanaman obat, iptek kefarmasian & kedokteran, 

teknologi kimia & proses (sarjana kimia/jurusan kimia), pembinaan dan pengawasan produksi 

atau pemasaran bahan dan produk obat tradisional. 

Etnomdisine merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang yang harus 

dikembangkan, dikaji secara ilmiah dan dicatat /didokumentasikan sebaik mungkin sebelum 

mengalami kepunahan atau hilang. Adapun Etnomedicine yang digunakan sebagai acuan adalah 

: 1) Cabe Puyang warisan nenek moyang, 2) Ayur weda, 3) Usada Bali, 4) Atlas tumbuhan obat 

Indonesia  (Dalimarta), 5) Tumbuhan Obat Indonesia (Hembing), 6) Tumbuhan Berguna 

Indonesia (Heyne) 

Agroindustri tanaman obat khususnya dikembangkan masalah budidaya tanaman obat 

agar mudah didapat dan tidak mengalami kelangkaan. Khusus bagi tanaman yang hampir langka 

perlu adanya pengembangan budidaya melalui kultur jaringan dan selanjutnya dikembangkan di 

lapangan. 
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Setelah dibudidayakan sebanyaknya perlu dikembangkan lebih lanjut teknologi proses 

melalui teknologi farmasi dan kedokteran baik melalui ekspolrasi sumber daya alam tanaman 

obat asli Indonesia melalui penelitian, uji bioaktivitasnya, pembuatan sediaan fitofarmakanya 

dan standarisasi bahan  bahan/simplisia sehingga warisan turun temurun yang digunakan oleh 

nenek moyang dapat dikembangkan secara ilmiah atau medis. Seperti misalnya  budidaya, uji 

fitokimia, uji bioaktivitas dan pembuatan formula sediaan fitofarmaka tanaman gaharu sebagai 

tanaman obat tradisional agar  manfaat tanaman gaharu dapat ditingkatkan.  

Secara tradisional Cina tanaman gaharu dipergunakan sebagai obat : penghilang stress, 

gangguan ginjal, hepatitis, sirosis, pembengkakan hati dan ginjal, bahan antibiotic untuk TBC, 

reumatik, kanker, malaria dan tukak lambung. Secara tradisional Tibet tanaman gaharu dapat 

dipergunakan sebagai obat : anti asmatik, antimikroba, stimulant kerja syaraf, sakit perut, 

perangsang nafsu birahi, penghilang rasa sakit, kanker, diare, ginjal, tumor dan paru-paru. 

Kandungan kimia tanaman gaharu antara lain adalah : noroxo-agarofuran, agarospirol, 3,4-

dihidroxy dihydroagarufuran, p-methoxybenzylaceton, aquilochin, Jinkohol, jinkohol ermol, 

dan kusunol.  

Inti gaharu atau gubal gaharu atau aloeswood atau eaglewood atau agarwood yang 

merupakan inti gaharu, damarwangi atau resin. gubal gaharu ini merupakan substansi aromatic 

(resin aromatic/berbau harum) yang termasuk dalam golongan sesquiterpen dan memiliki 

struktur kimia yang spesifik dan sampai saat ini belum bias disintesis di laboratorium. gubal ini 

banyak mengandung minyak atsiri sehingga banyak dipergunakan sebagai parfum, 

kosmetik,hio/dupa dan obat-obatan. Sebagai obat kanker maka erat hubungannya dalam 

antiradical bebas dimana antiradical bebas dapat mencegah terjadinya reaksi-reaksi radikal 

bebas alam maupun radikal bebas hasil metabolisme dalam tubuh dengan protein dapat dicegah, 

yang mana perubahan-perubahan protein atau perubahan DNA atau pembelahan sel akibat 

reaksi-reaksi oksidasi tidak bisa terjadi.  

Tanpa disadari dalam tubuh kita secara terus-menerus terbentuk radikal bebas melalui 

peristiwa metabolisme sel normal, peradangan, kekurangan gizi dan akibat respons terhadap 

pengaruh dari luar tubuh seperti polusi lingkungan, sinar ultraviolet dan asap rokok. Akibat 

yang ditimbulkan oleh lingkungan tercemar, kesalahan pola makan dan gaya hidup, justru 

merangsang tumbuhnya radikal bebas (free radical) yang dapat merusak tubuh kita (Anon., 

1997).  

Penelitian di bidang gizi pada tingkat sel membuktikan bahwa antioksidan mampu 

melindungi jaringan tubuh dari efek negatif radikal bebas (Bruce, 2005). Tubuh kita 

memerlukan suatu substansi penting yakni antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh 

dari serangan radikal bebas dengan meredam dampak negatif senyawa ini. Namun, hal ini 

tergantung terhadap pola hidup dan pola makan kita yang harus benar. Konsumsi antioksidan 

yang memadai dapat mengurangi terjadinya berbagai penyakit seperti kanker, kardiovaskuler, 

katarak, masalah pencernaan serta penyakit degeneratif lain (Greenvald, et.al., 1995; 

Kumalaningsih, 2007). Senyawa antioksidan diantaranya adalah asam fenolik, flavonoid, _-

karoten, vitamin E, (tokoferol), vitamin C, asam urat, bilirubin, dan albumin (Gheldof, et.al., 

2002). Zat-zat gizi mineral seperti mangan, seng, tembaga danselenium (Se) juga berperan 

sebagai antioksidan. 

Diantara zat-zat anti oksidan ini diduga ada dalam ekstrak metanol batang gaharu dan 

minyak atsiri gaharu  seperti senyawa fenol dan flavonoi. Pengujian anti radikal bebas senyawa-

senyawa bahan alam / sintesis dapat dilakukan secara reaksi kimia dengan menggunakan DPPH 

(difenil pikril hidrazil) sebagai senyawa radikal bebas yang stabil dengan melihat proses 

peredaman panjang gelombang maksimumnya pada spektrofotometer UV-Vis. Peredaman 

warna ungu merah (absorbansi pada 517 nm ± 20 nm) dikaitkan dengan kemampuan sebagai 

anti radikal bebas (free radical scavanger). 

Beberapa senyawa flavanoid hasil isolasi pada tanaman obat telah dibuktikan mempunyai 

aktifitas sebagai antiradikal bebas seperti : pinostrobin dan pinocembrin (dalam rimpang temu 

kunci), 7-hidroksi-flavanon (pada daun sudamala), 5,6-dihidroksi-flavanon (pada buah 

mengkudu). Gugus-gugus fungsi yang diduga terlibat pada reaksi antara senyawa antiradikal 

bebas adalah gugus –OH dan ikatan rangkap dua (>C=C<). 
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2.  BAHAN  DAN METODE 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain : batang dan minyak atsiri gaharu, 

aquades, kristal difenilpikril hidrazil (DPPH), metanol, aseton, etanol, pereaksi Willstater, 

pereaksi Bate Smith, NaOH 10%, pereaksi Meyer, pereaksi Leiberman Burchad, Larutan FeCl3 

. 

Peralatan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian antara lain : seperangkat alat gelas, neraca analitik, 

labu ukur 10 mL, pipet ukur 1 mL dan 2 mL, stop watch, micro syringe 100 μL, 

spektrofotometer UV-Vis ( UV – 1601 Shimadzu). 

 

3.  METODE 

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu: 

1. Pembuatan Serbuk  batang dan Minyak atsiri tanaman gaharu untuk uji fitokimia dan uji 

bioaktivitasnya. 

Dua kilogram batang gaharu dipotong kecil-kecil kemudian diblender hingga 

berbentuk serbuk. Serbuk ini kemudian dimaserasi dengan 5 L methanol, diamkan 2 x 24 

jam. Saring hasil maserasi. Residu hasil penyaringan dimaserasi kembali dengan 10L 

Metanol dan Filtrat yang diperoleh diuapkan pelarutnya dengan rotari evaporator sampai 

diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental ini dimasukkan dalam desikator hingga diperoleh 

ekstrak kering. Lakukan proses maserasi ini sampai diperoleh filtrat yang bening yng 

diperkirakan senyawa aktif dalam serbuk batang gaharu sudah habis. 

Sepuluh kilogram batang gaharu yang masih basah digerus/ diblender sampai 

berbentuk serbuk, serbuk ini kemudian disuling/ diambil minyak atsirinya dengan destilasi 

uap. Destilat yang keluar berupa campuran minyak, air dan komponen lainnya yang larut 

dalam air. Campuran ini kemudian dimasukkan dalam corong pisah dan ditambahkan 

beberapa gram NaCl, selanjutkan dikocok beberapa menit lalu didiamkan sampai antara 

minyak dan campurannya memisah menjadi 2 lapisan. Lapisan bawah dikeluarkan dan 

lapisan minyak atsirinya ditampung dalam botol kecil. Minyak Gaharu yang diperoleh dari 

hasil penyulingan dengan destilasi uap ditambah CaCl2 anhidrus untuk mengikat air yang 

masih ada dalam minyak selama 24 jam. Selanjutnya dipisahkan/didekantasi. Minyak yang 

diperoleh dan diperkirakan sudah bebas dari air selanjutnya diuji kandungan kimianya 

dengan pereaksi warna/GC-MS dan uji aktivitas.. 

Hasil maserasi 2 kg batang gaharu dengan 7 kali maserasi diperoleh berat ekstrak 

kental 10 gram. Ekstrak kental ini selanjutnya di uji kandungan senyawa kimianya dengan 

metoda screening fitokimia mempergunakan pereaksi warna untuk metabolit sekunder 

(terpenoid, steroid, flavonoid, alkaloid, senyawa fenol dan saponin) dan diuji anti radikal 

bebas atau antioksidan.  

 

2. Screening Fitokimia Ekstrak Metanol batang dan minyak atsiri gaharu 

Ekstrak kental methanol yang diperoleh pada proses maserasi ditambahkan pereaksi – 

pereaksi : Wilstater, Bate Smith, NaOH 10%, FeCl3, Meyer dan Leiberman Burchard. Catat 

perubahan warna larutan sebelum dan sesudah ditambahkan pereaksi warna. 

 

3. Penentuan Aktivitas Antiradikal Bebas secara Spektroskopi 

Penentuan aktivitas antiradikal bebas ini dikerjakan dengan beberapa tahapan sebagai 

berikut : 

a. Pengenceran Ekstrak methanol 

Sebanyak 0,01gram madu yang diperoleh diencerkan dengan metanol pada labu ukur 10 

mL sehingga kadarnya 1000 ppm. 

b. Pembuatan Larutan DPPH 

Kristal DPPH ditimbang sebanyak 0,004 gram kemudian dilarutkan dalam methanol 

dengan menggunakan labu ukur tepat 100 mL sehingga kadarnya 0,004 % (b/v) 

c. Pengujian Aktivitas Antiradikal Bebas (Djatmiko, 1998) Pengukuran Absorbansi DPPH 
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Spektra absorbansi DPPH diukur pada panjang gelombang (_) 400 – 700 nm (sinar 

tampak). Larutan blanko yang digunakan adalah metanol. Pencatatan dilakukan terhadap 

absorbansi pada panjang gelombang 497 nm, 517 nm dan 537 nm untuk DPPH. 

d. Pengukuran Aktivitas Antiradikal Bebas Larutan ekstrak metanol 1000 ppm 

Sejumlah 1 mL larutan standar 1000 ppm dimasukkan kedalam kuvet lalu ditambahkan ke 

dalamnya 2 mL larutan DPPH 0,004%. Campuran tersebut kemudian diaduk rata dengan 

menggunakan pipet. Pada menit ke-5 dan ke-60 setelah reaksi berlangsung, dilakukan 

pencatatan absorbansi pada panjang gelombang 497 nm, 517 nm, dan 537 nm. 

 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Screening Fitokimia Ekstrak Metanol batang dan minyak atsiri gaharu 

Ekstrak Metanol batang gaharu dan minyak atsiri gaharu yang diperoleh = 200 mg dan 

berwarna coklat tua. Screening fitokimia dipergunakan pereaksiWilstater, pereaksi Bate Smith, 

NaOH 10%  untuk menguji adanya senyawa flavonoid. Larutan FeCl3 untuk menguji adanya 

senyawa fenol sedangkan pereaksi Leiberman Burchard dipergunakan untuk menguji adanya 

steroid. Hasil yang diperoleh dalam uji fitokimia ini dapat dilihat dalam table 1 dan table 2. 

 

Tabel 1. Uji Fitokimia Serbuk Batang Gaharu 

No. Pereaksi 

Hasil  Pengamatan 

Keterangan Perubahan warna larutan setelah 

+ pereaksi 

1. Willstater Coklat muda menjadi kuning muda (+) mengandung Flavonoid 

2. NaOH 10% Coklat muda menjadi kuning (+) mengandung Flavonoid 

3. Meyer Tak terjadi perubahan/tak timbul 

endapan 

(-)  mengandung  Alkaloid 

4. Leiberman-

Burchard 

Coklat muda  menjadi merah muda (+) mengandung  terpenoid 

5. + Air lalu 

dikocok 

Tidak Timbul Buih yang stabil 

selama 5 menit 

(-)  mengandung Saponin 

6. + FeCl3 Coklat muda menjadi coklat 

keunguan 

(+) mengandung Senyawa     

      Fenol 

 

Tabel 2. Screening Fitokimia Minyak Atsiri Gaharu 

No. Pereaksi 

Hasil  Pengamatan 

Keterangan Perubahan warna larutan setelah + 

pereaksi 

1. Willstater Coklat menjadi merah muda (+) mengandung Flavonoid 

2. NaOH 10% Coklat menjadi kuning (+) mengandung Flavonoid 

3. Meyer Tak terjadi perubahan/tak timbul 

endapan 

(-)  mengandung  Alkaloid 

4. Leiberman-

Burchard 

coklat  menjadi merah/pink (+) mengandungTerpenoid 

5. + Air lalu 

dikocok 

Tidak Timbul Buih yang stabil selama 

5 menit 

(-)  mengandung Saponin 

6. + FeCl3 Coklat menjadi ungu (+) mengandung Senyawa     

      Fenol 

 

Aktivitas Antiradikal Bebas secara Spektroskopi UV-Vis 

Besarnya aktivitas antiradikal bebas pada batang gaharu diperoleh yaitu % peredaman = 

101,68 % (pada 5 menit) dan 104,17 % (pada 60 menit), serta minyak atsiri diperoleh  pada % 

perendaman  = 111,98 % (pada 5 menit) dan 114,17 % (pada 60 menit). Hasil ini menunjukkan 

bahwa ekstrak metanol serbuk batang dan minyak atsiri gaharu (Gyrinops versteegii) positif 

atau aktif sebagai senyawa antiradikal bebas karena % peredamannya lebih besar dari 50% 

(Tabel 3 dan table 4). Berdasarkan hasil pengukuran ini maka ekstrak metanol batang gaharu 
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dan minyak atsiri gaharu dapat dikembangkan selanjutnya sebagai senyawa antiradikal bebas 

atau anti oksidan. 

 

Tabel 3. Uji Aktivitas Serbuk Batang Gaharu 

No. Uji aktivitas Konsentrasi 

Hasil  Pengamatan 

Keterangan Nilai LC dan % 

peredaman 

1. Toksisitas 100,1000 dan 10.000 

ppm 

LC50 = 281, 83 ppm Toksik 

2. Antiradikal 

Bebas 

1000 ppm % peredaman  : 

5   menit  = 101,68 % 

60 menit  = 104,17 % 

(+)  sebagai 

antiradikal   

bebas atau 

antioksidan 

 

Tabel 4. Uji Aktivitas Minyak Atsiri Gaharu 

No. Uji aktivitas Konsentrasi 

Hasil  Pengamatan 

Keterangan Nilai LC dan % 

peredaman 

1. Toksisitas 100,1000 dan 10.000 

ppm 

LC50 = 291, 83 ppm Toksik 

2. Antiradikal 

Bebas 

1000 ppm % peredaman  : 

5   menit  = 111,98 % 

60 menit  = 114,176 % 

(+)  sebagai 

antiradikal   

bebas atau 

antioksidan 

   

Berdasarkan hasil penelitian  ekstrak metanol batang gaharu dan minyak atsiri  

mengandung metabolit sekunder  : senyawa fenol, terpenoid dan flavonoid. Senyawa – senyawa 

inilah yang diduga mempunyai aktivitas sebagai anti bacteri dan anti oksidan. Senyawa-

senyawa ini diperkirakan  mengandung  gugus ”–OH, ikatan rangkap >C=C< yang berpotensi 

sebagai antioksidan dan antibakteri. seperti misalnya skualen dalam minyak ikan (Anik, 1998), 

5,6 -dihidroksiflavanon dan 5-hidroksi,7-metoksi flavanon (Oka Adi Parwata, 1998).  Gugus-

gugus fungsi ini dapat meredam radikal-radikal bebas alam dan menghambat pertumbuhan 

bacteri baik yang gram positif maupun gram negatif (Escericia coli dan Staphylococcus aureus).  

   

O

O

HO

OH

5,6-dihidroksi-flavanon

O

OOH

5-hidroksi-7-metoksi-flavanon

H3C O

 
 

5.  SIMPULAN DAN SARAN 

     Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil simpulan  sebagai berikut : 

1. Ekstrak Metanol batang dan minyak atsiri  gaharu mengandung metabolit sekunder : 

senyawa  fenol, terpenoid dan flavonoid. 

2. Ekstrak Metanol batang dan minyak atsiri gaharu dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi  

senyawa antioksidan  karena berturut-turut mempunyai % peredaman cukup tinggi yaitu 

101,68 % (pada 5 menit) dan 104,17 % (pada 60 menit); dan 111,98 % (pada 5 menit) dan   

114,17 % (pada 60 menit). 
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Saran 
Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas dari 

masing-masing senyawa yang dikandung pada ekstrak metanol batang gaharu dan minyak atsiri 

gaharu serta elusidasi struktur dari senyawa-senyawa tersebut. 
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Abstrak 

Daun mimba merupakan salah satu tanaman yang banyak dijumpai di Sumbawa, namun tidak 

banyak masyarakat memanfaatkan daun mimba ini. Salah satu manfaat dari daun mimba ini 

adalah sebagai insektisida nabati sehingga dapat digunakan sebagai pengendalian hama yang 

ramah lingkungan. Pengggunaan daun mimba sebagai pestisida alam yang aman bagi 

makhluk hidup dan lingkungan.Mimba mengandung empat senyawa yang diketahui sebagai 

insektisida yang termasuk dalam kelompok senyawa limonoid yaitu azadiraktin, salanin, 

nimbinen, dan meliantriol. Azadiraktin dan  Meliantriol mempunyai daya kerja sebagai 

penolak serangga. Selain daun mimba salah satu tumbuhan yang memiliki kandungan senyawa 

yang berperan sebagai insektisida yaitu daun jeruk nipis.Senyawa khas yang dimiliki adalah 

senyawa golongan terpenoid yaitu senyawa limonoida.Senyawa ini yang berfungsi sebagai 

insektisida.Pada penelitian ini melihat kemampuan dari keduanya dalam membasmiSitophilus 

oryzae yang merupakan salah satu serangga perusak yang menimbulkan kerusakan secara 

fisik dan mikrobiologis (mutu dan rasa) pada beras, gabah maupun jagung.Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keefektivan dari daun mimba dan daun jeruk nipis sebagai 

insektisida pembasmi kutu beras (Sitophilus oryzae).Rancangan dalam penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan kombinasi 6 perlakuan dan 3 ulangan yaitu 5 

ml, 10 ml dan 15 ml. Hasil uji Anava bahwa rerata waktu kematian Sitophilus oryzae tercepat 

setelah diberikan perlakuan insektisisda daun jeruk nipis terdapat pada konsentrasi 15 ml 

(31.45 jam), sedangkan waktu terlama pada konsentrasi 5 ml (35.16). Rerata waktu kematian 

Sitophilus oryzae tercepat setelah diberikan perlakuan insekitisida daun mimba terdapat pada 

konsentrasi 15 ml (32.31 jam), sedangkan waktu  terlama pada konsentrasi 5 ml (34.22 jam). 

Dari hasil uji dapat dilihat bahwa insektisida yang lebih efektif yaitu daun jeruk nipis dengan 

konsentrasi 15 ml. 

  

Kata kunci: jeruk nipis, mimba, Sitophilus oryzae 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Daun mimba merupakan salah satu tanaman yang banyak dijumpai di Sumbawa namun 

tidak banyak masyarakat memanfaatkan daun mimba ini. Salah satu manfaat dari daun mimba 

ini adalah sebagai insektisida nabati sehingga dapat digunakan sebagai pengendalian hama yang 

ramah lingkungan. Menurut Dewi, dkk (2017) pengggunaan daun mimba sebagai pestisida alam 

yang aman bagi makhluk hidup dan lingkungan. Mimba mengandung empat senyawa yang 

diketahui sebagai insektisida yang termasuk dalam kelompok senyawa limonoidyaitu 

azadiraktin, salanin, nimbinen, dan meliantriol. Azadiraktindan  Meliantriolmempunyai daya 

kerja sebagai penolak serangga (Dewi, dkk, 2017). Azadirachtin (C35H44O16) adalah senyawa 

yang paling aktif yang mengandung sekitar 17 komponen sehingga sulit untuk menentukan jenis 

komponen yang paling berperan sebagai pestisida.Bahan aktif ini terdapat di semua bagian 

tanaman, tetapi yang paling tinggi terdapat pada bijinya.Menurut Wiwin dkk, (dalam Habibi, 

2013), menyatakan bahwa azadirachtin berperan sebagai ecdyson blocker atau zat yang dapat 

menghambat kerja hormon ecdyson yaitu suatu hormon yang berfungsi dalam proses 

metamorfosis serangga.  

Selain daun mimba salah satu tumbuhan yang memiliki kandungan senyawa yang 

berperan sebagai insektisida yaitu daun jeruk nipis.Senyawa yang khas adalah senyawa 

golongan terpenoid yaitu senyawa limonoida.Senyawa ini yang berfungsi sebagai insektisida 

(Hapsari,2015). Senyawa golongan terpenoid yang juga terkandung di dalam jeruk nipis yaitu 

Wiwi Noviati dan Eryuni Ramdhayani 

mailto:wiwi.noviati88@gmail.com


 

13 
 

Seminar Nasional MIPA 2017 

ISBN : 978-602-60761-8-2 

minyak atsiri atau dikenal dengan minyak esensial yang dapat membunuh serangga, selain itu 

jeruk nipis juga mengandung saponin yang bersifat racun pada saluran pencernaan hewan ( 

Kasi, 2012). 

Dauan mimba dan daun jeruk nipis diketahui memiliki kemampuan sebagai insektisida 

hama Sitophilus oryzae.. Sitophilus oryzae salah satu hama yang dapat merusak kualitas dari 

jenis biji-bijian. Adanya insektisida dari daun mimba dan daun jeruk nipis merupakan salah satu 

usaha penggunaan bahan alami yang lebih ramah lingkungan, mudah diperoleh, murah dan 

mudah dilakukan, selain itu dapat mengurangi penggunan pestisida sintetik. 

Kutu beras (Sitophylus oryzae ) merupakan salah satu jenis hama yang merusak beras di 

tempat penyimpanan. Serangga Sitophylus oryzae menyebabkan butiran beras menjadi 

berlobang kecil-kecil serta mudah pecah dan remuk bagaikan tepung, sehingga kualitasnya 

rendah karena rasanya tidak enak dan berbau apek.Sitophylus oryzae mampu berkembang biak 

dengan cepat dan menimbulkan kerusakan dengan cepat. Serangga Sitophilus oryzae hidup pada 

suhu 17-34  oC, dengan suhu optimal 28 oC serta kelembaban relatif antara 45-100 % dan 

kelembaban optimal 70 %. Serangga Sitophilus oryzae mengalami metamorfosis sempurna 

(holometabola), yaitu mulai telur, larva, pupa, imago (serangga dewasa).Telurnya berbentuk 

lonjong dengan satu kutub yang lebih sempit. Telur berwarna bening, agak mengkilap, lunak 

dan panjangnya 0.7 mm dengan lebar 0.3 mm, Telur diletakkan satu persatu dengan masa 

peneluran kurang lebih 3 minggu. Telur dapat diletakkan di semua bagian biji tetapi umumnya 

diletakkan di dekat lembaga. Setelah kira-kira  sampai 7 hari telur menetas menjadi 

larva(Anggara Agus W dan Sudarmaji,2015). Kehadiran hama kutu beras ini perlu dikendalikan 

dengan tepat, agar kualitas dan kuantitas beras dalam simpanan tidak menurun. Penggunaan 

bahan kimia yang bersifat residu dapat berbahaya bagi manusia sehingga pemanfaatan dari daun 

mimba dan jeruk nipis sebagai salah satu alternatif alami pembasmi kutu beras sangat efektif 

untuk dilakukan mengingat kedua bahan tersebut bersifat ramah lingkungan. 

 

2.  METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian true experiment (eksperimen 

murni).Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap dengan 

kombinasi 6 perlakuan dan 3 ulangan. masing-masing konsentrasi 5 ml, 10 ml dan 15 ml. objek 

penelitian ini adalah daun mimba dan daunjeruk nipis. Daun yang digunakan tidak terlalu tua 

dan tidak terlalu muda dan tentunya yang bagus artinya tidak berlubang. 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalahtimbangan plastik, blender, 

nampan, penghitung waktu (stopwatch), kertas label, botol, kamera, saringan dan alat 

tulis.Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalahdaun mimba 500 gr,Daun 

jeruk nipis 500 gr,  air kran, 2700 gr beras, dan 270 ekor kutu beras. 

 Proses yang dilakukan dalam penelitian ini, mempersiapan sampel yaitu Sitophilus 

oryzae kemudian mengekstrak daun jeruk nipis (Citrus aurantifolia) dan daun mimba 

(Azadirachta indica A.Juss).Pelaksanaan percobaan penelitian kutu beras (Sitophilus oryzae) 

dengan cara menyiapkan ekstrak daun mimba dan ekstrak daun jeruk nipis. Menyiapkan botol 

plastik, beras, dan kutu beras. Menimbang beras sebanyak 100 gr, menaruh di atas nampan 

kemudian semprot dengan  ekstrak daun jeruk nipis dan ekstrak daun mimba sesuai dengan 

dosis setelah itu biarkan mengering. Memasukkannya ke dalam botol plastik sebanyak 18 buah 

masing-masing diisi 100 gr beras. Memasukkan Sitophilus oryzae ke dalam botol plastik yang 

telah diberi perlakuan dalam 1 botol diberi 10 ekor Sitophilus oryzaeyang di ambil dari beras 

yang telah berkutu, tutup gelas plastik di atasnya dengan tissu, dan ikat dengan karet,selanjutnya 

lakukan  pengamatan lama waktu Sitophilus oryzaemati. 

Data dari hasil penelitian dianalisis dengan cara Anova dua jalur menggunakan Program 

SPSS 16.0. Setelah dilakukan uji anova dua jalur bila menunjukkan perbedaan yang nyata, 

maka dilakukan uji lanjutan untuk melihat perlakuan yang berbeda. Bila hasilnya menunjukkan 

beda nyata maka dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur (BNJ)dengan menggunakan Program 

SPSS. 
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3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap parameter penelitian dan hasil analisis data 

disajikan hasil pengamatan  waktu kematian Sitophilus oryzae setelah diberikan perlakuan jenis  

insektisida dari daun jeruk nipis dan daun mimba, maka diperoleh data Tabel 1 dan 2. 

 

Tabel 1 : Rerata Waktu Kematian Kutu Beras (Sitophilus oryzae) setelah Diberikan 

Perlakuan Insektisida Daun Mimba dan  Daun Jeruk Nipis  

Konsentrasi Daun Mimba Daun Jeruk nipis 

5 ml 34,22 35,16 

10 ml 33,36 33,28 

15 ml 32,32 31,45 

   

Berdasaarkan tabel 1 diperlihatkan bahwa rerata waktu kematian Sitophilus 

oryzaetercepat setelah diberikan insektisida daun mimba pada konsentrasi  15 ml yaitu 32.31 

jam, sedangkan kematian Sitophilus oryzaeterlama setelah diberikan insektisida daun mimba 

pada konsentrasi 5 ml yaitu 34.22 jam. Kemudian rerata waktu kematian Sitophilus 

oryzaetercepat setelah diberikan insektisida daun jeruk nipis pada konsentrasi  15 ml yaitu 31.45 

jam, sedangkan kematian Sitophilus oryzaeterlama setelah diberikan insektisida daun jeruk nipis 

pada konsentrasi 5 ml yaitu 35.16 jam.Selanjutnya diuji hipotesis menggunakan Two Way 

Anova. Analisis Two Way Anova insektisida daun jeruk nipis dan insektisida daun mimba dapat 

dilihat pada tabel 2 

 

Tabel 2 : Hasil Uji Anova Dua Jalur terhadap Kematian Kutu Beras (Sitophilus oryzae) 

setelah Diberikan Insektisida Daun Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) dan Daun 

Mimba (Azadirachtk indica A. Juss) 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Waktu_Kematian 

Source Type III Sum 

of Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Simpula

n 

Perlakuan_J 61.907 2 30.953 1.194E .000 H0 

ditolak 

Perlakuan_M 16.522 2 8.261 3.186E .000 H0 

ditolak 

Perlakuan_J * 

Perlakuan_M 

.325 4 .081 3.132E .000 H0 

ditolak 

Error .000 18 2.593    

Total 30022.781 27     

 

Berdasarkan tabel 2 diperlihatkan bahwa Fhitung daun jeruk nipis adalah 1.194 dengan 

probabiitas 0.000 oleh karena 0,000 < 0.05, maka H0 di tolak yang artinya ada pengaruh yang 

signifikan penggunaan daun jeruk nipis terhadap kematian kutu beras. Kemudian Hasil uji 

anava dua jalur pada daun mimba terlihat bahwa Fhitung daun mimba adalah 3.186 dengan 

probabiitas 0.000 oleh karena 0.000 < 0.05, maka H0b di tolak yang artinya ada pengaruh yang 

signifikan penggunaan daun mimba dan daun jeruk nipis terhadap kematian Sitophilus 

oryzae.Dengan hasil bahwa ada pengaruh pemberian insektisida daun mimba dan daun jeruk 

nipis. Kemudian diuji lanjut dengan ujibeda nyata jujur (BNJ) Post-Hoc pilihan tukey HSD 

untuk melihat efektivitas dari kedua insektisida tersebut dan hasilnya bahwa insektisida 

daunjeruk nipis lebih efektif dibandingkan dengan daun mimba. 

Kandungan limonoid pada jeruk nipis banyak pada daun yang sudah tua.Senyawa  

limonoidyang terkandung di dalam daun jeruk nipis dapat menimbulkan rasa pahit sehingga 

Sitophilus oryzae dapat mati setelah memakan beras yang telah disemprot insektisida tersebut 

(Hapsari,2015). Hal inilah yang menyebabkan daun jeruk nipis lebih efektif sebagai insektisida 

Sitophilus oryzae dibandingkan daun mimba.Senyawa Azadiractin yang terkandung dalam daun 
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mimba tidak secara langsung membunuh Sitophilus oryzae.Menurut Kardinan (2010) 

menyatakan bahwa  Senyawa aktif yang terkandung  dalam daun mimba tidak langsung 

mematikan serangga akan tetapi melalui proses mekanisme menolak makan, menganggu 

pertumbuhan dan reproduksi serangga. Hal ini Karena senyawa yang terkandung dalam daun 

mimba mempengaruhi kerja hormone dalam tubuh.Menurut Dewi dkk (2017) penggunaan daun 

mimba dapat menimbulkan dampak fisiologi secara tidak langsung yaitu mempengaruhi kerja 

hormon endokrin. 

Kandungan senyawa yang ada di dalam daun jeruk nipis dan daun mimba tergantung dari 

umur daun. Semakin tua daunnya makan kandungan senyawa limonoid akan semakin banyak 

dan pekat dibandingakan dengan daun yang masih muda. Faktor yang menyatakan bahwa daun 

jeruk nipis baik untuk mematikan Sitophilus oryzae  dalam penelitiannya salah satunya karena 

daun jeruk nipis yang sudah berumur tua berwarna hijau tua lebih banyak mengandung senyawa 

limonoid (Nita, 2013). 

 

4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan daun 

jeruk nipis lebih efektif dibandingkan dengan daun mimba.Kematian Sitophilus oryzaedari 

setiap perlakuan dengan beberapa konsentrasi yang paling cepatmengalami kematian pada 

konsentrasi 15 ml. 

 

5.  SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini perlu dilakukan pengembangan 

lebih lanjut terhadap penggunaan ekstrak daun jeruk nipis dan daun mimba tersebut  dengan 

aplikasi yang lebih modern sehingga efektif dalam penggunaannya. Selain itu dilakukan 

penelitian serupa dengan variasi konsentrasi yang lebih tinggi 
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Abstrak  

Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kearifan tradisional dalam pemanfaatan dan 

pelestarian sumberdaya alam pesisir yang pernah dijalankan dan masih berlangsung dalam 

kehidupan masyarakat, serta menganalisa peran kelembagaan lokal yang berkaitan dengan 

kearifan tradisional dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam pesisir. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif eksploratif, 

Metode kualitatif eksploratif ini berusaha untuk mencari atau menggali informasi mengenai 

permasalahan yang ada kaitannya dengan kearifan tradisional wilayah pesisir. Informan 

dalam penelitian ini dipilih secara Purposive dengan menggunakan teknik Snowball sampling, 

dimana subyek (Sample) yang dipilih paling awal menunjuk rekan lain yang diperkirakan bisa 

memberikan informasi lebih dalam dan rinci yang diantaranya  informan yang berasal dari 

institusi lokal yaitu Lembaga adat dan Lembaga Pemerintah Desa yang terdiri dari sesepuh 

adat (tetua adat), Kepala Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan 

para aparat organisasi kepemudaan, dan tokoh–tokoh masyarakat Desa Pulau Bungin, 

Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa . Kearifan tradisional  masyarakat  dalam pemanfaatan 

dan pelestarian  sumberdaya alam pesisir  di Desa Bungin yang masih ada adalah menentukan 

waktu penangkapan ikan berdasarkan cuaca dan musim, mempertahankan penggunaan alat 

tangkap tradisional dalam pengkapan ikan dan kerang. menentukan wilayah/kawasan boleh 

mengambil batu mati untuk pondasi rumah,Upacara penghormatan terhadap laut, komitmen 

tidak menangkap dan membunuh lumba-lumba,  menganggap wilayah tertentu sebagai 

wilayah keramat, komitmen untuk tidak membuang sampah ke laut, komitmen tidak 

menggunakan songko bermesin dalam penangkapan ikan dan kerang. Desa bungin saat ini 

tidak memiliki lembaga adat. Dengan demikian peran lembaga adat terhadap kearifan 

tradisional di ambil alih oleh lembaga pemerintah Desa yang dalam hal ini belum  berperan 

maksimal dalam mengakomodir nilai-nilai kearifan tradisional di Desa Bungin secara 

partisipatif.  

 

Kata kunci : ekologi laut, kearifan tradisional, sumberdaya alam pesisir. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan sumberdaya alam pesisir sering kali dilakukan tanpa melihat pelestarian dan 

keseimbangannya serta di ekploitasi secara ilegal. Hal inilah yang menyebabkan sumberdaya 

pesisir dalam keadaan terancam dan memungkinkan berbagai potensi yang dimilikinya 

terdegradasi dan segala bentuk kekayaan yang terkandung di dalamnya musnah. Oleh sebab itu, 

segala bentuk upaya yang mengganggu keutuhan dan kelestarian fungsi wilayah pesisir dan laut 

perlu diminimalkan agar potensinya yang berlimpah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, 

sebagai tumpuan harapan masa depan anak cucu generasi penerus bangsa terutama dalam 

menghadapi berbagai tantangan global menuju pembangunan yang lebih maju. 

 Prijono (2000: 34) menyatakan bahwa di Indonesia masih terdapat berbagai bentuk 

kearifan tradisional dari kelompok masyarakat adat yang mempraktekkan cara tradisional untuk 

mengolah sumberdaya alam pesisir. Sebagai contoh pada masyarakat adat di pesisir pulau 

Sumbawa yang memiliki cara memelihara kawasan pesisir dengan konsep yang mengatur 

tentang hal konservasi sumberdaya alam tertentu agar dapat memberikan manfaat dan 

keuntungan secara berkelanjutan. Akan tetapi, sejalan dengan proses dinamika kehidupan 

masyarakat, kearifan tradisional terdegradasi dengan nilai-nilai dan norma adat yang memudar, 

karena perkembangan dan tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Sejumlah substansi 

kearifan tradisional yang pernah dianut dalam masyarakat tidak lagi menjadi pedoman 
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berperilaku. Kearifan tradisional dalam pelestarian wilayah pesisir misalnya untuk menjaga dan 

mengatur sistem penangkapan ramah lingkungan, saat ini sudah menghilang dan digantikan 

dengan sistem eksploitasi berlebihan. 

Kearifan lokal/tradisional dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan 

setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat 

(local genious). Kearifan tradisional juga dapat dimaknai sebuah pemikiran tentang hidup. 

Pemikiran tersebut dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif. Kearifan 

tradisional dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk 

perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan tradisional akan 

mengusung jiwa mereka semakin berbudi luhur (Keraf, 2002:12). Menurut Rahyono (2009:7), 

kearifan tradisional merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu 

yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan tradisional adalah hasil dari 

masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang 

lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah 

melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. 

Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan kearifan 

tradisional untuk pelestarian sumberdaya alam pesisir perlu dilakukan, yaitu dengan 

memperhatikan beberapa hal berikut: (1) Pengembangan kelembagaan masyarakat tradisional, 

dan (2) Peningkatan apresiasi budaya tradisional, seperti pantangan dan larangan dan peribahasa 

adat. Upaya tersebut dapat disertai dengan menggali pesan-pesan kearifan atau substansi 

kearifan, yang selanjutnya disesuaikan dengan landasan pemahaman masyarakat saat ini 

(Prijono, 2000: 53).  

Salah satu daerah yang memiliki kekayaan potensi sumberdaya alam pesisir yang belum 

terjamah sebelumnya adalah Desa Bungin  yang terletak di Kecamatan Alas, Kabupaten 

Sumbawa. Kawasan ini memiliki potensi wilayah pesisir yang cukup baik dibandingkan 

beberapa daerah lainnya. Beberapa potensi tersebut diantaranya perikanan tangkap, perikanan 

budidaya (budidaya kerapu, tiram mutiara, rumput laut dan terumbu karang) serta pariwisata 

(ekowisata bahari, budaya, dan resources). Masyarakat di kawasan ini sangat tergantung dengan 

wilayah pesisir. Letak desa Bungin yang dikelilingi dengan lautan dan merupakan pulau hasil 

reklamasi dengan menimbun karang untuk dijadikan daratan sebagai lahan pemukiman 

masyarakat  menjadikan desa Bungin sebagai salah satu daerah penghasil ikan yang cukup 

potensial. Kondisi ekologis yang demikian mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dari aktivitas melaut seperti mencari kerang dan menangkap ikan.  

Pengidentifikasian kearifan tradisional masyarakat perlu dilakukan karena belum ada 

kajian tentang hal ini terutama di daerah-daerah yang memiliki rentanitas kerusakan lingkungan 

yang besar dan rentang kendali yang rumit oleh karakteristik wilayah yang berpulau-pulau. 

Pendesainan pengelolaan sumberdaya pesisir pada tataran masyarakat desa sangat 

membutuhkan penyerapan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. 

Nilai-nilai budaya tersebut terutama yang berkaitan dengan kearifan masyarakat dalam 

berinteraksi dengan lingkungan ekologisnya, baik yang pernah dijalankan, yang sedang 

dijalankan, atau menyerap kearifan tradisional masyarakat lain yang cocok dengan karakteristik 

masyarakat setempat.   

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif eksploratif. Penelitian dilaksanakan di desa Bungin, Kecamatan Alas Kabupaten 

Sumbawa. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat desa Bungin, Sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2012: 21). Jadi, yang dimaksud dengan sampel pada 

penelitian ini adalah masyarakat Desa Bungin yang memahami kearifan tradisional masyarakat 

dalam pemanfaatan dan pelestarian  sumber daya alam pesisir.  Informan dalam penelitian ini 

dipilih secara Purposive dengan menggunakan teknik Snowball sampling, dimana subyek 

(Sample) yang dipilih paling awal menunjuk rekan lain yang diperkirakan bisa memberikan 

informasi lebih dalam dan rinci (Sugiono, 2009: 132).   

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan peneliti adalah semua konstituen yang 

terlibat langsung dalam Lembaga adat dan Lembaga Pemerintah yang terdiri dari Kepala Badan 
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Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Bidang Kelautan Dinas 

Kelautan, Perikanan, Energi, dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Sumbawa, Aparat Desa 

Bungin (Kepala Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa, Ketua RT, Ketua RW, dan para aparat 

organisasi kepemudaan), sesepuh adat (tetua adat), dan masyarakat Desa Bungin, Kecamatan 

Alas Kabupaten Sumbawa. 

 

2.1   Teknik Pengumpulan Data    

Studi Kepustakaan   

Dalam hal ini peneliti melakukan studi kepustakaan melalui hasil penelitian sejenis yang 

pernah dilakukan, buku-buku maupun artikel atau yang memuat konsep atau teori yang 

dibutuhkan terkait dengan konsep kearifan tradisional masyarakat dalam pemanfaatan dan 

pelestarian sumberdaya alam wilayah pesisir.  

Observasi  

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi berdasarkan klasifikasi dari Sugiono 

(2009: 154), dimana observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan serta 

(Participant observation) yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, dan observasi tidak berperan 

serta (Nonparticipant observation) karena peneliti tidak terlibat secara langsung ke dalam 

kegiatan yang diamati.   

Wawancara   
Pedoman wawancara digunakan peneliti dalam mencari data dari para informan dan 

memudahkan peneliti dalam menggali sumber informan untuk mendapatkan informasi.  

Dokumentasi   

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dokumentasi dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi lapangan terkait dengan wawancara kepada Kepala Desa Bungin , Aparat desa 

bungin, tokoh adat, dan masyarakat desa Bungin yang merupakan informan dalam penelitian 

ini serta dokumentasi terkait dengan kondisi ekologis wilayah pesisir desa Bungin, Kecamatan 

Alas, Kabupaten Sumbawa.  

 

2.2   Teknik Analisis Data. 

Penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara 

sebagai berikut :  

Reduksi  data atau penyederhanaan (data reduction )  

Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, 

menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menelusuri memo. 

Paparan / Sajian  data (data display )  

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks  dalam bentuk sistematis, 

sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat memahami maknanya.   

Penarikan kesimpulan   

Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secar induktif adalah proses penelitian yang di awali 

dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data data tersebut. 

 

2.3   Uji  Keabsahan  Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.  Ada empat kriteria yang digunakan, 

yaitu derajat kepercayaan (creadibility), keteralihan (Transferability), kebergantungan 

(Dependability), dan kepastian (confirmability).  

 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1 Daerah Pemukiman 

Menurut buku Mengenal tradisi Masyarakat Desa Bungin (Tison, 2011:87) 

berkembangnya jumlah penduduk suku Bajo sebagai pendatang dari Sulawesi Selatan, 

menyebabkan lahan pulau semakin tidak mencukupi. Sebagai manusia laut, dibangunlah 

rumah-rumah panggung dengan cara menyusun batu karang terlebih dahulu di pinggir laut. 

Lama kelamaan dengan bertambahnya rumah baru, maka bertambah luas pulau pulaunya. 
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Dengan keunikan meluasnya pulau seiring dengan pertambahan rumah penduduk, Bungin 

menjadi salah satu obyek wisata untuk kabupaten Sumbawa. Setiap Minggu pulau ini 

dikunjungi wisatawan mancanegara.  

Bertambahnya sebuah rumah baru, berarti lahan pulau itu bertambah luasnya sekitar 

satu are atau sesuai ukuran rumah mereka 9 kali 12 meter. Semua penduduk boleh 

membangun rumah tanpa ada batasan. Luasnya bukan dijatah. Tapi berdasarkan kemampuan 

masing-masing sebab, mereka harus mengumpulkan batu karang mati dari tengah laut. Berapa 

banyak batu karang yang harus dikumpulkan apabila luas lahannya 100 meter persegi dan 

ketinggian tumpukannya sekitar 2 meter. Untuk mendirikan rumah, warga setempat terlebih 

dahulu memberitahukan kepada tetangganya. Izin diberikan jika dianggap memenuhi syarat, 

misalnya telah berkeluarga. Namun, perlu pula diketahui apakah lokasi yang diinginkan belum 

menjadi milik orang lain. Apabila telah ditetapkan akan didirikan rumah oleh seseorang, 

wilayah itu ditandai dengan tiang dan timbunan batu. Cukup dengan menandai lokasinya, 

maka orang lain tidak bisa lagi mengambilnya. Pekerjaan mendirikan rumah panggung yang 

terbuat dari papan bertiang kayu ini dilakukan secara bergotong-royong, tradisi gotong-royong 

ini ditandai bunyi tawa-tawa (gong kecil dari kuningan) sebagai pertanda adanya orang yang 

''bekerja''. Soal batasan waktu mendirikan rumah, tak ada ketentuannya, semua tergantung 

kemampuan masing-masing.  

Penduduk dapat mengkavling areal rumah sesuai dengan kemampuanya baik itu 

secara material maupun tenaga. Timbunan batu karang sebagai lahan rumahnya setinggi 2 

meter dikumpulkan dari Pulau Kaung, untuk dasar rumah, mereka mengambil karang-karang 

laut yang telah mati. Ini dikaitkan dengan penyuluhan hukum yang pernah dilakukan oleh 

Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tentang Perda Nomor 5 Tahun 1982 yang berkaitan dengan 

sanksi hukuman perusakan kelestarian alam karena pengambilan batu karang. Hanya 

disayangkan, rumah-rumah di pulau Bungin bisa dikatakan tidak ada yang memiliki MCK 

(mandi, cuci, kakus). Pada umumnya penduduk di pulau Bungin melakukan kegiatan MCK di 

laut. Hal tersebut dapat menyebabkan tercemarnya laut baik secara ekologis maupun 

kesehatan lingkungan masyarakat. Untuk mendapatkan air tawar, sejak 1990 Pulau Bungin 

memperoleh suplai air bersih melalui pipa bawah laut dari sungai Marente-Alas di daratan 

Sumbawa yang jauhnya 7 kilometer dari pulau Bungin. Sebelumnya, para penduduk 

mendapatkan air bersih di sumur tua Nange Sumur tua Nange ini dipercaya oleh penduduk 

Bungin sebagai sumur keramat. Kondisi lingkungan yang rapat dan tiadanya air bersih yang 

cukup untuk layaknya hidup sehat ternyata tidak membuat pemukimnya berkehendak untuk 

berpindah dari pulau tersebut. 

 

3.2 Karakteristik Ekonomi Sosial Budaya 

Keadaan masyarakat desa Bungin tidak terlepas dari keberadaan suku Bajo. Suku Bajo 

terkenal sebagai representasi masyarakat Bahari yakni masyakat yang memiliki jiwa dan 

tradisi yang menjadikan laut sebagai basis terbentuknya kebudayaan. Kehidupan masyarakat 

suku Bajo sangat tergantung dengan wilayah pesisir, laut menjadi bagian utama yang tak 

terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat suku Bajo. Mereka memanfaatkan laut 

sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian utama dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa masyarakat suku Bajo tidak dapat melakukan kegiatan 

sehari-harinya tanpa aktifitas melaut menangkap ikan dan mencari kerang di kawasan pesisir 

Bungin merupakan bagian aktifitas kehidupan yang mengisi kesibukan masyakarat suku Bajo. 

Di samping itu, kondisi sosial budaya masyarakat ini juga telah berakumulasi dengan sosial 

budaya masyakat pendatang yang terdiri dari suku-suku lain yang menetap di daerah daratan 

desa Bungin seperti, Bugis, Jawa, dan Melayu.  

Sebagian besar masyarakat desa Bungin memeluk agama Islam, sehingga orientasi 

budaya yang dijalankan berakar pada budaya Islam. Ritual dan esensi agama sehari-hari 

seperti pengajian, yasinan, dan kegiatan hajatan.. Dalam kegiatan-kegiatan adat biasanya yang 

dipakai adalah adat suku Bajo. Masyarakat di desa Bungin masih menghormati dan 

menjadikan tokoh-tokoh masyarakatnya sebagai panutannya. kemudian diikuti oleh kepala 

desa, tokoh pendidikan, dan tokoh agama. 
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3.3 Kearifan Tradisional  Masyarakat  Berdasarkan Nilai Ekologi dalam Pemanfaatan dan 

Pelestarian  Sumberdaya Pesisir  di Desa Bungin  

Sebagai suku pelaut, tentu kehidupan laut sangat akrab dalam kehidupan masyarakat 

bungin. Laut adalah sumber kehidupan dan titian harapan. Untuk itu, keseimbangan laut 

senantiasa dijaga warga Bungin turun temurun. Ritual laut di Bungin tidaklah begitu banyak 

perbedaannya dengan ritual-ritual suku laut lainnya di Nusantara. Dia antara ritual laut yang 

diajalni warga Bungin yaitu Tiba Raki, Tiba Ancak dan Tiba Pisah.  

Tiba Raki adalah ritual yang biasa diakatakan besar bisa mencapai Rp. 25 juta. Tiba 

Raki ada kaitannya dengan sedekah laut agar penghuni laut tidak menegur dan murka. Ritual 

ini menggunakan kepala kerbau, emas dan berbagai sesajen. Hal ini dilatarbelakangi  

kepercayaan terhadap penghuni laut atau Ratu di bawah laut. Sesajen itu terdiri dari berbagai 

macam beras seperti beras kuning, hitam, merah, putih , buah telur dan lain-lain yang 

diantarkan ke laut. Tiba ancak dilakukan apabila ada warga yang sakit dan tidak kunjung 

sembuh. Maka digelarlah Tiba Ancak. Sedangkan Tiba Pisah dilakukan ketika ada hajatan 

kematian, khitanan, pernikahan dan bahkan memulai berlayar ke negeri yang jauh. Selamatan 

seperti ini mengandung maksud agar segala kegiatan dirahmati dan selama perjalanan hidup 

tidak dimurkai.  

Sebagai pengiring ritual, warga Bungin juga memiliki kekhasan atraksi seni budaya 

tradisional yang diwarisi dari pulau Sulawesi seperti Kuntao, Joged, dan Gendang tradisional. 

Akan tetapi Kearifan tradisional  masyarakat  berdasarkan Nilai Ekologi dalam pemanfaatan 

dan pelestarian  sumberdaya pesisir  di Desa Bungin yang masih ada saat ini adalah sebagai 

berikut: Menentukan waktu penangkapan ikan berdasarkan cuaca dan musim; b. 

Mempertahankan penggunaan alat tangkap tradisional dalam pengkapan ikan dan kerang; 

c.Menentukan wilayah/kawasan boleh mengambil batu mati untuk pondasi rumah . d.Upacara 

penghormatan terhadap laut. Komitmen tidak menangkap dan membunuh lumba-lumba ; f. 

Menganggap wilayah tertentu sebagai wilayah keramat ; g.Komitmen untuk tidak membuang 

sampah ke laut. 

 

3.4 Peran Kelembagaan Lokal Terhadap Kearifan Tradisional di Desa Bungin    

Lembaga adat Bungin dipimpin oleh tiga orang puang. Ketiga pimpinan tertinggi ini 

berasal dari tiga wilayah di pulau Bungin, yaitu Dusun Bungin, Dusun Sekotek dan Dusun 

Tanjung. Puang adalah orang suci keturunan karuhun (leluhur) yang berkewajiban menjaga 

kelestarian pancer bumi dan sanggup menuntun warganya berpedoman pada pikukuh atau 

ketentuan adat mutlak sebagai panduan perilaku. Apabila puang sudah menimbang dan 

memutuskan sesuatu, maka keputusan itu pula yang akan dilaksanakan segenap warga pulau 

Bungin, namun sekarang lembaga adat di desa Bungin sudah tidak ada lagi, sehingga upaya 

melestarikan nilai-nilai kearifan tradisional dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya 

pesisir di Desa Bungin telah dilakukan oleh pemerintah Desa Bungin dengan membuat Perdes 

(Peraturan Desa) tentang partisipasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir.  Secara normatif, 

peraturan ini dibuat berdasarkan pada nilai, norma dan prinsip yang di anut sejak turun 

temurun oleh masyarakat Desa Bungin dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya 

pesisir. Peraturan ini sekaligus menggambarkan adanya kemauan dan kegiatan pemerintah 

Desa untuk memunculkan kembali fungsi kearifan tradisional dalam pelestarian sumberdaya 

pesisir. Peran lembaga adat terhadap kearifan tradisional di ambil alih oleh lembaga 

pemerintah Desa yang dalam hal ini belum  berperan maksimal dalam mengakomodir nilai 

nilai kearifan tradisional secara partisipatif. 

 

4.   KESIMPULAN 

Pengidentifikasian kearifan tradisional masyarakat perlu dilakukan karena belum ada 

kajian tentang hal ini terutama di daerah-daerah yang memiliki rentanitas kerusakan 

lingkungan yang besar dan rentang kendali yang rumit oleh karakteristik wilayah yang 

berpulau-pulau. Pendesainan pengelolaan sumberdaya pesisir pada tataran masyarakat desa 

sangat membutuhkan penyerapan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan 

mereka. Nilai-nilai budaya tersebut terutama yang berkaitan dengan kearifan masyarakat 

dalam berinteraksi dengan lingkungan ekologisnya, baik yang pernah dijalankan, yang sedang 
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dijalankan, atau menyerap kearifan tradisional masyarakat lain yang cocok dengan 

karakteristik masyarakat setempat.  Kearifan tradisional  masyarakat  berdasarkan Nilai 

Ekologi dalam pemanfaatan dan pelestarian  sumberdaya pesisir  di Desa Bungin yang masih 

ada saat ini adalah sebagai berikut: a. Menentukan waktu penangkapan ikan berdasarkan cuaca 

dan musim; b. Mempertahankan penggunaan alat tangkap tradisional dalam pengkapan ikan 

dan kerang; c.Menentukan wilayah/kawasan boleh mengambil batu mati untuk pondasi rumah 

. d.Upacara penghormatan terhadap laut ; e. Komitmen tidak menangkap dan membunuh 

lumba-lumba ; f. Menganggap wilayah tertentu sebagai wilayah keramat ; g.Komitmen untuk 

tidak membuang sampah ke laut . 
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Abstrak 

Ecosystem services merupakan pelayanan yang diberikan alam untuk kebutuhan manusia, 

ecosystem sevicesini berupa naungan dari kanopi pohon yang ditujukan untuk kenyamanan 

beraktifitas bagi pengendara sepeda motor secara langsung yang diberikan oleh ekosistem. 

Tujuan penelitian untuk melihat peran kanopi pohon di beberapa persimpangan jalan 

Kecamatan Selaparang dalam berkontribusi memberikan rasa nyaman saat berada di lampu 

pemberhentian pada siang hari dengan indikasi berupa mematuhi rambu-rambu lalulintas di 

area traffic light. Penelitian ini memanfaatkan metode expost pasto dengan mengkaji 

hubungan lebih dari satu vaiabel bebas (luasan kanopi, iklim mikro dan respon pengendara) 

terhadap tingkat pelanggaran traffic light di persimpangan jalan Kecamatan Selaparang. 

Kanopi pohon sebagai sumber kajian dalam penelitian ini memberikan pengaruh besar 

terhadap tingkat kenyamanan pengendara pengguna sepeda motor di persimpangan jalan 

Kecamatan Selaparang, berdasarkan hasil analisis data berupa korelasi sumbangan relative 

dan efektive sebesar 73,6% untuk luasan kanopi sedangkan suhu dan kelembaban hanya 

berpengaruh 12,8% dan sisanya adalah faktor luar dari pengamatan sebesar 14,6%. 

Berdasarkan data tersebut diperlukan lebih banyak naungan alami dari pohon (trees canopy) 

untuk meningkatkan kenyamanan pengendara bermotor saat berada di persimpangan jalan. 

 

Kata Kunci : ecosystem services, kanopi pohon, kenyamanan berkendara. 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Perubahan kondisi lingkungan yang sudah dirasakan membuat kenyamanan dalam 

beraktifitas banyak dikeluhkan masyarakat, terutama terkait suhu lingkungan yang terus 

mengalami peningkatan. Suhu atmosfer Bumi secara rata-rata meningkat menjadi 0,5oC lebih 

panas setiap tahunnya dibanding suhu pada zaman pra-industri (Murdiyarso. 2003). Inter-

governmental Panel on Climate Change (IPCC) mempublikasikan hasil pengamatan ilmuwan 

dari berbagai Negara. Data-data tersebut menyimpulkan bahwa selama tahun 1880-2012, 

ternyata telah terjadi peningkatan suhu merata di seluruh bagian biosper sekitar 0,85 (0,65-

1,06)oC. IPCC memprediksi peningkatan suhu rata-rata global akan meningkat 1,4-5,8oC (2,5-

10,4oF) pada tahun 2100 (National Researcher Council. 2014&IPCC, 2015). 

Gejala peningkatan suhu udara sering dirasakan pada siang hari di daerah perkotaan 

dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Data stasiun klimatologi I Kota Mataram pada tahun 

2007 tercatat suhu udara tertinggi pada siang hari berkisar antara 23,40-31,40oC, mengalami 

peningkatan pada tahun 2010 dengan suhu udara rata-rata mencapai 23,91 sampai dengan 

31,94oC (Bapeda dan BPS Kota Mataram. 2012). Berdasarkan data BMKG Mataram rata-rata 

peningkatan suhu udara di kota Mataram selama 3 (tiga) tahun adalah 0,51 hingga 0,54oC dari 

peningkatan suhu secara rata-rata ini paling besar disebabkan oleh peningkatan volume 

kendaraan, sehingga  menimbulkan efek meningkatnya ambian polusi udara di wilayah 

perkotaan (Hirota. 2010 & Caiazzo, 2013). Sementara itu, pemanfaatan kendaraan bermotor 

semakin dirasakan oleh masyarakat untuk kebutuhan mobilitas barang dan jasa (Oliviani dan 

Guntur, 2014).  

Transportasi di wilayah Kota Mataram semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah mobilitas penduduk terutama kendaraan  bermotor. Hal ini didukung 

oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang berpengaruh langsung 

terhadap peningkatan emisi gas buang kendaraan bermotor di udara. Badan Pusat Statistik 

Republik Indosesia menyatakan bahwa kenaikkan kendaraan bermotor di Indonesia tahun 

2005-2008 naik hingga 71%. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan secara efektif baik 
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dari pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi gas buang yang berdampak terhadap 

peningkatan suhu lingkungan. 

Pohon merupakan jenis tumbuhan berkayu yang mampu tumbuh besar dengan 

memanfaatkan hasil-hasil emisi buangan berupa karbon sebagai sumber pembentukan energi 

dan menghasilkan O2 melalui fotosintesis (Hanafri, 2011).Chen,(2016)dan menjelaskan bahwa 

pohon dapat mereduksi polusiyang terdapat di udara, seperti gas CO di udara (0,06-0,57) lebih 

besar dibandingkan dengan rumput (0,14 - 0,35 mg). Selain itu, pohon juga bermanfaat 

sebagai naungan atau kanopi dari pancara panas cahaya matarahari sehingga kanopi pohon 

memberikan rasa nyaman bagi manusia atau hewan dalam melakukan aktifitas disiang hari 

(Alabi dan Christian. 2013). Dalam kajian ilmu lingkungan selalu terjadi interaksi antara 

mahluk hidup dengan lingkungan dan mahluk hidup dengan mahluk hidup lainnya, untuk 

mendapatkan interaksi yang positif dengan lingkungan maka perlu dilakukan rekonstruksi alur 

interaksi yang mengarah pelayanan ekosistem (ecosystem services)Bourguignon (2015). 

Ecosystem sevices dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pelayanan keteraturan 

dalam hal kondusifitas (kenyamanan) dan purifikasi karbon di udara. Pelayanan ekosistem ini 

berupa naungan dari pohon (threes canopy) yang ditujukan untuk manusia dalam kenyamanan 

beraktifitas di luar ruangan sehingga secara langsung merasakan pelayanan yang diberikan 

oleh ekosistem. Kajian penelitian ini akan melihat peran kanopi pohon di beberapa 

persimpangan jalan Kota Mataram dalam berkontribusi memberikan rasa nyaman, yakni 

berupa kenyamanan berkendara saat berada di lampu pemberhentian pada siang hari dengan 

indikasi berupa para pengendara bermotor mematuhi rambu-rambu lalulintas. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini difokuskan untuk melihat tingkat pelanggaran dari pengaruh yang 

ditimbulkan dari kondisi kanopi pohon di sekitar persimpangan jalan Kecamatan Selaparang. 

Selaparang merupakan wilayah yang terdapat di Kota Mataram yang berbatasan dengan 

Kecamatan Ampenan, Sekarbela, Mataram, Sandubaya dan Gunung Sari. Pengamatan 

dilakukan pada 7 (tujuh) titik pengamatan yang terdapat di persimpangan jalan Kecamatan 

Selaparang yang memiliki rambu-rambu lalulitas (traffic light) dengan tekhnik purposive 

sampling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Titik Pengamatan di Kecamatan Selaparang 
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Titik pengamatan pada gambar di atas ditunjukkan pada titik hitam yang berada pada 

persimpangan jalan Kecamatan Selaparang. Lokais pengamatan berada pada 7 (tujuh) titik dan 

diperluas sekitar 20 meter dari titik pengamatan untuk melihat kondisi lalu lintas dan luasan 

kanopi pada titik pengamatan yang ditentukan dengan ArcGIS 10. Pengematan dilakukan 

selama tiga kali pengamatan mulai dari pukul 10.00, 12.00 dan 14.00 WITA, proses 

pengamatan ini mengumpulkan data pengamatan berupa luasan kanopi, jumlah pelanggaran 

dan suhu mikro. Titik pengamatan ditentukan dengan digitasi peta Kota Mataram untuk 

mendapatkan titik koordnat lokasi pengamatan. 

 

2.2. Iklim Mikro 

Iklim mikro terdiri dari suhu, kelembababn dan intesitas cahaya serta didukung dengan 

data titik koordinat lokasi. Setiap pengukuran dilakukan dengan alat masing-masing berupa 

thermometer, hygrometer dan GPS serta dilenngkapi dengan peta digitasi Kota Mataram. 

Pengamatan dilakukandengan tiga ulangan pada pukul 10.00, 12.00 dan 14.00 WITA. Data 

masing-masing pengukuran kemudian dirata-ratakan. 

 

2.3. Luasan Kanopi dan Kenyamanan 

Luasan kanopi Kenyamanan akan diukur berdasarkan luasan bayangan yang 

ditimbulkan oleh pohon pada titik pengamatan dengan disesuaikan pada kondisi waktu pagi, 

siang dan sore hari. Luasan kanopi akan menjadikan tingkat kenyamanan saat berkendara bagi 

pengguna speda motor, kenyemanan ditentukan dengan terjadinya tingkat kepatuhan terhadap 

rambu-rambu lalu lintas (traffic light). 

 

2.4. Analisis Data Kenyamanan 

Menentukan tingkat korelasi antara masing-masing faktor yang berperan dalam tingkat 

kenyamanan pengendara sepeda motor, dilakukan uji korelasi dengan bantuan SPSS.17. 

Sumbangan efektif korelasi antara luasan kanopi dan suhu terhadap tingkat pelanggaran 

(refleksi kenyamana pengendara bermotor) di titik pengamatan persimpangan jalan Kota 

Mataram dengan formulasi sebagai berikut: 
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  (1) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kota Mataram merupakan salahsatu pusat aktifitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

letak wilayah Kota Mataram diapit oleh kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok pada 80o 

33’-08o 38’ lintang selatan dan 160o 04’-116o 10’ bujur timur. Luas wilayah Kota Mataram 

adalah 61,30 km2 yang terbagi dalam 6 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan 

Sandubaya. Berdasarkan hasil surve awal ditentukan ada 7 (tujuh) titik pengamatan yang 

dipusatkan pada persimpangan jalan yang memiliki rambu-rambu lalulintas (traffic light). 

 

Lokasi pengamatan yang dipusatkan pada titik-titik persimpangan jalan ditentukan 

dengan beberapa kriteria. Kriteria kanopi yang terbentuk ditentukan berdasarkan luasan yang 

menaungi permukaan jalan yang berada pada titik pengamatan, kriteria terbuka ditentukan 

dengan luasan kanopi di sepanjang jalan mencapai 0-14 m2, kriteria sedang ditentukan dengan 

luasan kanopi di sepanjang jalan mencapai 15-39 m2 dan kriteria untuk kondisi kanopi dengan 

luasan mencapai 40-80 m2 ditentukan sebagai kriteria berkanopi rindang. 
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Tabel 1.Pengukuran Ecosystem Services untuk Kenyamanan Pengendara Sepeda 

Motor di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram  

Persimpangan 

Jalan 

Ecosystem services  
Pelanggaran 

Kriteria Kanopi Luas Kanopi Suhu 

Titik 1 Rindang 48.5 31.93 64 

Titik 2 Rindang 37.5 31.87 51 

Titik 3 Sedang 15.3 33.8 153 

Titik 4 Sedang 13.5 38.23 190 

Titik 5 Sedang 11.5 34.93 189 

Titik 6 Terbuka 7.5 36.17 381 

Titik 7 Terbuka 5 36.4 340 

Korelasi 

Luas Kanopi 1 -0.818* -0.838* 

Suhu -0.818* 1 0.727* 

Pelanggaran -0.838* 0.727* 1 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

Hasil analisis uji korelasi menunjukkan nilai masing-masing signifikasi antara luasan 

jumlah pelanggran dengan luasan kanopi dan suhu. Luasan kanopi dengan pelanggaran terlihat 

memiliki nilai person correlation -0,838 dan hubungan antara jumlah pelanggaran dan suhu 

memiliki nilai person correlation -0,727. Hal ini menunjukkan terdapat korelasi secara nyata 

untuk masing-masing pengamatan (person correlation) antara pelanggaran dengan luasan 

kanopi dan suhu. Hubungan antara luasan kanopi dan suhu dapat ditentukan bahwa antara 

kedua variabel ini terdapat hubungan (person correlation) sebesar -0,818. Untuk melihat 

hubungan antara setiap variabel, maka dilakukan  uji regresi ganda antara setiap variabel 

telihat antar perlakuan (between group) sebesar 0,002 lebih kecil dibandingkan nilai 

signifikansi yang ditetapkan yaitu α = 0,05 (P<0,05). Berdasarkan hal ini, terdapat korelasi 

ganda antara jumlah pelanggaran di persimpangan jalan KecamatanSelaparang dengan luasan 

kanopi meskipun dalam bentuk korelasi negatifdan suhu dalam bentuk korelasi positif. 

 

 
Gambar 2. Korelasi Ganda antara Jumlah Pelanggaran dengan Luasan Kanopi dan Suhu  

 

Grafik di atas menunjukkan koefisien korelasi ganda, hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat korelasi antara jumlah pelanggaran dan luasan kanopi serta suhu lingkungan terkait 

secara signifikan. Bentuk arah dari garis korelasi ini menunjukkan bahwa bentuk korelasi 

negatif, hal ini berarti setiapbentuk hubungan atau korelasi yang terbentuk saling bertolak. 

Mengartikan korelasi negative ini bahwa setiap peningkatan luasan kanopi maka akan semakin 

menurun tingkat pelanggaran di sekitar persimpangan jalan Kecamatan Selaparang, hal ini 
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sangat terkait dengan faktor pendukung dari kenyamanan yang diberikan berupa peneduh dari 

pepohonan (Tauhid, 2008 & Sitawati dan Suryanto, 2012) 

Untuk melihat komposisi korelasi yang terbentuk dapat ditunjukkan pada grafik di atas. 

Antara suhu dan luasan kanopi memiliki hubungan di sebagian besar titik pengamatan, hal ini 

menunjukkan pengaruh suhu dan luasan kanopi terhadap tingkat pelanggaran memiliki 

korelasi dan berupa korelasi negatif (Loughner, 2012). Sumbangan pengaruh antara luasan 

kanopi dan suhu dapat di lihat pada hasil analisis korelasi sumbangan efektif dan sumbangan 

relative x_1 dan x_2 terhadap terjadinya regersi linier, terlihat bahwa luas kanopi memberikan 

sumbangan sebesar 73,6%  dan suhu memberikan sumbangan sebesar 12,8% terhadap 

terjadianya tingkat pelanggaran. Terdapat pengaruh lain sebesar 14,6% yang berasal dari luar 

luasan kanopi dan suhu, faktor lain ini diasumsikan berasal dari tingkat internal pengendara 

sepeda motor dan faktor eksternal. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa, terdapat korelasi antara jumlah pelanggaran dengan luasan kanopi pohon dan suhu. 

Masing-masing variabel memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kenyamanan 

pengendara pengguna sepeda motor di persimpangan jalan Kecmatan Selaparan dengan 

melihat korelasi sumbangan relative dan efektive sebesar 51,6% sedangkan suhu dan 

kelembaban hanya berpengaruh 11,8% dan sisanya adalah faktor luar dari pengamatan. 
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Abstrak 

Di bidang deteksi penyakit, biologi molekuler telah memberikan sumbangan yang sangat 

nyata. Deteksi penyakit yang semula berbasis keberadaan antigen-antibodi, mulai ditingkatkan 

spesifikasinya dengan mengunaka ntehnik molekuler. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kuantifikasi virus WSSV pada lobster air tawar dengan menggunakan metode 

Polimerasi Chain Reaction (PCR), mengetahui jalur penularan virus WSSV pada lobster dari 

inang lainnya dan media pembawa virus WSS. Penelitian dilaksanakan di Laboraturium Basah 

Fakultas Perikanan Universitas Mataram, Laboraturium Mikrobiologi Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram. Metode penelitian ada beberapa tahapan yaitu, pengoleksian sampel 

dan kemudian diisolasi DNAnya menggunakan metode CTAB-DTAB (cetyltrimethyl ammonium 

bromide-duodecyltrimethyl ammonium bromide) untuk kemudian diamplifikasi dengan 

Polimerasi chain Reaction (PCR). Dari hasil penelitian Lobster Air tawar pada perlakuan II 

positif terkena virus WSS, dan pada perlakuan III yang airnya di aliri dari perlakuan II, positif 

juga terserang virus WSS. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lobster air tawar 

dapat terkena virus WSS melalui makanan udang yang terinfeksi dan melalui media air. 

 

Kata Kunci : lobster air tawar, PCR, udang, WSSV 

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Perkembangan terkini di bidang biologi moleculer telah memberikan kemudahan di 

berbagai bidang kehidupan manusia. Penggunaan tehnik molekuler untuk mendeteksi penyakit 

sangat penting untuk dikuasai oleh peneliti di berbagai bidang. Salah satunya untuk mendeteksi 

bakteri dan virus. 

Virus adalah mikroorganisme yang sedemikian kecilnya sehingga hanya dapat dilihat pada 

perbesaran yang disediakan oleh mikroskop electron. Mereka dapat lolos melewati pori-pori 

saringan yang tidak memungkinkan lewatnya bakteri. Virus juga memperbanyak diri hanya di  

dalam sel-sel hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroorganisme lain. Virus berpindah dari satu sel 

inang ke yang lain dalam bentuk paket-paket gen berukuran kecil. Berbeda dengan sel-sel inang. 

Selama berkembangbiak di dalam sel inang, virus dapat menimbulkan penyakit. Virus 

menimbulkan penyakit-penyakit yang menular akut yang paling umum pada manusia, hewan 

dantumbuh-tumbuhan. 

Pada penelitian ini akan dilakukan deteksi salah satu penyakit pada hewan, yaitu penyakit 

bercak putih (white spot) atau white spot syndrome pada lobster air tawar, dengan menggunakan 

PCR. Di Indonesia, penyakit WSSV mewabah sejak tahun 1995.  WSSV menyerang udang 

 pada semua stadia baik benur maupun udang dewasa. WSSV  dapat menyebabkan kematian 

 pada udang hingga 100% selama 3-10 hari sejak gejala klinis muncul.  Namun, di Indonesia 

 penelitian mengenai penyakit WSSV belum banyak dilakukan baik dalam aspek 

penularan maupun pencegahannya (Alifuddin et al., 2003) 

Virus ini mudah sekali menyebar baik secara vertikal maupun horizontal, artinya virus ini 

dapat menular melalui induk ke anak maupun kontak langsung dengan lobster/udang sakit, air 

maupun peralatan bekas pakai. Biasanya udang yang sakit akan dimakan oleh udang yang sehat, 

sehingga udang yang sehat akan tertular.  WSSV juga dapat menular dari satu tambak ke 

tambak lain melalui burung. Udang yang sakit berenang di permukaan lalu dimakan oleh 

burung, dan sisanya jatuh ke tambak lain (Yanto, 2006). 
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2.  MATERI DAN METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan pada dua tempat yaitu Laboraturium Basah Fakultas Perikanan 

Universias Mataram, dan Laboraturium Mikrobiologi Fakultas PeternakanUniversitas Mataram 

Materi penelitian yang dipergunkan dalam penelitian ini adalah lobster air tawar jenis 

Procambarus Clarkii, yang diperoleh dari balai budidaya ikan Aik bukak Lombok Tengah. 

Sebagai pakan penginfeksi, digunakan udang vannamei (Litopenaeusvannamei) yang diperoleh 

dari tambak-tambak produktif wilayah  Lombok,  yang positif terinfeksi virus WSSV.  Untuk 

pakan non infeksi digunakan wortel yang dibeli di pasar tradsional Kebon Roek Ampenan 

perlakuan yang digunakan menggunakan tiga macam yaitu: Perlakuan 1:  Udang Lobster Air 

Tawar yang diberikan pakan wortel dengan saluran air yang tidak dialiri dengan lobster pada 

perlakuan lain.  Perlakuan II : Udang Lobster Air Tawar pakan wortel dengan dialiri air pada 

perlakuan III.  Perlakuan III : Lobster Air Tawar diberikan pakan udang vannamei yang positif 

terinfeksi WSSV (White Spot Syndrom Virus).  Masing-masing perlakuan terdiri dari dua 

aquarium, yang di isi dengan 10 ekor lobster air tawar perakuarium. 

 

Identifikasi Virus 

Dilakukan tahap pengenceran terhadap standar positif WSSV (P(+)) dengan membuat 5 

tingkat pengen ceran berturut-turut yaitu 104, 103, 102, 10 dan 5. Pengenceran dimulai dengan 

mengambil sebanyak 1 µl control positif P(+) 104 (stok) dipindahkan ke dalam tube dengan 

kode 103, kemudian ditambahkan 9 µl ddH2O. Sebanyak 1 µl P(+) Standar 103 dipindahkan 

kedalam tube dengan kode 102, kemudian ditambahkan 9 µl ddH2O, begitu seterusnya hingga 

konsentrasi. 

Menyiapkan Master Mix PCR : 

Semua reagen diencerkan pada suhu ruang, vortex ± 5 detik, lalu spin sebentar agar reagen 

tercampur rata. Barulah dihitung kebutuhan komponen reaksi yang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1. Komponen Reaksi 

No. Komponen Reaksi 1x 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Taqman Universal MasterMix 

Primer WSSV-F 

Primer WSSV-R 

Probe WSSV 

RT-PCR grade water 

Total Volume 

12,5 µl 

1 µl 

1 µl 

1 µl 

4,5 µl 

   20 µl 

 

Masukkan 20 µl master mix ke dalam masing-masing well. Kemudian tambahkan 8 µl 

sampel DNA dan 8 µl control positif serta 8 µl RT-PCR grade water (ddH2O) untuk NTC 

(control negatif). 

 

Siklus PCR 

Tabel 2. Siklus PCR 

No. Tahap Suhu Waktu Jumlah Siklus 

1. 

2. 

3. 

Denaturasi 

Annealing 

Extensi 

95oC 

60oC 

60oC 

15 detik 

45 detik 

45 detik 

 

40 siklus 

 

3.     HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengamatan Gejala Klinis 

Gejala klinis pada lobster dilakukan setiap hari untuk melihat perubahan fisik setelah 

diinveksi dengan virus WSSV (White Spot p Syndrom Virus). Hasilnya menunjukkan aktifitas 

berenang lobster pada masing-masing perlakuan berbeda antara perlakuan I, II dan III. Pada 

perlakuan I tidak ada menunjuk kangejalan terinfeksi, tampak sehat, berenang normal. Pada 

perlakuan II lobster air tawar cenderung berenang kearah tepi secara bergerombol, pergerakan 

pasif, dan terlihat lemah, hal yang sama tampak seperti perlakuan II pada perlakuan III, tetapi 
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gejalanya terlihat setelah 18 hari pasca infeksi. Dari gambaran tersebut dapat diduga lobster air 

tawar terinfeksi. Hasil ini sesuai dengan penelitian Lio-Po et al (2001). 

Hari ke 10, lobster air tawar pada perlakuan II sudah ada yang mati. Kematian total 

lobster pada perlakuan tersebut terjadi pada harike 13 pasca infeksi. Hasil penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang et al (1998) yang menyatakan bahwa 

lobster jenis P. clarkia akan mati total dalam  18 hari setelah terinfeksi virus WSSV. Adanya 

perbedaan ini antara lain disebabkan oleh tingkat infeksi virus yang dialami oleh lobster air 

tawar yang ditentukan jumlah konsumsi udang terinfeksi lebih banyak. 

Lobster pada perlakuan III (air aquariumnya dialirkan dari aquarium lobster yang 

diberikan pakan udang yang terinfeksi virus WSSV pada perlakuan II) mengalami kematian 

pada harike 15 pasca infeksi. Hasil ini memperkuat hasil penelitian Chang et al, (1996) bahwa 

virus WSSV mampu menyebar melalui kanibalisme maupun melalui air yang terkontaminasi 

oleh virus. 

 

3.2. Deteksi Virus WSSV  

Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah suatu reaksi berantai yang menggunakan enzim 

polimerase, yaitu enzim yang secara alami berada dalam tubuh mahluk hidup dan berperan 

menyalin materi genetic dalam proses replikasi sel. Deteksi virus WSSV  menggunakan 

metode  PCR konvensional pada penelitian ini dimaksudkan untuk deteksi awal apakah 

lobster-lobster tersebut mati karena terinfeksi virus WSSV. 

 

    I           II            III  

                           
 

Pada perlakuan I (Gambar 1) sampel lobster control  yang diambildari BBI Aik Bukak 

Lombok Tengah tidak ditemukan adanya virus WSSV yang menginfeksi lobster air tawar, 

sedangkan hasil visualisasi pita DNA pada gel agarose perlakuan II menunjukkan adanya pita 

pada sampel lobter air tawar yang terinfeksi virus WSSV  (Gambar 2, nomor 3 dan 4). Hal ini 

menunjukkan bahwa pada sampel tersebut terdeteksi adanya virus WSSV yang berarti sampel 

lobster positif terserang virus WSSV (Perlakuan II), dan pada perlakuan III (airnya dialiri dari 

perlakuan II) ditemukan adanya virus WSSV yang menginfeksi lobster air tawar pada 

perlakuan III sebanyak 1 ekor, baik pada pleopod maupun kaki renang. 

Hasil uji PCR secara keseluruhan terhadap semua udang diduga terinfeksi virus WSSV.  

Lobster pada perlakuan I diuji sebanyak 3 sampel (n = 3).  Hal ini disebabkan karena kondisi 

udang yang relative homogeny tidak menunjukkan gejala-gejala terserang virus WSSV. 

Namun lobster pada perlakuan II diperiksa 8 (n = 8)  karena gejala klinis menunjukkan semua 

udang tersebut terinfeksi WSSV. Hasil uji menunjukan bahwa sebagian besar udang tersebut 

(61%) positif terserang virus WSSV. Gejala klinis lobster pada perlakuan III yang relative 

sehat menjadi alas an diambilnya hanya 2 (dua) sampel untuk uji PCR dan ternyata kedua 

sampel tersebut positif terinfeksi WSSV. Hasil uji dengan PCR ini selanjutnya dikonfirmasi 

kepastiannya dengan menggunakan Real Time PCR. 

 

4.     KESIMPULAN  

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penularan virus WSS pada lobster air 

tawar dapat berlangsung melalui konsumsi udang yang telah terinfeksi virus WSS dan melalui 

media air.  
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Abstract 

The research was conducted to know the waste production of palm’s flower and it’s chemical 

composition (dry matter, minerals (ash), crude protein, ether extract, crude fiber, nitrogen free 

extract). Data were analysed by descriptive analysis, mean analysed for chemical composition. 

Chemical composition of palm’s flower was conducted in Animal Nutrition Laboratory of 

Animal Science, Mataram University and waste production in Batu Mekar-Lingsar-West 

Lombok. Data concerning the availability of palm’s flower was estimated from the data of the 

amount of palm’s tree cultivated in one hectaare land and also from total land cultivated while 

palm’s tree in Lingsar district and eventually West Lombok regency from Indonesian State 

Forestry and chemical composition by proximat analysis. The result of this research are 1) the 

palm’s tree cultivated of one hectaare land in West Lombok is ± 555,000 tree from total land 

cultivated while palm’s tree is ± 212 Ha with palm’s flower product is 32,750 ton/ year, 2) 

Palm’s flower product potencially as feed because it’s chemical composition contain of 

83.663% dry matter, 6.421% minerals, 11.923% crude protein, 2.675% ether extract, 18.705% 

crude fiber and 60.276% nitrogen free extract, 2) the chemical compotition of palm’s flower 

like as mill by rice product, 3). The palm’s flower more palatable caused the nutrition higher 

than natural grass, the shape as pellet and the sweat aroma.  

 

Keywords:  chemical composition, feed, nutrition, palm’s flower, production,waste, west 

lombok  

 

 

1.   PENDAHULUAN 

Aren adalah tanaman asli Asia Tropis yang potensial dalam menjaga ketahanan pangan 

dan mudah beradaptasi diberbagai agroklimat (Effendi, 2009; Ditjen Perkebunan, 2004) serta 

memiliki beragam fungsi. Fungsi ekologis dan konservasi pohon aren yaitu sebagai pengawet 

sumber daya alam terutama tanah, pencegah erosi/ longsor karena perakaran dangkal dan 

melebar, dan daun yang lebat serta batang yang terlapisi ijuk mampu menahan air hujan. Fungsi 

produksinya dapat menghasilkan berbagai komoditi bernilai ekonomi berupa ijuk, sagu, nira 

aren, gula, kolang kaling, dll, (Sunanto, 1993). Namun, hasil produksi pohon aren menghasilkan 

limbah yaitu kulit biji dalam produksi kolang kaling (hasil perkembangan bunga betina) dan 

bunga aren jantan (dipotong dalam produksi nira) dan tangkai dari setiap bunga jantan dideras 

selama 2-3 bulan (Sastrahidayat, dkk., 1991). Masih minimnya data mengenai tanaman aren dan 

limbah bunga aren (Gambar 1 dan 2), produksi dan potensinya sebagai pakan, sehingga 

penelitian ini perlu dilakukan. 
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       Gambar 2. Kolang-kaling dan kulit Buah Aren 
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2.   METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian: Dusun Punikan Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 9-11 Desember 2015 dan di Laboratorium Analitik Ilmu 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram di Mataram pada 

tanggal 11-21 Oktober 2015. 

Alat dan Bahan Penelitian: alat yang digunakan adalah kuisioner untuk mengetahui informasi 

potensi produksi bunga aren limbah, seperangkat alat analisa proksimat, timbangan pakan, 

kamera dan alat tulis. Bahan yang digunakan adalah 10 tandan bunga aren segar dari pohon 

yang berbeda untuk mengestimasi produksi limbah bunga aren, 500 gram tepung bunga aren 

untuk sampel analisa, dan data sekunder tentang tanaman aren dari Dinas Perkebunan dan 

Kehutanan Provinsi NTB. 

Teknik Pengumpulan Data: teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 

mengumpulkan data primer dan data sekunder yaitu: 

a. Observasi lapangan, kegiatan yang dilakukan adalah survey lokasi dan wawancara dengan 

petani aren untuk mendapatkan informasi dan gambaran tanaman aren yang memproduksi 

dan akan disadap niranya serta informasi peternak yang memberikan limbah bunga sebagai 

pakan sapi. Pengamatan dan pengukuran limbah bunga aren di petani aren, pengumpulan 

data potensi produksi bunga aren di Kabupaten Lombok Barat yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik NTB, Dinas Perkebunan dan kehutanan NTB, dan NTB Dalam Angka serta 

dari petani aren. 

b. Analisa laboratorium untuk mengestimasi kandungan nutrisi bunga aren yang dilakukan 

sebanyak tiga kali ulangan dengan analisa proksimat berdasarkan Deptan-JICA (1999) dan 

FAO (2011). 

 

Analisa Data: Data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif berdasarkan metode arithmatic 

mean ( X ± SD) menggunakan komputer dengan program Microsoft Excel (Santosa dan Azhari, 

2005). 

Variabel yang Diamati: Data primer hasil pengamatan fisiologis pohon aren dan komposisi 

kimia meliputi bahan kering, abu, lemak kasar, protein kasar, serat kasar dan BETN. Data 

sekunder mengenai luas areal tanaman aren di Kabupaten Lombok Barat dan jumlah tanaman 

aren di Kabupaten Lombok Barat yang diperoleh dari Kantor Dinas Perkebunan dan kehutanan 

Provinsi NTB. 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi Produksi Limbah Bunga Aren 

Aren adalah tanaman berumah satu, dimana aren yang produktif mulai perbungaan pada 

umur lebih dari 15 tahun, sedangkan yang kurang produktif berbunga mulai 7-8 tahun. Panjang 

tandan (pangkal bunga) berkisar 60-90 cm dan memiliki bunga jantan dan bunga betina 

(Damanik, dkk., 2013). Bunga aren berbentuk bulat peluru dengan diameter sekitar 4 cm, 

beruang tiga dan berbiji tiga dan tersusun dalam untaian seperti rantai (Polontalo, 2009). Tandan 

atau malai bunga aren berukuran besar, bercabang dan uniseksual. Bunga muda berwarna hijau 

dan berwarna kuning setelah matang (Sastrahidayat, dkk., 1991). Gambar bunga aren terdapat 

pada Gambar 3 dan 4. 
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Gambar 4. Bunga Aren Jantan Matang

  

Gambar 3. Bunga Aren Jantan Muda 

jantan matang  
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Bunga aren jantan berproduksi menghasilkan air nira dan bunga aren betina tidak 

menghasilkan air nira tetapi menghasilkan buah yang dijadikan kolang-kaling (Damanik, dkk., 

2013). Bunga betina muncul lebih dahulu sebanyak 2-3 kali pada pelepah daun yang dimulai 

dari ujung (pucuk) hingga ke bawah. Munculnya bunga betina menujukkan bahwa tanaman aren 

telah mencapai tinggi maksimum, setelah 6 bulan kemudian bunga jantan muncul di bawah 

bunga betina (Sunanto, 1993) dan menurut kepercayaan atau pengetahuan petani aren, 

menyadap aren ketika bunga jantan sudah mulai mekar dan jatuh ke tanah. 

 

Tabel 1. Fisiologi Limbah Bunga Aren 

Parameter Satuan Rataan 

Berat per tandan Kg 30 

Berat tongkol Kg 4 

Berat tanpa tongkol Kg 26 

Berat per tangkai Kg 0,4 

Persentase tanpa tongkol per tandan % 87,67 

Tangkai bunga aren per tandan Tangkai 80 

Bunga per tandan Butir 16.500 

Bunga per tangkai Butir 195 

Sumber: Data Primer Diolah (2015) 

    

Tabel 2. Estimasi Potensi Produksi Limbah Bunga Aren di Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2014 

Parameter Satuan Jumlah 

Luas lahan tanaman aren di Kabupaten Lombok 

Barat 

Ha 262 

Luas lahan tanaman aren di Kecamatan Lingsar  Ha 103 

Luas lahan tanaman aren di Desa Batu Mekar Ha 25 

Jumlah pohon aren di Kabupaten Lombok Barat  Pohon 555.000 

Jumlah pohon aren di Kecamatan Lingsar Pohon 25.750 

Jumlah pohon aren di Desa Batu Mekar Pohon 6.250 

Masa produktif pohon aren Tahun 10-30 

Lama produksi nira kali/ tahun/ pohon 2-3 

Produksi nira liter/ tahun/ pohon 10-80 

Produksi bunga aren selama masa produksi nira kali/ tahun/ pohon 2-3 

Produksi bunga aren tanpa tongkol di Kabupaten 

Lombok Barat* 

ton/ tahun  32.750 

Sumber:  Data Sekunder dari NTB Dalam Angka (2014) 

 *Data Primer Diolah (2015) 

 

Luas lahan tanaman aren di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan NTB Dalam Angka 

Tahun 2014 adalah ±212 Ha dengan jumlah tanaman aren sebanyak ± 555.000 pohon, sehingga 

potensi produksi limbah bunga aren tanpa tongkol di Kabupaten Lombok Barat adalah 32.750 

ton per tahun dengan persentase produksi bunga aren tanpa tongkol sebanyak 86,67 per tandan. 

 

Potensi Limbah Bunga Aren sebagai Pakan  
Bahan pakan adalah suatu bahan yang dapat dimakan, disukai, dapat dicerna sebagian 

atau seluruhnya, dapat diabsorpsi, dan bermanfaat serta bagi ternak. Pakan adalah bahan yang 

dapat dimakan, dicerna, diserap, tidak beracun atau tidak mengganggu kesehatan ternak yang 

mengkonsumsinya. Menurut Hartadi, dkk (1987) bahan pakan dibagi menjadi tiga kelompok 

yaitu (1) hijauan yang diberikan dalam bentuk segar dari pastura dan tanaman padangan, (2) 

sumber energi dengan protein kasar kurang dari 20 persen dan serat kasar kurang dari 18 persen 

dari bahan kering, (3) sumber protein dimana, setidaknya mengandung protein kasar 20 persen 
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dari bahan kering. Berdasarkan teori di atas, bunga aren dapat digolongkan ke dalam bahan 

pakan sumber energi, karena kandungan protein kasarnya kurang dari 20 persen dengan serat 

kasar mencapai 19 persen (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Komposisi Kimia Bunga Aren (Arenga pinnata) dalam Bahan Kering 

Bunga Aren 

(Kode) Komposisi Kimia (%) 

Ulangan BK Abu  LK SK PK BETN 

R 1 83,678 6,051 3,006 17,637 12,235 61,072 

R 2 83,744 7,159 2,627 19,185 11,284 59,743 

R 3 83,566 6,051 2,392 19,293 12,251 60,013 

Jumlah 250,988 19,262 8,025 56,116 35,769 180,828 

Rataan 83,663 6,421 2,675 18,705 11,923 60,276 

Sumber    :  Data Primer Diolah (2015) 

Keterangan :   

BK : Bahan kering Abu : Mineral  LK      : Lemak kasar 

SK : Serat kasar PK   : Protein kasar BETN : Bahan ekstak tanpa N 

 

Komponen pakan yang dimanfaatkan oleh ternak disebut zat gizi atau nutrisi. Nutrisi 

tersebut dapat digambarkan oleh komposisi kimia suatu pakan. Komposisi kimia bunga aren 

mendekati komposisi kimia dedak padi halus (tabel 4), sehingga dapat digolongkan sebagai 

bahan pakan sumber energi (karbohidrat) dan diperkirakan lebih palatabel (lebih disukai) 

daripada rumput lapangan, karena zat gizinya yang lebih tinggi, berbentuk seperti biji atau 

butiran, memiliki aroma seperti gula dan diperkirakan rasanya manis. 

 

Tabel 4. Perbandingan SK dan PK dalam BK Bunga Aren dan Bahan Pakan Sumber 

Energi Lainnya. 

Bahan Pakan Komposisi Kimia (%) 

BK SK PK 

Bunga aren* 83,66 18,71 11,92 

Jerami padi kering 86,00 35,90 3,70 

Dedak padi halus 86,00 10,00 12,50 

Dedak jagung 86,00 5,00 11,23 

Jagung kuning 86,00 1,40 10,30 

Cantel (sorgum) 86,00 2,80 11,20 

Sumber       : * Data Primer Diolah (2015) 

            Umiyasih, dkk (2007) 

        Keterangan : 

        BK : Bahan Kering    PK  : Protein Kasar 

        SK  : Serat Kasar   

 

Pada penelitian ini, rumput lapangan digunakan sebagai pakan standar (biasa diberikan 

peternak) sehingga diperoleh kandungan protein kasar bunga aren lebih tinggi daripada rumput 

lapangan, tetapi serat kasarnya lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai gizi bunga aren 

(khususnya protein kasar) lebih tinggi daripada rumput lapangan. Perbandingan komposisi 

kimia bunga aren dan rumput lapangan terdapat pada tabel 5. 
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Tabel 5. Perbandingan Komposisi Kimia Bunga Aren dan Rumput Lapangan (% BK) 

 

Sumber:   *    Data Primer Diolah (2015 ) 

          **   Sutardi (1981) 

        ***   Siregar (1994)  

 

4.  SIMPULAN DAN SARAN 

Luas lahan tanaman aren di Kabupaten Lombok Barat adalah ± 212 Ha dengan jumlah 

tanaman aren sebanyak ± 555.000 pohon, dengan persentase produksi bunga aren tanpa tongkol 

adalah 86,67 persen per tandan, sehingga potensi produksi limbah bunga aren tanpa tongkol di 

Kabupaten Lombok Barat adalah 32.750 ton/ tahun. Bunga aren berpotensi menjadi pakan 

digambarkan dengan komposisi kimianya mendekati komposisi kimia dedak padi halus yang 

terdiri atas 83,663 persen bahan kering, 6,421 persen abu, 11,923 persen protein kasar, 2,675 

persen lemak kasar, 18,705 persen serat kasar dan 60,276 persen BETN. Bunga aren dapat 

digolongkan sebagai bahan pakan sumber energi (karbohidrat) dan diperkirakan lebih palatabel 

(lebih disukai) daripada rumput lapangan, karena zat gizinya lebih tinggi, berbentuk seperti biji 

atau butiran, memiliki aroma seperti gula dan diperkirakan rasanya manis. Perlu dilakukan uji 

kecernaan dan konsumsi bunga aren pada ternak. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu yang berbeda terhadap 

penyerapan kuning telur larva ikan Kerapu macan Epinephelus fuscoguttatus. Penelitian 

ini dilaksanakan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar (BPBAP) Takalar. 

Memelihara larva Kerapu macan Epinephelus fuscogutattus yang baru menetas (D0) 

dengan menggunakan suhu yang berbeda yaitu  pada suhu 250C, 280C dan 310C, 

mengukur efisiensi penyerapan kuning telur dan tingkat kelulusan hidup larva ikan kerapu 

macan Epinephelus fuscoguttatus . Hasil yang diperoleh dalam penelitian bahwa semakin 

tinggi suhu maka laju penyerapan kuning telur semakin cepat sebaliknya pada suhu yang 

rendah penyerapan kuning telur semakin lambat. Perlakuan suhu yang berbeda 

memberikan pengaruh terhadap efisiensi penyerapan kuning telur dan tingkat 

kelangsungan hidup larva ikan kerapu macan Epinephelus fuscoguttatus. Efisiensi 

penyerapan kuning telur tertinggi didapatkan pada perlakuan A (suhu 25 0C) sebesar 

4,01% dan yang terendah pada perlakuan C (suhu 31 0C) sebesar 1,43%. 

 

Kata kunci : kerapu macan, penyerapan kuning telur, suhu 

 

 

1.   PENDAHULUAN 

Ikan kerapu macan umumnya dikenal dengan istilah "groupers" dan merupakan salah 

satu komoditas perikanan penting yang mempunyai nilai jual cukup tinggi dan peluang 

ekonomi yang baik dipasaran domestik maupun pasar internasional. (Ibrahim, 2010).  

Telur ikan kerapu macan yang sudah menetas akan menjadi larva ikan Kerapu macan. 

Larva ikan Kerapu macan akan mengalami tahap kritis selama 15 hari. Tahap kritis pada larva 

merupakan tahap dimana larva ikan Kerapu macan mulai menyesuaikan diri dari perubahan 

jenis makanan, yaitu dari proses penyerapan kuning telur (yolk eggs) dan gelembung minyak 

(oil globule) sebelum menjadi pemanfaatan makanan dari luar yang berupa pakan alami 

(Nannochloropsis sp, Chlorella sp, dan Rotifera). Pada umumnya kuning telur pada larva ikan 

Kerapu macan hanya dapat bertahan 2 – 3 hari. 

Serapan kuning telur adalah salah satu aspek yang penting diketahui untuk mengatasi 

periode kritis pada awal daur hidup ikan, (May, 1974). Kematian yang tinggi pada periode 

kritis dapat dipengaruhi oleh tekanan lingkungan salah satunya adalah suhu. (Johns dan 

Howell, 1980). Oleh karena itu penelitian tentang pengaruh suhu dalam mengefisiensi 

penyerapan kuning telur larva ikan Kerapu macan Epinephelus fuscoguttatus perlu dilakukan. 

 

2.   MATERI DAN METODE 

 

2.1 Waktu Dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan mulai dari bulan Agustus sampai pada September 

2016 di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar (BPBAP) Takalar. 

 

2.2 Alat Dan Bahan 

Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut 
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Tabel 1.  Alat dan Kegunaan dalam Penelitian 

Alat  Kegunaan 

Aerasi 

Heater 

Kertas Lakmus 

Seng plastik 9 buah 

Tissue  

Bak Plastik 9 buah ukuran 20 liter air 

Kamera  

Mikroskop  

Mistar 

Refraktometer 

Senter 

1 set perlengkapan sirkulasi air 

Mensuplai O2 ke wadah penelitian  

Mengatur  suhu air 

Mengukur pH 

Untuk wadah melekatnya benih 

Membersihkan wadah 

Wadah penelitian  

Dokumentasi  

Mengamati hewan uji  

Mengukur panjang hewan uji 

Mengukur Salinitas 

Untuk mengamati hewan uji 

Untuk mensuplai debit air 

 

Hewan uji yang digunakan adalah larva ikan Kerapu macan berumur baru menetas (D0) 

yang diperoleh dari hasil pemijahan induk kerapu macan yang dipelihara di Balai Perikanan 

Budidaya Air Payau Takalar (BPBAP) Takalar. Media yang dipergunakan adalah air laut 

dengan salinitas 33 – 35 ppt yang telah di filter dan di sterilisasi 

 

2.3  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

a) Membersihkan seluruh alat yang akan digunakan dalam penelitian termasuk batu aerasi dan 

wadah percobaan sebelum dilakukan percobaan. 

b) Memasang peralatan yang digunakan dalam penelitian seperti : lampu, wadah penelitian, 

aerasi. Lampu berfungsi sebagai alat penerang dalam pengambilan sampel.  

c) Mengatur alat-alat yang akan digunakan,sehari sebelum diadakan penelitian terlebih dahulu 

dengan tujuan agar suhu tiap-tiap perlakuan stabil sesuai dengan yang diharapkan. 

d) Mengatur suhu pada media pemeliharaan larva kerapu macan yang telah disiapkan 

menggunakan heater dengan suhu 25, 28, dan 310 C. 

e) Memasukan hewan uji kedalam tiap-tiap wadah penelitian dengan kepadatan 200 ekor per 

wadah. 

f) Mengambil sampling pertama dilakukan pada saat larva baru menetas (D0) sebanyak 10 

ekor untuk pengukuran volume kuning telur awal. 

g) Mengambil sampling selanjutnya dilakukan 12 jam sekali selama 3 hari untuk melihat laju 

penyerapan kuning telur tiap-tiap perlakuan, sedangkan untuk melihat efisiensi penyerapan 

kuning telur yang dijadikan pengamatan akhir adalah 48 jam setelah menetas, jumlah 

hewan uji yang diambil untuk tiap-tiap unit setiap kali sampling adalah 5 ekor. 

.         

2.4  Peubah Penelitian 
Peubah yang diamati dalam percobaan ini adalah efisiensi penyerapan kuning telur dan tingkat 

kelulusan hidup larva. 

a) Efisiensi penyerapan kuning telur dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 EPK =  %100
a

b

V

V
              (1) 

Dimana : EPK = Efisiensi penyerapan kuning telur (%) 

 Va    = Volume kuning telur awal (µm) 

 Vb    = Volume kuning telur akhir (µm) 

 

b) Kelangsungan Hidup larva ikan kerapu macan Epinephelus fuscogutattus 

Kelangsungan hidup  dihitung  dengan menggunakan Rumus: (Effendie,1979)  

KH = %100
o

t

N

N
                                  (2)              
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Dimana : KH    = Kelangsungan Hidup (%) 

Nt   =  Jumlah Larva ikan kerapu macan pada akhir penelitian (ekor) 

No  = Jumlah Larva ikan kerapu macan pada awal penelitian (ekor) 

 

3.   ANALISIS DATA 

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan suhu terhadap efisiensi penyerapan kuning telur 

dan sintasan larva maka data di analisis dengan Analisis Ragam. Apabila terdapat pengaruh, 

maka dilakukan uji Beda Nyata Terkecil (Sudjana, 1989 dan Gaspersz, 1991). 

 

4.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Efisiensi Penyerapan Kuning Telur 

Rata-rata efisiensi penyerapan kuning telur larva ikan kerapu macan epinephelus 

fuscoguttatus, selama 48 jam setelah menetas terlihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, 

terlihat bahwa rata-rata efisiensi penyerapan kuning telur tertinggi didapatkan pada perlakuan 

A (suhu 25 0C) sebesar 4,01 %, kemudian disusul perlakuan B (28 0C) sebesar 2,77 %, dan 

perlakuan C dengan suhu (31 0C) sebesar 1,43 %. Hasil analisis sidik ragam menunjukan 

bahwa perlakuan suhu secara nyata (P<0,05) berpengaruh terhadap efisiensi penyerapan 

kuning telur larva ikan kerapu macan. 

 

Tabel 2. Rata-rata Efisiensi Penyerapan Kuning Telur Larva Ikan Kerapu Macan 

Epinephelus fuscoguttatus, Selama 48 Jam Setelah Menetas. 

Perlakuan Suhu 
Rata-rata Efisiensi Penyerapan Kuning 

Telur % 

A (suhu 25 0C) 4,01a 

B (suhu 28 0C) 2,77b 

C (suhu 31 0C) 2,43c 

 

Ket : Huruf berbeda menunjukan adanya perbedaan antar perlakuan (P<0,05). 

 

Tabel 2 menunjukan bahwa perlakuan A berbeda sangat nyata dengan perlakuan B, 

demikian pula halnya perlakuan B dengan C dan A dengan C. hal ini terjadi karena pada 

perlakuan A (250C) merupakan suhu terendah sehingga proses metabolisme yang terjadi di 

dalam tubuh ikan lebih kecil jika dibandingkan dengan perlakuan B dan C, sehingga pada 

perlakuan A jumlah nutrien atau kuning telur yang digunakan larva untuk mempertahankan 

hidupnya lebih sedikit. Sebaliknya pada perlakuan suhu yang lebih tinggi menyebabkan 

metabolisme di dalam tubuh ikan semakin besar, sehingga nutrien yang digunakan untuk 

melangsungkan hidupnya akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan pendapat Furukawa 

(1990), bahwa penyerapan kuning telur akan meningkat sesuai dengan peningkatan suhu. 

Selanjutnya Anindiastuti dkk., (1995) mengatakan bahwa bekal kuning telur tersebut hanya 

cukup untuk persediaan tidak lebih dari 3 hari, setelah itu larva harus aktif untuk mengambil 

makanan dari lingkungan sekitarnya. 

Sehari setelah menetas kuning telur dan butiran minyak terlihat dominan pada larva 

Kerapu macan. Proporsi butiran minyak dan kuning telur yang berukuran besar pada stadia ini 

juga membantu larva dalam mengapung dan berenang mengikuti arus. Ukuran butiran kuning 

telur pada hari ke-1 (D1) setelah menetas sekitar 0.188 mm. Secara mikroskopis kuning telur 

terlihat mulai berkurang pada umur 3 hari (D3).  

 

Tingkat Kelangsungan Hidup Larva 

Rata-rata tingkat kelulusan hidup larva ikan kerapu macan pada akhir penelitian (48 jam 

setelah menetas) dapat dilihat pada Tabel 3, terlihat bahwa rata-rata tingkat kelangsungan 

hidup larva ikan Kerapu macan yang tertinggi didapatkan pada perlakuan C (suhu 31 0C) 

sebesar 87,8 %, diikuti oleh perlakuan B (suhu 28 0C) sebesar 75,4 %, dan yang paling 

terendah adalah perlakuan A (suhu 25 0C) sebesar 65,8 %. Hasil Analisis Sidik Ragam 

menunjukan bahwa perlakuan suhu secara nyata (P<0,05) berpengaruh terhadap tingkat 

kelulusan hidup larva ikan kerapu macan. 
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Tabel 3. Rata-rata Tingkat Kelulusan Hidup Larva Ikan Kerapu Macan Epinephelus 

fuscoguttatus, Selama 48 Jam Setelah Menetas. 

Perlakuan Suhu Rata-rata Tingkat Kelangsungan Hidup% 

suhu 25 0C 65,8a 

suhu 28 0C 75,4b 

suhu 31 0C 87,8c 

 

Ket : Huruf berbeda menunjukan adanya perbedaan antar perlakuan (P<0,05). 

 

Tabel 3 menunjukan bahwa perlakuan A berbeda sangat nyata dengan perlakuan B, 

demikian pula halnya dengan perlakuan B dengan C dan A dengan C. Dari setiap perlakuan 

terlihat bahwa tingkat kelangsungan hidup tertinggi adalah perlakuan C (suhu 31 0C) sebesar 

87,8 %, hal ini terjadi karena pada perlakuan C kondisi suhunya lebih isotermal atau dengan 

kata lain suhu antar media dengan cairan dalam tubuh ikan lebih seimbang sehingga proses 

metabolismenya lebih baik dan tingkat kelulusan hidup larva ikan lebih tinggi. Selain itu 

kuning telur sebagai sumber nutrisi tidak terserap habis sampai akhir penelitian, sehingga 

larva masih dapat menggunakannya sebagai sumber energi dalam melangsungkan 

hidupnya.Hal ini sesuai dengan pendapat Murtidjo (2002), bahwa kisaran suhu yang baik 

untuk pemeliharaan ikan kerapu macan adalah 25 – 32 0C. Sedangkan untuk tingkat kelulusan 

hidup terendah adalah pada perlakuan A (suhu 25 0C) sebesar 65,8 %. Hal ini disebabkan 

karena pada suhu yang rendah proses metabolisme yang terjadi didalam tubuh ikan lebih kecil 

sehingga kebutuhan kuning telur terserap lebih sedikit. 

 

5.    KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a) Semakin tinggi suhu maka laju penyerapan kuning telur semakin cepat sebaliknya pada 

suhu yang rendah penyerapan kuning telur semakin lambat. 

b) Perlakuan suhu yang berbeda memberikan pengaruh terhadap efisiensi penyerapan kuning 

telur dan tingkat kelulusan hidup larva ikan Kerapu Macan Epinephelus Fuscoguttatus. 

c) Efisiensi penyerapan kuning telur tertinggi didapatkan pada perlakuan A (suhu 25 0C) 

sebesar 4,01% dan yang terendah pada perlakuan C (suhu 31 0C) sebesar 1,43%. 

. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai maka dapat disarankan bahwa suhu yang baik 

untuk pemeliharaan larva ikan Kerapu macan adalah 250C  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil hutan di hutan kemasyarakatan (HKm) 

Kecamatan Batukliang Utara sebagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan yang menjadi 

sumber data pengelolaan sumberdaya hasil hutan yang berkelanjutan. Hasil hutan yang 

dianalisis merupakan hasil hutan yang dikategorikan basis berdasarkan nilai ekonomi setiap 

tahunnya. Sumber informasi penelitian ini bersumber dari pengelola HKm seperti koperasi 

dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) HKm. Pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan angket (kuisioner). Pengolahan data hasil hutan bukan kayu 

(HHBK) unggulan menggunakan metode statistik non parametrik (description scoring). 

Metode statistik non parametrik ini terdapat 5 kriteria dengan bobot masing-masing kriteria 

ekonomi 35%, kriteria biofisik dan lingkungan 15%, kriteria kelembagaan 20%, kriteria sosial 

15%, dan kriteria teknologi 15%. Hasil hutan basis sebanyak 12 jenis komoditas, setelah data 

dianalisis menggunakan metode statistik non parametrik memperlihatkan hasil sebayak 1 

(satu) jenis komoditas yang dikategorikan HHBK unggulan I yaitu nagka dengan total nilai 

unggulan 86,22. Terdapat 2 (dua) jenis komoditas yang dikategorikan sebagai HHBK 

unggulan kategori II yaitu bambu dan durian dengan total nilai unggulan masing-masing 

73.27 dan 63.61. Selanjutnya terdapat 4 (empat) jenis komoditas yang dikategorikan sebagai 

HHBK unggulan kategori III yaitu TNU kakau sebesar 46,77, TNU talas 42,77, TNU singkong 

sebesar 39,77, dan TNU jahe sebesar 45,55. Terdapat 5 (lima) jenis komositas yang 

dkategorikan sebagai hasil hutan non unggulan yaitu cabe, ubi jalar, pisang, pinang, dan sirih 

dengan total nilai unggulan di bawah 30. berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa 

di HKm Kecamatan Batukliang Utara terdapat 7 (tujuh) jenis HHBK  kategori unggulan. 

 

Kata kunci: analisis, hasil,  hutan, kayu, kemasyarakatan, unggulan 

 

1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keberdaan sumber daya alam hayati hasil hutan sangat beraneka ragam sperti hasil 

hutan kayu dan hasil hutan non kayu serta hasil hutan berupa jasa lingkungan. Kekayaan 

sumberdaya alam hayati dalam hutan dipandang sebagai sumberdaya alam yang dapat 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia karena dapat memberikan sumbangan hasil alam 

yang cukup besar bagi negara, hasil sumber daya alam hayati menyediakan produk berupa non 

kayu dalam bentuk bahan bakar, makanan, dan tanaman obat yang membantu masyarakat 

sekitar hutan (Ei et al., 2017). 

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara nasional ditetapkan melelui permenhut no 

P.35 RI tahun 2007 di tetapkan 9 kelompok HHBK yang terdiri dari 565 komoditas tumbuhan 

dan hewan. Hasil hutan bukan kayu adalah  seluruh produk biologi yang dapat diperoleh dan 

dipanen  dari  kawasan  hutan (Wayudi, 2013). Sumberdaya alam hasil hutan yang terdiri dari 

565 jenis komoditas tersebut jika diperinci mencakup : 

1. Hasil nabati beserta turunannya seperti kayu, rotan, bambu, rerumputan, tanaman obat, 

jamur, getah-getahan, bagian atau yang dihasilkan tetumbuhan. 

2. Hasil hewani beserta turunannya seperti satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru, 

satwa elok, serta bagian atau yang dihasilkan hewan hutan. 

3. Hasil hutan non kayu seperti jasa lingkungan, air, udara, dan penyerapan carbon. 

Produk hasil hutan bukan kayu menjadi sumber pendapatan langsung untuk 

pemenuhan kebutuhan masyarakat di beberapa negara yang memiliki ketersediaan kawasan 
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hutan. Beberapa negara dari total nilai ekonomi bersumber dari hasil hutan bukan kayu 

mampu memberikan pemasukan negara yang sama besar bahkan mungkin lebih dari yang 

diperoleh dari hasil hutan berupa kayu (Wiratno, 2014). Wayudi (2013) menyatakan manfaat 

hasil hutan bukan kayu dengan pengetahuan atau  kearifan  local (indigenousknowledge) 

sumberdaya  hutan,  khusunya produktivitas dari komoditas hasil hutan bukan kayu telah 

memberikan beragam manfaat dan fungsi bagi penduduk lokal,  seperti sebagai sumber bahan 

makanan, sumber pendapatan, dan pekerjaan. Beberapa fungsi utama hasil hutan bukan kayu 

seperti fungsi sosial ekonomi,  jasa hutan,  konservasi lingkungan dan pengembangan 

masyarakat hutan (Undang-Undang Negara Republik Indonesia, 1967). 

Fungsi HHBK sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia, namun sejauh ini 

pemanfaatan HHBK pada HKm Kabupaten lombok Tengah belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Nandini (2013) menyatakan pemanfaatan HHBK di hutan kemasyarakatan (HKm) 

Lombok Tengah menunjukkan kondisi perekonomian masyarakat yang berada disekitar hutan 

masih tergolong kategori buruk dengan perhitungan metode sistem scoring. Pendapatan 

masyarakat dari HKm belum memberikan konstribusi secara nyata terhadap pendapatan petani 

karena masyarakat sekitar hutan masih memakai sistem usaha tani yang masih sederhana, 

kemampuan swadaya yang masih relatif kecil. Beberapa hal yang melatar belakangi 

pemanfaatan HHBK belum maksimal karena data dan informasi tentang hasil hutan bukan 

kayu serta dukungan iptek masih terbatas, selain itu,  HHBK yang dikelola sangat beragam 

sehingga belum ada fokus atau prioritas pengembangan dan pengelolaannya. 

Adanya data, informasi dan skala prioritas pengelolaan HHBK unggulan diharapkan 

sebagai solusi untuk pengembangan HHBK di HKm Kabupaten Lombok Tengah sehingga 

pemanfaatan HHBK menjadi maksimal dan dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat 

pengelola HKm. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil hutan bukan kayu unggulan di 

Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kecamatan batukliang Utara Kabupaten Lombok 

Tengah sebagai sumber data dalam pengelolaan sumberdaya hasil hutan yang berkelanjutan. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian dilakukan di kawasan Hutan kemasyarakatan (HKm) Kabupaten 

Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian dilakukan dari tanggal 5 sampai 25 

November 2017. 

 

2.2 Data dan Sumber Data 

Data yang di kumpulkan adalah data primer dan data skunder, data primer adalah data 

yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden, sedangkan data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau pihak ketiga bersumber dari buku 

pengelolaan HKm dan lain sebagainya. Sumber data diperoleh dari pengelolaa HKm seperti 

ketua atau pengurus koperasi pengelola HKm, ketua gabungan kelompok tani HKm. 

 

2.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan kuisioner (angket). 

Guna mendapatkan data dari responden, angket digunakan untuk mendapatkan data primer 

berupa jenis HHBK yang dibudidayakan, bagaimana pengelolaan HHBK tersebut secara aspek 

ekonomi, aspek biofisik dan lingkungan, aspek kelembagaan, aspek sosial dan aspek 

tekhnologi.  

 

2.4 Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui jenis 

HHBK unggulan berdsarkan beberapa kriteria. Analisis data menggunakan rumus perhitungan 

analisis statistik non parametric (description scoring). Tahapan analisis dengan Metode 

Aria Dirawan, dkk 



 

45 

 

Seminar Nasional MIPA 2017 

ISBN : 978-602-60761-8-2 

analisis statistik non parametrik mengacu dari peraturan menteri kehutanan no  P 21 tahun 

2009 meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 

a) Kuantifikasi data pengukuran tiap indikator pada masing-masing criteria. 

b) Scoring yakni pemberian nilai tiap indikator dengan nilai 3, 2 dan 1 

c) Penghtiungan Nilai Indikator Tertimbang (NIT) : 

NIT suatu kriteria (NITk) adalah hasil bagi antara bobot suatu kriteria (Bk) dengan jumlah 

indikator pada kriteria tersebut (JIk) dikali dengan jumlah hasil pembagian antara nilai 

indikator dengan nilai indikator. Perhitungan mengacu dari Peratutan Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia (2009) sebagai berikut :  

Rumus perhitungan Nilai Indikator Tertimbang (NIT) 

)
max

(
1 


n

i
k

k
k

Ni

N

JI

B
NIT  (1) 

 

Perhitungan Total Nilai Unggulan (TNU) suatu jenis HHBK dilakukan dengan 

menjumlahkan semua nilai indikator tertimbang dari semua kriteria. Perhitungan Total 

Nilai Unggulan sebagai berikut 

tkbe NITNITNITNITTNU   (2) 

 

d) Penetapan Nilai Unggulan  

Berdasarkan Total Nilai Unggulan (TNU) jenis HHBK dikelompokan ke dalam 3 (tiga) 

kategori Nilai Unggulan (NU) sebagai berikut :  

1. Nilai Unggulan 1 Adalah jenis HHBK yang memiliki nilai TNU antara 78 – 100  

2. Nilai Unggulan 2 Adalah jenis HHBK yang memiliki nilai TNU antara 54 – 77  

3. Nilai Unggulan 3 Adalah jenis HHBK yang memiliki nilai TNU antara 30 – 53 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Hutan Basis 

Studi hasil hutan bukan kayu unggulan merupakan suatu penelitian yang mengkaji 

beberapa komoditas hasil hutan basis di HKm Kecamatan batukliang Utara dengan tujuan 

untuk menentukan komoditas hasil hutan yang dikategorikan sebagai HHBK unggul. Kriteria 

penentuan kategori unggul dilandaskan pada beberapa kriteria dan bobot indikator. Analisis 

criteria HHBK unggul seperti kriteria ekonomi memilki bobot 35%, kriteria biofisik dan 

lingkungan 15%, kriteria kelembagaan bobot 20%, kriteria sosial bobot 15% dan kriteria 

teknologi bobot 15%. Beberapa komoditas hasil hutan sebelum dianalisis terlebih dahulu 

ditentukan sebagai komoditas basis di HKm kecamatan Batukliang Utara.  

Komoditas basis di HKm Batukliang Utara terdiri dari 12 jenis komoditas yang 

tergolong jensi hasil hutan pati, buah, non kayu, dan empon-empon. Berikut beberapa jenis 

komoditas basis di HKm Batukliang Utara. 

Tabel 3.1 Sebaran Komoditas Hasil Hutan Basis 

Komoditas Volume 

Singkong 

Nangka 

Durian 

Kakau  

Bambu 

Sirih 

Pinang 

Talas 

Pisang 

Ubi jalar 

Jahe 

Cabe 

2862 Karung 

145943 Biji 

184097 Biji 

67723 Kg 

102360 Batang 

8142 Keranjang 

4669 Kg 

3304 Karung 

5110790 Sisir 

2059 Karung 

989 Karung 

730 Karung 

3.2 Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan 
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Analisis HHBK unggulan menggunakan perhitungan analisis statistik non parametrik 

tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) kategori unggulan dengan rumus perhitungan Nilai 

Indikator tertimbang (NIT)  tiap-tiap  kriteria berdasarkan bobot masing masing kemudian 

penjumlahan Total Nilai Unggulan (TNU). 

 

Kategori Unggulan I 

Kategori unggulan I jika suatu komoditas memiliki (TNU) kisaran 78-100 kisaran 

tersebut adalah komoditas HHBK nangka. NIT untuk komoditas nagka memiliki nilai 24 

untuk kriteria ekonomi, nilai 14 untuk kriteria biofisik dan lingkungan, nilai 18,888 untuk 

kriteria kelembagaan, nilai 15 untuk kriteria sosial, dan nilai 15 untuk kriteria tekhnologi. 

Nilai Indikator Terrimbang (NIT) tersebut diperoleh dari perhitungan hasil bagi antara bobot 

suatu kriteria (Bk) dengan jumlah indikator pada kriteria tersebut (JIk) dikali dengan jumlah 

hasil pembagian antara nilai indikator dengan nilai indikator. 

Perhitungan TNU dilakukan dengan menjumlahkan semua nilai indikator tertimbang 

dari semua kriteria. 

     TNU Nangka 

 

     TNU Nangka 

     JUMLAH 

NIT ekonomi+NIT biofisik dan lingkungan+NIT 

Kelembagaan+NIT Sosial+NIT tekhnologi. 

24 + 14 + 18,888 + 15 + 15 

86,22 

Nangka sebagai komoditas HHBK dengan total nilai unggulan 86,22 sehingga 

dikategorikan HHBK unggulan I. 

 

Kategori Unggulan II 

Perhitungan indikator tertimbang untuk HHBK unggul II memiliki nilai hasil analisis. 

Nilai Indikator Tertimbang (NIT) untuk komoditas bambu  memiliki nilai kriteria ekonomi 

23,333, kriteria biofisik dan lingkungan 13, kriteria kelembagaan 14,444, ckriteria sosial 15, 

dan kriteria tekhnologi memiliki nialai 7,5. Sementara itu, hasil analisis nilai indikator 

tertimbang HHBK durian sebagai berikut: Kriteria ekonomi 23,333 kriteria biofisik dan 

lingkungan 15, kriteria kelembagaan 7,777, kriteria sosial 12,5, dan kriteria tekhnologi 

memiliki nialai 5. Tahap berikutnya adalah perhitungan Total Nilai Unggulan (NIT). 

Perhitungan TNU untuk semua kriteria pada masing-masing jenis komoditas bambu dan 

durian sebagai berikut. 

     TNU Bambu 

 

     TNU Nangka 

     JUMLAH 

NIT ekonomi+NIT biofisik dan lingkungan+NIT 

Kelembagaan+NIT Sosial+NIT tekhnologi. 

23,333 + 13 + 14,444 + 15 + 7,5 

73,27 

Nilai 73,27 merupakan kisaran nilai kategori HHBK unggulan II. Bambu berarti 

HHBK unggulan II. Selanjutnta perhitungan komoditas durian sebagai berikut: 

     TNU Bambu 

 

     TNU Nangka 

     JUMLAH 

NIT ekonomi+NIT biofisik dan lingkungan+NIT 

Kelembagaan+NIT Sosial+NIT tekhnologi. 

23,333+13+14,444+15+7,5 

63,61 

Nilai 73,27 merupakan kisaran nilai HHBK unggulan II. Durian berarti HHBK 

unggulan II. 

 

Kategori Unggulan III 

Kisaran nilai unggulan  HHBK kategori unggulan III yaitu 30-53. Hasil analisis 

menggunakan perhitungan Total Nilai Unggulan (TNU) berdasarkan rumus analisis statistik 

non parametrik yaitu TNU kakau sebesar 46,77, TNU talas 42,77, TNU singkong sebesar 

39,77, dan TNU jahe sebesar 45,55. Total nilai unggulan di atas merupakan hasil penjumlahan 

nilai indicator tertimbang (NIT) pada tiap-tiap  kriteria pada masing-masing komoditas hasil 

hutan yang dianalisis.  

Sajian hasil perhitungan analisis di atas menunjukkan kisaran nilai ungulan beberapa 

komoditas HHBK kategori unggulan III. HHBK unggulan kategori III disajikan dalan grafik 

berikut:  

Aria Dirawan, dkk 



 

47 

 

Seminar Nasional MIPA 2017 

ISBN : 978-602-60761-8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.1 Total Nilai Unggulan Kategori III 

 

3.3 Pembahasan 

Beberapa jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) hasil analisis tersebut merupakan 

komoditas dikelola oleh masyarakat pengelola HKm. Nilai masing-masing komoditas 

berbeda-beda sehingga dikategorikan sebagai HHBK unggulan I, II dan III. Beberapa faktor 

penentu penilain tersebut ialah secara ekonomi, biofisik dan lingkungan, kelembagaan, sosial, 

dan teknologi. Beberapa jenis HHBK yang dikelola terdapat dalam pengelolaan koperasi 

seperti nangka. Sementera itu terdapat juga beberapa jenis HHBK yang pengelolaan dibawah 

kelompok usaha yaitu gapok-tan bukan koperasi. 

Aspek ekonomi dan teknologi juga menjadi aspek yang penting dalam penentuan 

kategori HHBK unggulan, jika dalam pengelolaannya sudah menggunakan tekhnologi, maka 

besaran total nilai unggulannya akan meningkat. Dengan adanya basis data HHBK unggulan 

ini, diharapkan para pengelola HKm dan petani HKm memiliki langkah yang tepat dalam 

pembudidayaan dan pengelolaan beberepa jenis komoditas hasil hutan sehingga dapat 

menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan hasil hutan yang berkelanjutan ( 

sustainable management forest product). 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan eksplorasi terhadap rizosfer hutan Senaru yang 

merupakan habitat alami gaharu Gyrinops versteegii di pulau Lombok untuk dimanfaatkan 

sebagai media tumbuh bibit G. versteegii dalam rangka mewujudkan budidaya gaharu yang 

berkelanjutan. Sampel rizosfer diambil dari kedalaman kurang lebih 0 – 20 cm. Selanjutnya 

ektraksi spora dari sampel rizosfer dilakukan dengan metode penyaringan dan sentrifugasi. 

Setelah ekstraksi spora, rizosfer dicampur dengan media tanah dan pasir untuk digunakan 

sebagai media tumbuh benih G. versteegii. Benih G. versteegii dikoleksi dari perkebunan 

gaharu di desa Kekait Puncang Lombok Barat. Pengukuran pertumbuhan dilakukan selama 8 

minggu. Data yang pertumbuhan dianalisis dengan grafik pertumbuhan yang dilengkapi 

dengan standar error. Sementara itu data persentase kolonisasi dianalisis dengan standar eror 

dan ANOVA serta Uji BNJ. Hasil ioslasi spora menunjukkan bahwa rizosfer hutan Senaru 

berpotensi sebagai sumber inokulan mikoriza. Sementara itu pertumbuhan bibit G. versteegii 

pada media tumbuh mengandung rizosfer lebih baik dibandingkan dengan tanpa rizosfer 

dengan parameter utama berupa tinggi batang dan diameter batang. Pengamatan persentase 

kolonisasi juga menunjukkan bahwa kolonisasi mikoriza akar pada media mengandung 

rizosfer berbeda nyata dibandingkan dengan media tanpa rizosfer. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa media tumbuh mengandung rizosfer berpotensi digunakan sebagai media 

tumbuh ideal unutk bibit G. versteegii 

 

Keyword: Rizosfer, Hutan Senaru, Gyrinops versteegii, 

 

1. PENDAHULUAN 

Gaharu merupakan hasil hutan bukan kayu bernilai ekonomis tinggi yang dihasilkan 

terutama oleh kelompok dari genus Aquilaria dan Gyrinops. Hal ini menyebabkan kedua 

kelompok tersebut mengalami eksplorasi besar – besaran yang berujung pada terancamnya 

kelestarian mereka. Genus Aquilaria dan Gyrinpos masuk kedalam CITES Apendix II dengan 

status vulnerable yang artinya kedua kelompok tersebut status terancam punah (Schmidt, 2011). 

Terkait dengan hal tersebut, dibuatlah kebijakan pembatasan jual beli komoditi gaharu alam 

yang berasal dari kedua genus tersebut. Padahal komoditi gaharu masih sangat banyak diminati 

di pasaran. Salah satu solusi untuk permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan 

gaharu budidaya. 

Pengembangan gaharu budidaya menjanjikan eksplorasi gaharu dengan tetap menjaga 

kelestariannya di alam. Pulau Lombok merupakan salah satu lokasi di Indonesia yang memiliki 

potensi penghasil gaharu. spesies penghasil gaharu yang endemik dan banyak ditemukan di 

pulau Lombok adalah Gyrinops versteegii (Mulyaningsih and Yamada, 2007). Dengan nilai 

ekonomis tinggi, Pengembangan budidaya gaharu terutama sepesies G. versteegii diharapkan 

mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk pulau Lombok khususnya, dan Nusa 

Tenggara Barat umumnya (Siddik, 2010). Untuk melakukan budidaya yang berkelanjutan 

diperlukan teknik budidaya yang mampu mengoptimalkan pertumbuhan G. versteegii agar 

diperoleh hasil terbaik. Salah satu faktor penting dalam optimaliasi budidaya gaharu adalah 

pemilihan media tumbuh. 

Hutan Senaru merupakan salah satu habitat alami G. versteegii di pulau Lombok sehingga 

diharapkan memiliki lingkungan optimal untuk pertumbuhan spesies ini. dengan demikian 

rizosfer hutan Senaru yang merupakan media tumbuh alami G. versteegii  alam merupakan 

media tumbuh potensial untuk pembibitan spesies ini. sebagai tambahan, umumnya rizosfer 

hutan memiliki kondisi ekologis yang kompleks dan banyak di kolonisasi oleh Fungi Mikoriza 

Arbuskular (Nottingham et al., 2013). Asosiasi fungi Mikoriza Arbuskular dengan tanaman 
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penghasil gaharu terbukti mampu meningkatkan parameter pertumbuhannya (Mbaubedari, 

2011). Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap rizosfer 

hutan Senaru yang merupakan habitat alami gaharu Gyrinops versteegii di pulau Lombok untuk 

dimanfaatkan sebagai media tumbuh bibit G. versteegii. Diharapkan melalui eksplorasi media 

tumbuh tersebut dapat menjadi referensi untuk menunjang terpenuhinya budidaya gaharu yang 

berkelanjutan. 

 

2. METODOLOGI 

2.1. Pengambilan Sampel Rizosfer Hutan Senaru 

Sampel rizosfer diambil dari beberapa titik di hutan Senaru yang dipilih secara acak. 

Pemilihan titik sampel didasarkan pada keberadaan tanaman G. versteegii. Sampling 

dilakukan dengan cara mengambil sebanyak 1 Kg sample rizosfer dari kedalaman 0 – 20 cm 

pada titik – titik yang telah ditentukan. Titik sampel yang menjadi lokasi sampling selanjutnya 

dicatat koordinatnya dengan menggunakan GPS 

 

2.2. Ekstraksi Spora Mikoriza dari Sampel Rizosfer 

Sampel tanah diayak dengan menggunakan saringan 1 mm x 1 mm sambil dihaluskan 

partikelnya. Setelah partikel halus dilakukan ekstraksi dengan mencampur sampel rizosfer 

dengan akuades dengan perbandingan 1 : 10. Suspensi rizosfer dalam air selanjutnya 

dihomogenasi selama 10 menit. Setelah terhomogenasi, suspensi rizosfer dalam akuades 

dibiarkan mengendap selama 30 menit dan bagian supernatan disaring menggunakan saringan 

ukuran 100 mikron. Filtrat yang mengandung spora selanjutnya disentrifugasi dengan 

kecepatan 2.000 rpm selama 10 menit. Setelah sentrifugasi bagian supernatan dibuang dan 

bagian pelet ditambahkan dengan larutan sukrosa 50% dan kembali disentrifugasi dengan 

kecepatan 2.000 rpm selama 2 menit. Bagian supernatan disaring menggunakan kertas saring 

Advantec No. 2 (Wangiyana, 2009) 

 

2.3. Preparasi Media Tanam 

Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran antara rizosfer, 

media tanah dan media pasir. Media tanah dan pasir diambil dari kebun percobaan Universitas 

Nusa Tenggara Barat. Sebelum digunakan, media tanah dan pasir disterilisasi terlebih dahulu 

menggunakan autoklaf temperatur 121o C tekanan 2 atm selama 15 menit. Sementara itu, 

untuk rizosfer hutan Senaru tidak dilakukan proses steriliasi. setelah sterilisasi, media pasir, 

tanah dan rizosfer dicampur dengan ketentuan berikut: 
M1 : Media Pasir tanpa rizosfer  

M2 : Media Pasir dengan rizosfer(1:1)  

M3 : Media tanah tanpa rizosfer 

M4 : Media tanah dengan rizosferr (1:1) 

 

2.4. Preparasi Benih G. versteegii 

Benih G. versteegii diambil dari perkebunan gaharu di desa Kekait Puncang, Lombok 

Barat. Benih diseleksi dengan hanya memilih buah G. versteegii yang berwarna kuning – 

oranye dan biji didalamnya berwarna hitam. Setelah buah dicuci bersih, selanjutnya dikupas 

dan diambil bijinya. Biji G. versteegii selanjutnya di rendam dalam larutan zat pengatur 

tumbuh atonic dan Fungisida Delsene masing – masing selama 15 menit. Setelah perendaman, 

biji siap disemai pada media tumbuh yang telah disiapkan 

 

2.5. Penanaman dan Pengamatan Pertumbuhan Bibit 

Biji G. versteegii yang sudah dipreparasi selanjutnya disemai pada polibag ukuran 10 

cm x 20 cm sesuai dengan media yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penyiraman dilakukan  

setiap hari terutama ketika cuaca sedang panas. Pengamatan perkecambahan biji yang disemai 

dilakukan setiap hari sampai biji mulai menunjukkan perkecambahan. Sementara itu 

pertumbuhan bibit yang telah berkecambah dilakukan setiap minggu. Parameter pertumbuhan 

yang diamati adalah tinggi batang dan diameter batang.  
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2.6. Pengamatan Kolonisasi Akar 

Setelah 8 minggu masa tanam, bibit dipanen untuk diambil akarnya. Akar bibit 

selanjutnya dicuci bersih dan dipotong – potong ukuran ± 1 cm. preparasi dan pengamatan 

kolonisasi sampel akar dilakukan sesuai metode Wangiyana (2009). Akar yang telah dipotong 

direndam dalam larutan KOH 10% selama 24 jam. Setelah akar dicuci bersih selanjutnya di 

rendam kembali dalam larutan HCl selama 30 menit dan dicuci kembali dengan akuades. Akar 

selanjutnya direndam dalam larutan laktogliserol tripamblue 0,05% selama 12 jam. Setelah 

perendaman, akar diresuspensi dalam larutan gliserol 50% dan siap untuk diamati.  

 

2.7. Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis dengan ANOVA menggunakan program Co-stat for 

windows. Jika hasilnya signifikan, dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur pada taraf 5% 

dengan menggunakan program yang sama. Selain itu setiap grafik juga dilengkapi dengan 

analisis standar error pada taraf 5 % untuk menentukan nilai batas bawah dan batas atas antar 

perlakuan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Sampling 

Populasi pohon G. versteegii dibandingkan dengan populasi tanaman lainnya disekitar 

areal hutan Senaru dapat dikatakan cukup rendah. Hal ini juga sebagai konsekuensi semakin 

tingginya pencarian gaharu alam terutama diwilayah Lombok Utara yang terkenal sebagai 

sentra habitat alami G. versteegii. oleh karena semakin terbatasnya populasi G. versteegii, 

maka sampling rizosfer hanya dilakukan pada 10 titik dengan pertimbangan kondisi rizosfer 

disekitar populasi G. versteegii yang paling potensial. Sampling dilakukan pada posisi lintang 

S:  08o 19.077’ - S:  08o 18.827’ dan bujur E:  116o 24.138’ - E:  116o 24.181’ 

 

3.2. Hasil Pengamatan Spora 

Sebelum digunakan sebagai media pertumbuhan bibit G. versteegii, analisis kandungan 

spora Fungi Mikoriza Arbuskular dilakukan pada sampel rizosfer dari hutan Senaru. 

Berdasarkan hasil ekstraksi spora dari sampel rizosfer, terlihat bahwa sampel tersebut 

mengandung spora mikoriza dengan populasi yang cukup banyak.  

 

 
 

Gambar 1. Spora Mikoriza dari Sampel Rizosfer Hutan Senaru (Perbesaran 40 x) 

 

3.3. Pertumbuhan Bibit G. versteegii 

Dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu bagi benih gaharu untuk berkecambah sehingga 

pengukuran dilakukan efektif setelah 1 minggu masa semai. Secara umum bibit G. versteegii 

mempunyai pola pertumbuhan lambat diawal masa semai, namun mendekati minggu keempat 

pertumbuhan mulai lebih pesat. Secara umum pertumbuhan bibit G. versteegii lebih bagus 

pada media yang mengandung rizosfer dibandingkan dengan media tanpa rizosfer. Hal ini 

terlihat dari grafik pertambahan tinggi batang dan pertambahan diameter batang yang 

menunjukkan bahwa keduanya memiliki nilai lebih baik pada medium yang mengandung 

rizosfer (gambar 2) 
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Gambar 2. Perbandingan Pertumbuhan Bibit G. versteegii dengan Parameter Tinggi Batang 

(Atas) dan Diameter Batang (Bawah). (M1 = Pasir Tanpa Rizosfer, M2 = Pasir dengan 

Rizosfer, M3 = Tanah Tanpa Rizosfer, M4 = Tanah dengan Rizosfer) 

 

3.4. Pengamatan kolonisasi mikoriza 

Kolonisasi mikoriza pada sampel akar bibit G. versteegii yang tumbuh pada medium 

dengan rizosfer secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan sampel akar bibit yang 

tumbuh pada medium tanpa rizosfer. Berdasarkan hasil analisis standar eror dan juga BNJ 

menunjukkan bahwa persentase kolonisasi media dengan rizosfer berbeda nyata dibandingkan 

media tanpa rizosfer. 

 
 

Gambar 3. Hasil Pengamatan Persentase Kolonisasi Mikoriza (Kiri) Hasil Uji BNJ 

Persentase Kolonisasi (Kanan). Notasi Berbeda pada Uji BNJ Menunjukkan Berbeda Nyata 

 

3.5. Pembahasan 

Berdasarkan pengamatan mikroskopis, pada sampel rizosfer hutan Senaru ditemukan 

adanya spora Fungi Mikoriza Arbuskkular. Fungi Mikoriza Arbuskular merupakan 

mikroorganisme kelompok Glomeromycetes yang memang sangat umum mengkolonisasi 

rizosfer hutan daerah tropis. Mikroorganisme ini berperan penting dalam siklus nutrisi 

dilingkungan hutan (Nottingham et al., 2013). Dengan demikian, adanya Fungi Mikoriza 

Arbuskular pada rizosfer hutan Senaru merupakan hal yang potensial untuk dikembangkan. 

Tahap isolasi dan pemurniaan diperlukan untuk mengetahui potensi lebih lanjut dari Fungi 

Mikorza Arbuskular. Pada penelitian ini hanya dilakukan pemanfaatan sampel rizosfer 
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terinokulasi spora mikoriza untuk media pertumbuhan tanpa melalui tahap isolasi dan 

pemurniaan. 

Secara umum, pertumbuhan bibit G. versteegii pada medium mengandung mikoriza 

lebih bagus dibandingkan dengan medium tanpa mikoriza. Akan tetapi pada awal 

pertumbuhan (minggu 1 – 4) pertumbuhan bibit pada kedua media tersebut tidak berbeda 

secara signifikan. Menurut  Mbaubedari (2011), bibit G. versteegii hasil kultur jaringan 

menunjukkan pertumbuhan lebih baik dari parameter tinggi batang dan diameter batang 

dibandingkan pada media tanpa mikorza. Hal ini ternyata berlaku juga untuk bibit G. 

versteegii yang disemai dari biji. Dengan demikian, formulasi mikoriza pada media 

pertumbuhan G. versteegii merupakan hal yang potensial untuk dikembangkan terutama untuk 

mengembangkan gaharu G. versteegii sebagai komoditi andalan pulau Lombok melalui 

budidaya. 

Kolonisasi mikoriza pada bibit G. versteegii yang tumbuh pada media dengan rizosfer 

lebih tinggi dibandingkan dengan media tanpa rizosfer memperkuat hipotesis bahwa rizosfer 

hutan Senaru merupakan sumber inokulum mikoriza. Pada dasarnya mikoriza tidak hanya 

terdapat pada rizosfer hutan, tetapi pada Media tanam alami tanaman karena perannya yang 

vital dalam siklus nutrisi. Oleh karena itu, mikoriza sering dijadikan sebagai indikator 

kesuburan tanah (Syib’li and Djauhari., 2013). Dengan demikian, kolonisasi mikoriza lebih 

tinggi pada media rizosfer Hutan senaru secara tidak langsung menunjukkan bahwa media 

tersebut memiliki tingkat kesuburan yang menjanjikan. 

 

4.     KESIMPULAN 

Media tumbuh mengandung rizosfer berpotensi digunakan sebagai media tumbuh ideal unutk 

bibit G. versteegii 
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Abstrak 

Herba Krokot (Portulaca oleracea L) mempunyai khasiat mengobati berbagai macam 

penyakit, diantaranya disentri, nyeri, dermatitis, tumor diabetes, kolesterol dan bengkak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan herba krokot sebagai obat yang dapat 

menurunkan kadar glukosa darah pada hewan uji mencit jantan. Metode Penelitian 

menggunakan Uji toleransi Glukosa dengan rancangan pre and post test only control gruop 

Design. Herba Krokot (Portulaca oleracea L) diektrak dengan etanol 96%. Ekstrak kental 

diberikan ke hewan uji yang telah diinduksi Glukosa dosis 84 mg/20 gr BB. Kadar glukosa 

darah mencit diukur pada menit 30, 60, 90 dan 120 menit. Data Penurunan kadar glukosa 

darah dibandingkan dengan metformin dosis 500 mg yang dikonversi ke mencit. Hasil 

penelitian menunjukkan kadar glukosa awal semua kelompok perlakuan rata rata 112 mg/L – 

122 mg/L. Terjadi kenaikan kadar glukosa rata rata setelah diinduksi dengan glukosa yaitu 

208 mg/L – 210,5 mg/L. Hasil analisis statistik one way anava menunjukkan bahwa ada 

pengaruh pemberian ekstrak etanol herba krokot pada ketiga kelompok perlakuan dengan nilai 

significansi 0,00 dan uji paired tes antara ekstrak etanol herba krokot dengan metformin 

menunjukkan adanya efek yang sama dengan nilai F< 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak 

etanol memiliki khasiat sebagai penurun kadar glukosa dan berpotensi digunakan untuk obat 

tradisional diabetes. 

 

Kata kunci: antidiabetes, krokot (Portulaca oleraceae), obat tradisional, toleransi glukosa  

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Tingginya kadar glukosa pada pasien diabetes disebabkan karena kelainan metabolisme 

karbohidrat. Hasil metabolisme terkecil dari karbohidrat adalah glukosa yang bisa masuk ke 

dalam sel dengan bantuan insulin. Kekurangan sekresi insulin dari sel islet beta pankreas 

menyebabkan glukosa tidak dapat dipergunakan oleh sel untuk menghasilkan energi (Gao, 

2010). Hyperglikemi kronis akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif jika tidak  diimbangi 

oleh jumlah enzim antioksidan seperti enzim superoksid dismutase (SOD) dan gluthathion 

peroksidase (GPx) (Andayani, 2014). 

Pengobatan diabetes dengan senyawa kimia seperti metformin efektif pada Diabetes 

mellitus tipe 2. Senyawa ini diberikan sebagai terapi lini pertama dengan efek samping yang 

tidak menyebabkan hipoglikemia. Dalam pemberiannya dapat menyebabkan gangguan primer 

yaitu sejak awal pasien tidak memberikan respon yang memuaskan walaupun dosis sudah 

ditingkatkan, kemampuan metformin mengurangi kadar glukosa darah saat puasa hanya efektif 

20-30% penderita (Michael et al, 2015)  

Pengobatan diabetes saat ini menggunakan  bahan alam yang memiliki aktivitas sebagai 

penurun kadar glukosa dan aktivitas antioksidan. Ekstrak herba krokot memiliki khasiat yang 

sama  dengan metformin yaitu meningkatkan sekresi insulin sehinnga dapat mengurangi kadar 

glukosa darah (Michael et al. 2015). Herba krokot di indonesia belum banyak diteliti sedangkan 

di china tanaman ini sudah menjadi obat tradisional dengan nama “Ma-Chi-Xian. Penggunaanya 

untuk nyeri dan inflamasi pada kulit, antibakrteri, antivirus, diabetes dan meningkatkan stamina 

(Jian et al, 1986). 

Tanaman krokot (Portulaca oleracea L) adalah anggota dari keluarga portulacaceae 

dengan lebih dari 120 spesies yang berbeda. Penggunaan tanaman ini sebagai sayur, rempah-

rempah dan obat-obatan telah dikenal sejak zaman Mesir kuno dan populer di Inggris (Azuka et 
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al., 2014). Senyawa beragam telah diisolasi dari Tanaman Krokot, seperti flavonoid, alkaloid, 

polisakarida, asam lemak, terpenoid, sterol, vitamin, protein dan mineral. mengandung asam 

lemak omega 3 yang biasanya terdapat pada lemak ikan (Zhou et al.,  2015). Senyawa-senyawa 

tersebut menunjukkan berbagai efek farmakologis, termasuk antibakteri, antiulcerogenic, anti-

inflamasi (agyare, 2015), antioksidan dan antidiabetes ( Gao et al 2010)   

Penelitian tentang khasiat tanaman portulaca oreaceae sebagai antioksidan dan 

antihiperglikemik pada tikus diabetes tipe 2 telah dilakukan dengan menggunakan sampel segar 

dan kering dari herba krokot. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kemampuan ektrak herba 

krokot menurunkan absorspi glukosa dan meningkatkan aktivitas antioksidan yang signifikan 

pada sampel basah. Kandungan senyawa kimia dari portulaca oleareae adalah polifenol dan 

alkaloid  (Gu JF, 2015).  

Kandungan karbohidrat (portulaca oleraceae) telah berhasil diisolasi dari 100 gram herba 

kering sebanyak 44,25 gram. Polisakarida ini dipercaya sebagai senyawa yang bertanggung 

jawab terhadap penurunan glukosa darah pada tikus diabetes yang diinduksi aloksan. herba 

krokot juga mampu menurunkan secara signifikan  kadar glukosa, trigliserida, total kolesterol, 

dan HDL  ( (Fayong Gong, 2009) 

Efek kerbohidrat dari herba krokot dilaporkan oleh Elsaide 2011 bahwa pada pasien 

diabetes mellitus tipe 2 yaitu penggunaan herba krokot berpengaruh signifikan terhadap kadar 

trigliserida serum, total kolesterol, kadar aspartat hati, berat badan, dan glutamin transporter 

fasting dan insulin. herba krokot memiliki toksisitas yang relatif tidak berbahaya, walaupun 

dalam tanaman tersebut memiliki senyawa yang mempunyai khasiat sama seperti 

neurotransmiter dopamin dan noradrenalin. kandungan dopamin dalam daun lebih tinggi 0,074 

mg dibanding pada biji yaitu sebesar 0,054 mg. hasil penelitian Mirabzadeh 2013 menunjukkan 

ekstrak portulaca oleraceae mengandung katekolamin, dopamin dan noradrenalin. dari senyaa 

tersebut yang bertanggung jawab terhadap efek samping tanaman tersebut adalah katekolamin. 

(Mirabzadeh, 2013) 

Herba portulaca oleraceae juga dilaporkan memiliki efek klinis pada anak anak yang 

menderita kelainan metabolik seperti obesitas. Obesitas disebabkan karena makanan yang 

dikonsumsi terlalu berlemak dan tidak dikuti oleh olahraga. Kandungan kimia yang terdapat 

dalam portulaca oleraceae ini adalah senyawa phenolic yang ditemukan sebanyak 1, 8 mg dalam 

500 mg portulaca oleraceae sebagai asam gallic. Selain itu juga mengandung omega 3 yang baik 

untuk digunakan pada kasus pasien kolesterol. (sabzqhabae AN, 2014). 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah herba krokot yang ada di Indonesia 

khususnya di Lombok Nusa Tenggara barat juga memiliki khasiat yang sama dengan yang 

dilaporkan oleh beberapa penelitian sebelumnya. 

 

2.   METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kandang adaptasi berupa bak plastik dan 

penutup kandang dari anyaman kawat dengan botol minum tikus, bejana maserasi, beaker glas, 

rotary evaporator, kain kasa, timbangan analitik, spuit injeksi, sonde oral, timbangan hewan, 

stopwatch, batang pengaduk, aluminium foil, Glukosa tes kit. 

 

2.2 Preparasi Sampel Uji  
Herba krokot sebanyak 2,6 kg disortasi, dibersihkan dan dikeringkan dibawah sinar 

matahari kemudian didapatkan simplisia sebanyak 250 gram. Simplisia yang telah kering 

diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 70 % sebanyak 1500 ml selama 7 

hari. kemudian disaring. Ekstrak cair dipisahkan dari pelarutnya dengan rotary evaporator yang 

dilakukan di Universitas Mataram.  

 

2.3 Penyiapan Hewan Uji  
Hewan uji yang digunakan adalah tikus jantan, sehat, umur 3- 4 bulan dengan BB 150 

gram. Semua kelompok diadaptasi selama seminggu di lingkungan laboratorium dan diberi 

makan ad libitum. Sebelum diberi perlakuan tikus dipuasakan kurang lebih 6 jam. Hewan uji 

dikelompokkan secara acak menjadi tiga kelompok perlakuan yaitu : 
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Tabel 1. Kelompok perlakuan 

Kelompok Perlakuan 

I. Kelompok kontrol negatif Glukosa + Aquadest 

II . Kontrol positif Glukosa + metformin 500 mg 

II. Ekstrak etanol herba 

krokot 

Glukosa + ektrak etanol 

krokot 

 

2.4 Uji Toleransi Glukosa 
Kadar glukosa standar yang digunakan yaitu  secara oral 3 g/kg (Skula dkk,2011). 

Sehingga dosis glukosa untuk mencit dengan berat badan 20 g adalah Tikus 200 g =200 g x 3g / 

kg BB = 0,6 gram = 600 mg Mencit 20 g = F Konversi x dosis pada tikus  0,14 x 600 mg = 84 

mg Jadi dosis glukosa yang digunakan untuk setiap ekor mencit dengan berat badan 20 g yakni 

84 mg yang dilarutkan dalam 0,5 ml aquades. Setelah diinduksi glukosa lemudian diukur kadar 

glukosa pada menit ke 30, 60, 90 dan 120 menit.  

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Preparasi Sampel 
Susut pengeringan sampel segar krokot sebesar  9,6 %, pengeringan menggunakan sinar 

matahari langsung. Sedangkan rendemen ekstrak yang diperoleh sebesar 41,18%.  

 

Tabel 2. Susut Pengeringan Ekstrak Herba Krokot (Portulaca ouleracea L) 

Berat Basah Berat Kering % Susut Pengeringan 

2600 gram 250 gram 

BeratBasah

gBeratKerin
x 100 % 

gram

gram

2600

250
x 100 % = 9 % 

 

Tabel 3. Rendemen Ekstrak Herba Krokot (Portulaca ouleracea L) 

Berat Serbuk Berat Ekstrak % Rendemen 

200 gram 30 gram 

gram

gram

200

30
x 100 % = 15% 

 

Herba krokot mengandung banyak air karena berbatang lunak dan membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk mengeringkan. Kandungan flavonoid dalam tanaman dapat rusak jika 

dipanaskan diatas suhu 60 derajat celsius (Anonim, 2017). Sehingga dilakukan pengeringan 

dengan menggunakan oven dengan suhu 40-50 derajat selsius selama 3 hari. Sehingga diperoleh 

simplisia kering dengan susut berat segar dengan berat kering sebesar 9 % sesuai dengan               

tabel 2. 

Ekstraksi merupakan cara memisahkan senyawa metabolit sekunder dari tanaman. 

Metode maserasi dipilih sesuai dengan senyawa yang diduga mempunyai efek antihiperglikemi. 

Penarikan senyawa metabolit sekunder dari tanaman terjadi melalui proses difusi pasif yaitu dari 

kadar tinggi ke kadar rendah sehingga prosesnya dapat jenuh. Hasil rendemen ekstrak sebesar 

15% sesuai dengan tabel 3. 

 

3.2  Hasil  Uji Toleransi Glukosa Ekstrak Herba Krokot pada Mencit 
Kadar glukosa darah setelah semua kelompok hewan uji mendapat perlakuan dengan 

pemberian larutan glukosa secara oral meningkat. Glukosa merupakan senyawa karbohidrat 

terkecil yang bisa diserap oleh tubuh ke dalam darah dengan bantuan enzim alfa glokosidase. 

Enzim alfa glukosidase perperan sebagai co-transporter glukosa untuk dapat menembus dinding 

saluran cerna dan masuk ke dalam pembuluh darah (. Pada T1 (30 menit) kadar glukosa darah 
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mencit meningkat dari rata rata 118,3 mg/dl menjadi 209,5 mg/dl. Kadar glukosa dalam darah 

yang tinggi akan menstimulasi pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Hormon insulin 

disekresikan oleh sel islet beta pankreas dibagian pulau langerhans  (Mir et al, 2016). Sesuai 

dengan hasil penelitian Mir et al 2016 bahwa efek antihypergikemia dan proteksi pada sel islet 

beta pankreas dari ekstrak alkohol  herba krokot tergantung dari dosis. Dosis 400 mg ekstrak 

etanol herba krokot mampu memperbaiki fisiologis dan ukuran dari sel islet beta pangkreas 

sehingga mampu mempertahankan kondisi pankreas dari kerusakan stres oksidatif. 

Pada kondisi diabetes tipe 2 gangguan pengaturan insulin terjadi melalui dua mekanisme 

yaitu pertama hormon insulin yang diproduksi jumlahnya kurang dari normal dan kedua 

sensitivitas reseptor insulin yang sudah menurun (Gomathi et al 2013). Pada penelitian ini, 

ekstrak herba krokot mampu mempercepat penurunan kadar glukosa sampai mendekati kadar 

glukosa normal setelah dua jam. Pada kondisi normal kadar glukosa darah manusia 2 jam 

setelah makan adalah paling tinggi dan setelah itu akan turun secara normal. Rata rata kadar 

glukosa darah pada setiap kelompok perlakuan disajikan pada tabel 4. 

 

Tabel 4.  Rata-Rata Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah 

Kelompok 

perlakuan 

Rata-rata Pemeriksaan Kadar Glukosa Darah 

T0 T1 T2 (30) T3 (60) T4(90) T5(120) 

Kelompok 1 120,5 210 168,5 145,5 126,5 115,5 

Kelompok 2 112,5 210,5 193 160 142,5 119 

Kelompok 3 122 208 196 190 184,5 164,5 

 

Keterangan : 

Kelompok 1 = Kontrolpositif(Metformin 500 mg) 

Kelompok 2 = SampelUji (Ekstrakherba krokot 100 mg) 

Kelompok 3 = Kontrol Negatif (Akuades)  

 

 
Gambar 1 Grafik Rata-Rata Kadar Glukosa Darah 

 

Ekstrak herba krokot yang diberikan pada kelompok dua menunjukkan hasil yang 

signifikan dalam menurunkan kadar glukosa darah dibandingkan dengan kelompok hewan uji 

yang mendapat metformin. Dari gafik diatas dapat dilihat bahwa pada menit ke- 30 setelah 

pemberinnya hanya menurunkan sedikit dari kadar awal setelah induksi glukosa. Sesuai dengan 

yang dilaporkan oleh Gao bahwa Pemberian ekstrak herba krokot pada uji glukosa akut tikus 

diabetes yang diinduksi aloksan juga menunjukkan sedikit penurunan kadar glukosa pada 30 

menit sampai 1 jam namun setelah itu yaitu 4 jam pemberian mampu  menurunkan kadar 

glukosa darah yang signifikan dengan metformin (Gao, 2010). 

Efek polisakarida dari ekstrak herba krokot sebagai antidiabetes telah diuji pada dua dosis 

yang berbeda yaitu dosis 200 mg /kg BB dan 400 mg/kg BB yang diberikan selama 28 hari pada 

tikus diabetes diinduksi aloksan. Kedua dosis tersebut mampu menurunkan kadar glukosa, 

kolesterol dan trigliserida. Sedangkan kadar HDL-c, berat badan dan kadar insulin meningkat. 
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Dosis 400 mg lebih efetif dari pada dosis 200 mg karena selain dapat menurunkan kadar 

glukosa darah lebih cepat dosis 400 mg juga memperbaiki sel islet beta pankreas melalui 

aktivitas antioksidannya (Gong et al, 2009). 

Terjadinya penurunan kadar glukosa disebabkan karena senyawa yang terdapat dalam 

herba krokot adalah polisakarida dan flavon yang bertanggung jawab terhadap efek 

antihiperglikemik. Polisakarida pada herba krokot memiliki Mekanisme kerja dengan menutup 

kanal K+-ATP yang menyebabkan terjadinya depolarisasi membran  diikuti dengan 

meningkatnya influx Ca2+ (Gao et all 2010). Ion Ca2+ merupakan ion yang berperan 

menstimulasi pelepasan berbagai neurotransmiter dan hormon lainnya termasuk hormon insulin 

(Gao et al 2010).  

 Dalam kondisi normal hormon insulin mengaktivasi enzim lipase yang memecah 

lipoprotein dan enzim yang menghidrolisis trigliserida (Morikawa et al, 2007) sehingga 

pemberian herba krokot juga dapat menurunkan kadar trigliserida, kolesterol total, baik HDL 

maupun LDL pada mencit (Abdullah et al, 2010). Pengujian klinik herba krokot pada pasien 

Diabetes Mellitus tipe 2 dapat menurunkan trigliserida serum, kolesterol total LDL, alanin liver 

aspartat, glutamin gamma transporter fasting and real glukosa, meningkatkan sekresi insulin 

(Elside et al, 2011). Selain itu hasil pengujian sampel darah pasien DM yang diberikan biji 

krokot 2,5 gram pada saat makan siang dan 5 gram pada saat makan malam selama 8 minggu 

menunjukkan bahwa biji herba krokot dapat meningkatkan GLP-1 (glucagon-like peptide-1) 

dan GLP-1R (glucagon-like peptide-1 receptor) pada pasien wanita yang Diabetes Mellitus. Dan 

meningkatkan status kesehatan. (Heidarzadeh et al, 2013) 

Penggunaan herba krokot secara klinik memiliki efek samping karena mengandung 

katekolamin, dopamin dan noradrenalin. dari ketiga senyawa tersebut yang bertanggung jawab 

terhadap efek samping herba krokot adalah katekolamin. (Mirabzadeh, 2013) namun efek 

samping tersebut tidak berbahaya karena dalam herba krokot terdapat senyawa beta sitosterol, 

phenolic, alkaloid, oleracein A,  olarecein B dan oleracein E yang menyebabkan herba krokot 

tidak begitu toksik dan dapat digunakan secara klinik ( Michael et al, 2015). Kandungan omega 

3 dalam biji krokot memiliki efek yang baik untuk pengaturan diet pada kasus obesitas karena 

dapat menunjang diet dan menurunkan resiko penyakit hati. Selain Omega 3 dalam biji krokot 

juga terdapat asam gallic yang terdapat sekitar 1,8 mg per 500 mg biji krokot (Sabzqhabae, et al 

2014).  

Jadi berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa herba krokot sangat 

potensial dijadikan obat tradisional untuk diabetes dan aman dikonsumsi secara klinik. 

 

4.  KESIMPULAN 

Pemberian ekstrak kental herba krokot 1 ml secara per oral dapat menurunkan Kadar 

glukosa darah pada mencit dari 210,5 mg/dl menjadi 119 pada menit ke 120. Jadi ekstrak Herba 

krokot dapat disimpulkan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi obat 

Diabetes Mellitus. 
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Abstract 

Agricultural development in Indonesia is still the mainstay and most important sector of the 

whole economy. One way to develop the potential of an area that still exists such as food crops 

in the form of rice has meaning and importance for the life of a nation; to improve it needed 

new technological innovation in the form of planting system of  row legowo and do good and 

correct marketing. The purpose of this research is to know the application of planting system of 

legowo jajar rice and to know the marketing channel of rice that has applied legowo java 

planting system. The research location was chosen purposively in Subak Tumpeng, Batuan 

Kaler Village, Sukawati sub district, Gianyar district. Sampling was done by simple random 

sampling technique using slovin formulation of 26 farmers; to obtain data using interview 

techniques, observation and documentation; then the data is analyzed by using qualitative 

descriptive method. The results showed that the application of legowo planting system covering 

(a) planting of quality seeds and labeled as many as 20 (76.92%) of farmers have implemented 

while 6 (23.07%) farmers still use derived seeds; (b) organic fertilizer 10 (38,46%) farmers 

routinely use the remaining 16 (61,53%) farmers do not routinely use it;(c) the use of young 

seedlings as much as 15 (57.69%) of the farmers to plant the seedlings in accordance with the 

recommended age of 15-21 days after planting the remaining as much 11 (42.30%) not in 

accordance with the recommendation; (d) planting 1-3 seeds of perforated nutub (18) 

(69.23%) of farmers apply while 8 (30.76%) farmers plant 3-4 perforated stems; (e) watering 

eptively and efficiently as much as 6 (23.07%) of farmers have applied intermittent irrigation 

while 20 (76,92%) less apply; (f) weeding of 26 (100%) of farmers to weed; (g) optimum 

planting arrangement of 15 (57,69%) planted legowo 4: 1 with type two, 5 (19,23%) farmers 

planted with 3: 1, 6 (23,07%) planting system with type 2: 1; (h) NPK fertilization is still less 

dose. There are 4 marketing distribution channels that occur in the subak tumpeng namely: 1) 

farmers - middleman - Rice Milling Unit (RMU) - wholesalers - retailers - consumers; 2) 

farmers-Rice Milling Unit (RMU) - retailers-consumers; 3) farmers - collectors - wholesalers - 

consumers; 4)) farmers - consumers. The farmer sells most of them not in the form of grain but 

in the form of a slash to the middleman; then the middleman has sold it in the form of grain or 

rice to Rice Milling Unit; forwarded to wholesalers, retailers or even to consumers so that the 

profit margins earned by farmers compared to other corporations involved in the rice 

marketing channel are very small. Farmers can be advised (1) farmers should be given 

training and deeper understanding in the manufacture of organic fertilizers in order to utilize 

the organic waste that is around, the application of chemical fertilizers include four exact 

(type, time, way, dose), regulation of planting population with row system legowo 2: 1 needs to 

be improved, (2) farmers in selling their crops must first change the shape to rice, to channel 

the marketing distribution directly to the consumer (zero stage chanel). 

 

Keywords: marketing channel, row legowo  

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Pangan terutama beras merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus 

dipenuhi keberadaannya setiap saat yang merupakan kebutuhan dasar dan mempunyai arti dan 

peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Kegiatan dalam bercocok tanam padi 

secara umum yang meliputi: pembibitan, persiapan lahan pemindahan bibit, pemupukan, 

pemeliharaan dan panen.  Dewasa ini telah diperkenalkan berbagai budidaya padi antara lain :  

(1) budidaya  sistem tanam benih langsung (Tabela); (2) Sistem Tanam Tanpa Olah Tanah 
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(TOT);  maupun (3) sistem tanam jajar legowo (jarwo). Diantara ketiga sistem penanaman 

tersebut sistem tanam jajar legowo relepan untuk diterapkan saat ini karena (a) menjadikan 

semua barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir galengan; (b) pada musim hujan 

dapat mengurangi kelembaban disekitar rumpun tanaman, sehingga dapat mengurangi serangan 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); (c) memudahkan pemeliharaan tanaman yang 

meliputi penyiangan, pengendalian hama, penyakit dan gulma;   (d) memudahkan dan 

menghemat pemupukan, karena pupuk tidak disebar merata keseluruh areal sawah; (e) dapat 

meningkatkan produktivitas padi hingga mencapai 10-15%; (f) sistem tanaman berbaris 

berpeluang bagi pengembangan sistem produksi padi ikan (mina-padi) atau parlebek (kombinasi 

padi-ikan-bebek) (Badan Litbang Pertanian, 2013). 

Aspek pemasaran hasil pertanian sangat penting keberadaannya bila mekanisme 

pemasaran berjalan baik, maka semua pihak yang terlibat akan diuntungkan. Oleh karena itu, 

peranan lembaga pemasaran yang biasanya terdiri dari produsen, tengkulak, pedagang pengepul, 

broker, eksportir, importir menjadi amat penting (Soekartawi, 2013).  Pemasaran tanaman padi 

yang kebanyakan dilakukan oleh petani yang  ada di Bali pada umumnya dilakukan melalui 

tengkulak, jarang yang melakukan pengolahan sendiri, sehingga siklus pendistribuisannya untuk 

sampai ke konsumen menjadi lebih panjang; untuk itu perlu dilakukan penerapan penanaman 

padi dengan sistem jajar legowo beserta saluran pemasarannya. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimana penerapan sistem tanama padi jajar 

legowo yang ada di subak tumpeng, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten 

Gianyar; 2) bagaimana saluran pemasaran padi yang menerapkan sistem tanam padi jajar 

legowo yang ada di subak tumpeng, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten 

Gianyar? 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah: 1) mengetahui penerapan sistem tanam padi jajar 

legowo yang ada di subak tumpeng, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten 

Gianyar; 2) mengetahui saluran pemasaran padi yang menerapkan sistem tanam padi jajar 

legowo yang ada di subak tumpeng, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten 

Gianyar. 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Jajar Legowo 

Sistem tanam jajar legowo adalah pola bertanam yang berselang-seling antara dua atau 

lebih (biasanya dua atau empat) baris tanaman padi dan satu baris kosong. Istilah Legowo di 

ambil dari bahasa jawa, yaitu berasal dari kata ”lego” berarti luas dan ”dowo” berarti 

memanjang. Legowo di artikan pula sebagai cara tanam padi sawah yang memiliki beberapa 

barisan dan diselingi satu barisan kosong. Baris tanaman (dua atau lebih) dan baris kosongnya 

(setengah lebar di kanan dan di kirinya) disebut satu unit legowo. Bila terdapat dua baris tanam 

per unit legowo maka disebut legowo 2:1, sementara jika empat baris tanam per unit legowo 

disebut legowo 4:1, dan seterusnya (Badan Litbang Pertanian, 2013). 

 

Prinsip Tanaman Jajar Legowo  
Sistem legowo adalah suatu rekayasa teknologi untuk mendapatkan populasi tanaman 

lebih dari 160.000 per hektar. Penerapan Jajar Legowo selain meningkatkan populasi 

pertanaman, juga mampu menambah kelancaran sirkulasi sinar matahari dan udara disekeliling 

tanaman pingir sehingga tanaman dapat berfotosintesa lebih baik. Selain itu, tanaman yang 

berada di pinggir diharapkan memberikan produksi yang lebih tinggi dan kualitas gabah yang 

lebih baik, mengingat pada sistem tanam jajar legowo terdapat ruang terbuka seluas 25-50%, 

sehingga tanaman dapat menerima sinar matahari secara optimal yang berguna dalam proses 

fotosintesis.  

Penerapan sistem tanam legowo disarankan menggunakan jarak tanam (25x25) cm antar 

rumpun dalam baris; 12,5 cm jarak dalam baris; dan 50 cm sebagai jarak antar barisan/lorong 

atau ditulis (25x12,5x50) cm. Hindarkan penggunaan jarak tanam yang sangat rapat, misalnya 

I Nengah Surata Adnyana 



 

61 

 

Seminar Nasional MIPA 2017 

ISBN : 978-602-60761-8-2 

(20x20) cm, karena akan menyebabkan jarak dalam baris sangat sempit (Badan Litbang 

Pertanian, 2013). 

 

Definisi Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manejerial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan menciptakan, menawarkan dan 

mempertahankan produk yang bernilai dengan produk yang lain. Definisi pemasaran ini 

berdasarkan pada konsep inti yaitu kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan permintaan 

(demands), produk (barang, jasa dan gagasan) nilai biaya, kepuasan, petukaran dan transaksi, 

jaringan pasar, serta pemasaran dan prospek (Khotler, 1996). 

3.  METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Subak Tumpeng,  Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, 

Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali.  Pemilihan lokasi penelitian secara purposive dilakukan 

berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: 1)  subak tumpeng memiliki potensi yang bagus 

untuk budidaya tanaman padi, karena keberadaan air yang selalu tersedia; 2) subak tumpeng 

sering dipakai percontohan dalam penanaman sistem jajar legowo oleh Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) Kecamatan Sukawati. 

Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh petani yang telah menerapkan penanaman 

padi dengan sistem jajar legowo serta telah melakukan pemasaran padi pada tahun 2016. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 35 petani di subak tumpeng, Desa Batuan kaler, 

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh  populasi 

tersebut. Sampel yang diambil harus representative dan dapat mewakili populasinya (Sugiyono, 

2007).  Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling, dengan 

pertimbangan bahwa tingkat homogenitas populasi adalah sama, yaitu mereka memiliki 

kesempatan untuk melakukan usahatani yang sama melalui satu sumber irigasi. Penentuan 

sampel dari populasi dilakukan dengan menggunakan formulasi teori Slovin (Sevilla, 1993) 

yang dirumuskan sebagai berikut:   
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35.1

35
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1 22
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N
n (dibulatkan 26) 

 

Keterangan : 

n =  Jumlah sampel  

N =  Jumlah populasi  

α =  Taraf signifikansi 10% 

 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel yang diambil sebanyak 26 orang 

petani. Selain sampel petani juga dilakukan pengambilan key informants untuk mendapatkan 

informasi atau data yang lebih mendalam mengenai aspek tertentu berkenan dengan tujuan 

penelitian ini seperti pengurus subak tumpeng, pimpinan BPP kecamatan sukawati maupun 

Dinas Pertanian kabupaten Gianyar. Jenis data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini 

adalah data kuantitatif dan data kualitatif.  

 

4.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Gambaran Umum Subak Tumpeng 

Subak Tumpeng terletak di Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati dan Kabupaten 

Gianyar; memiliki luas lahan 53 ha, yang dibagi dalam 2 tempek yaitu tempek kauh luasnya 25 

ha dan tempek kangin luasnya 28 ha; memiliki ketinggian wilayah antara 15-20 meter dari 

permukaan laut. Secara umum memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau; 

dimana bulan-bulan basah terjadi pada bulan oktober sampai dengan maret, sedangkan bulan 

kering biasanya terjadi pada bulan april sampai dengan september tetapi kondisi ini mulai 

tergeser dengan adanya perubahan iklim global. Kondisi wilayahnya datar sampai landai dengan 
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kemiringan antara 1 s/d 20% kearah selatan; kedalaman epektif 90 cm, PH 6,9; tekstur tanah 

lempung, aerase tanah baik merupakan wilayah yang sangat cocok untuk pertanian dan 

perkebunan (Profil Desa Batuan Kaler, 2016). 

Sistem tanam padi Jajar legowo 

Penerapan sistem tanam padi jajar legowo yang ada disubak tumpeng; adalah sebagai berikut : 

 

a)   Menanam Benih Bermutu dan Berlabel 

Petani sebagian besar atau 20 (76,92%) orang telah memakai benih yang sudah berlabel 

biru sedangkan sisanya 6 (23,07%) orang petani masih memakai benih turunan; dimana 

menentukan benih yang bermutu sangat penting karena benih bermutu  akan dapat 

menghasilkan bibit yang sehat dan dapat menghasilkan produksi yang seragam dan tinggi 

(BPTP Jatim, 2012). 

 

b)   Pemberian Pupuk Organik  

Pemberian pupuk organik belum maksimal; hanya 10 orang (38,46%) yang rutin 

memakai pupuk organik berupa pupuk organik buatan pabrik maupun buatan sendiri, sisanya 16 

(61,53%) petani tidak rutin memberi pupuk organik tanamannya yaitu hanya memanfaatkan sisa 

tanaman, dan kotoran hewan peliharaan yang ada disekitarnya seperti: jerami atau sisa tanaman 

lain, pupuk hijau dan hasil pangkasan tanaman kacang-kacangan, kotoran ternak sapi maupun 

babi langsung dibawa kelahan sawah tanpa melakukan pengolahan decomposer terlebih dahulu; 

sehingga dalam mengatasi hal tersebut hal yang perlu dilakukan kedepannnya adalah perlu 

adanya pelatihan  pembuatan MOL (Mikro Organisme Lokal)  atau membuat Tricoderma 

supaya betul-betul bermanfaat positif bagi tanah yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

tanaman. 

 

c)  Penggunaan Bibit Muda 

Rekomendasi tanam bibit muda sangat dianjurkan sekali yaitu berumur 15-21 hari setelah 

tanam yang dicirikan dengan tumbuhnya empat lembar helai daun muda. Keuntungan menanam 

bibit yang masih muda adalah bibit akan cepat kembali pulih, akar tanaman akan menjadi lebih 

kuat dan dalam, tanaman menghasilkan anakan lebih banyak, tanaman tidak mudah rebah, 

tanaman akan lebih tahan kekeringan dan tanaman menyerap pupuk lebih hemat sesuai 

kebutuhan. Sebanyak 15 (57,69%) orang menanam bibit muda sesuai anjuran yaitu umur 15-21 

hari setelah tanam, sedangkan sisanya 11 (42,30%) orang menanam bibit yang sudah berumur 

22-27 hari setelah tanam. 

 

d)  Tanam Bibit 1-3 Batang per Lubang 

Penanaman dengan menggunakan bibit 1-3 batang per lubang untuk menghemat 

penggunaan bibit.  Sebanyak 18 (69,23%) orang petani menanam bibit 1-3 batang perlubang, 

sisanya 8 (30,76%) orang menaman dengan jumlah 3-4 batang per lubang. Penanaman bibit per 

lubang dianjurkan 1-3 batang supaya pertumbuhan bibit akan lebih baik karena tidak terjadi 

persaingan makanan dalam satu lubang sehingga pertumbuhan tanaman padi lebih sehat. 

 

e)  Pengairan  Secara Efektif dan Efesien 

Tanaman padi bukan termasuk tanaman air yang memerlukan air terlalu banyak pada 

setiap pertumbuhannya, diharapkan diatur secara efektif dan efesien sehingga akan dapat 

memperbaiki aerasi tanah. Sebanyak 20 (76,92%) orang petani mengairi tanamannya terus-

menerus, sedangkan 6 (23,07%) orang telah menerapkan pengairan berselang (intermitten). 

Pengairan berselang sangat perlu diterapkan pada tanaman padi apabila air irigasinya mudah 

diterapkan seperti yang terjadi disubak tumpeng karena memiliki peran menghemat air irigasi, 

member kesempatan kepada akar untuk mendapatkan udara sehingga dapat berkembang lebih 

dalam, mencegah timbulnya keracunan besi, mencegah penimbunan asam organik dan gas H2S 

yang dapat menghambat perkembangan akar. 

 

f)  Penyiangan Gulma 
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Penyiangan bertujuan untuk mengendalikan gulma secara tepat dan bijaksana. Gulma 

merupakan rumput atau tumbuhan pengganggu dapat dikendalikan dengan cara mekanik. 

Penyiangan gulma diperlukan untuk mengurangi persaingan antara gulma dengan tanaman padi, 

memutus perputaran hidup gulma, mencegah terbentuknya tempat berkembang bagi serangga 

hama dan  penyakit, mencegah tersumbatnya saluran dan aliran air irigasi dan ada beberapa 

jenis gulma yang akarnya dapat mengeluarkan racun bagi akar tanaman padi.  Petani sebanyak 

26  (100%) orang telah melakukan penyiangan baik yang memakai alat mekanik tradisional 

berupa gasrok maupun kimia yang berupa herbisida khusus untuk tanaman padi. 

 

g)  Pengaturan Populasi Tanam Secara Optimum 

Penanaman sebaiknya dilakukan secara serempak, sebagai ukuran umum untuk lahan 

yang subur dan pengairan cukup. Petani sebanyak 15 (57,69%) orang menanam sistem legowo 

4:1 dengan tipe dua; 5 (19,23%) orang menanam dengan sistem 3:1; sedangkan sisanya 6 

(23,07%) orang  menanam dengan tipe 2:1.  Cara tanam yang dianjurkan adalah tanam sistem 

jajar legowo 2:1 karena terbukti akan menghasilkan jumlah populasi tanaman per ha sebanyak 

213.300 rumpun serta akan meningkatkan populasi 33,31% dibanding pola tanam konvensional 

(jarak tanam 25 X 25) cm yang hanya 160.000 rumpun/ha.  Tanam pindah jajar legowo ini 

merupakan cara tanam berselang seling. Tanam pindah dengan sistem jajar legowo ini memiliki 

kelebihan : (1) menjadikan semua barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir galengan 

sehingga tanaman mendapat efek samping (border effect), dimana tanaman yang mendapatkan 

efek samping ini produksinya lebih tinggi daripada tidak mendapatkan efek samping ditengah 

petakan sawah; (2) pada musim hujan dapat mengurangi kelembaban disekitar rumpun tanaman, 

sehingga dapat mengurangi serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); (3) 

memudahkan pemeliharaan tanaman yang meliputi penyiangan, pengendalian hama, penyakit 

dan gulma karena terdapat ruangan yang cukup lebar untuk pergerakan pekerja;   (4) 

memudahkan dan menghemat pemupukan, karena pupuk tidak disebar merata keseluruh areal 

sawah; (5) dapat meningkatkan produktivitas padi hingga mencapai 10-15%; (6) sistem tanaman 

berbaris berpeluang bagi pengembangan sistem produksi padi ikan (mina-padi) atau parlebek 

(kombinasi padi-ikan-bebek). Di subak tumpeng sistem penanaman jajar legowo belum 

diterapkan dengan benar disebabkan karena permasalahan atau kendala yang dijumpai yaitu : 

(1) tanam lebih sulit dibandingkan sistem konvensional hal ini disebabkan karena jarak tanam 

dalam baris tidak sama dengan antar baris; (2) tanam membutuhkan waktu lebih lama karena 

jarak tanam tidak semetris dan ada bagian yang dikosongkan, sehingga membutuhkan 

konsentrasi lebih bagi tenaga dalam menanamnya; (3) biaya tanam lebih tinggi yaitu Rp 

2.000.000,-/ha dibandingkan dengan sistem konvensional sebesar Rp 1.500.000,-/ha. Untuk 

mengatasi hal tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu : (1) mengadakan 

demonstrasi penanaman bersama secara serempak dengan melibatkan seluruh petani yang ada 

supaya dapat menerapkan sistem jajar legowo dengan benar; (2) petani belajar melakukan 

analisa usahatani dalam bertani walaupun cost yang dikeluarkan lebih tinggi diawal belum tentu 

infut hasil yang didapatkan diakhir lebih rendah; (3) menghidupkan kembali kelompok-

kelompok tanam padi yang pernah dimiliki oleh subak tummpeng; kemudian melatih kelompok 

tersebut untuk pengembangan teknologi jajar legowo dengan melibatkan stikholder yang ada. 

 

h)  Pemupukan  

Disubak tumpeng penebusan pupuk bersubsidi menggunakan sistem RDKK (Rencana 

Depinitif Kebutuhan Kelompok); dimana penggunaan pupuk diharapkan melaksanakan secara 

hemat dan bijaksana dengan menentukan takaran, waktu dan cara pemupukan yang tepat 

menurut lokasi dan musim tanam dengan tujuan untuk menambah hara yang kurang sehingga 

diperoleh keseimbangan ketersediaan hara bagi tanaman agar dihasilkan tinggkat efesiensi 

pemupukan yang tinggi.  Berdasarkan anjuran rekomendasi pemupukan dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Gianyar penggunaan pupuk Urea 2 kg per are (200 kg/ha), pupuk NPK 2 kg per are 

(200 kg/ha) dan penggunaan pupuk organik minimal 3 kg per are (300 kg/ha); biasanya 

penggunaan NPK kurang dosis serta pengaplikasikannya bersamaan dengan pupuk urea ( umur 

21 HST dan 35 HST); padahal pupuk NPK merupakan pupuk dasar yang diberikan sebelum 
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tanam (0 hst) dan umur 21 HST, supaya penyerapan unsur P dan K dalam tanah menjadi lebih 

maksimal. 

 

 

 

Saluran Pemasaran Padi yang Menerapkan Sistem Jajar Legowo 

Pemasaran merupakan pintu akhir dalam berusahatani padi; pada kegiatan ini petani 

biasanya terlena dengan apa yang telah dilakukannya selama empat bulan secara berkeringat 

justru penebas atau tengkulak yang mendapatkan hasilnya. Jenis-jenis saluran distribusi 

pemasaran padi yang ada di subak tumpeng ada 4 saluran distribusi yaitu: 1) petani – penebas - 

Rice Milling Unit (RMU) - pedagang besar – pengecer - konsumen; 2) petani-Rice Milling Unit 

(RMU) – pengecer -konsumen; 3) petani – pengepul – pedagang besar - konsumen; 4) ) petani – 

konsumen. Berdasarkan saluran distribusi diatas sebanyak 18 (69,23%) orang sistem pemasaran 

padi dibeli oleh penebas pada padi masih berdiri dilahan, dengan harga Rp 18.000.000,- s/d Rp 

25.000.000,- per ha tergantung lokasi tempat, serta baik- tidaknya keadaan tanaman padi 

tersebut, sedangkan sebanyak 3 (11,53 %) orang petani menjual ke RMU; sebanyak 3 (11,53%) 

orang menjualnya ke pengepul; serta 2 (7,69%) orang yang menjualnya langsung ke pasar 

tradisional dengan merubah bentunya terlebih dahulu berupa beras.  

Petani menjual padinya sebagian besar kepada penebas/tengkulak tidak dalam bentuk 

gabah masih berada pada lahan garapannya, sementara penebas menjualnya sudah dalam bentuk 

gabah atau beras ke perusahan RMU (Rice Milling Unit) menjualnya sudah dalam bentuk beras 

ke pedagang besar, pengecer atau bahkan ke konsumen; sehingga margin keuntungan yang 

diperoleh petani sangat jauh apabila dibandingkan oleh penebas, RMU, Pedagang besar. 

Petani tidak memiliki bargaining disebabkkan karena beberapa fakktor : (1) belum 

pahamnya petani kemana hasil panennya tersebut dijual; (2) dalam bentuk apa sebaiknya hasil 

panennya tersebut dijual; (3) sulitnya petani dalam mencari tenaga panen; (4) produk pertanian 

merupakan produk mudah rusak, sehingga perlu segera pemasarannya; (5) luas petani garapan 

sempit-sempit rata-rata 15-20 orang per are, sehingga perlu berkelompok dalam 

memasarkannya.   

Supaya mmendapatkan keuntungan yang maksimal petani diharapkan: (1) menjual 

produk dalam bentuk gabah ataupun beras (mengubah bentuk) serta bisa langsung ke konsumen 

atau yang disebut dengan istilah saluran distribusi langsung yaitu saluran distribusi dari 

produsen kekonsumen tanpa menggunakan perantara atau saluran nol tingkat (Kotler, 1996), 

dengan tujuan untuk memotong siklus rantai pemasaran supaya lebih pendek; (2) bekerjasama 

dengan Pemerintah seperti program dari Kementerian Pertanian berupa Serapan Gabah Petani 

(Sergab) disubsidi oleh Pemerintah berdasarkan Inpres No.5 Tahun 2015; diharapkan petani 

menjual Gabahnya ke Bulog. Hal ini sesuai dengan definisi Swastha (1999), bahwa pemasaran 

merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

menawarkan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial; disini petani 

kurang dalam merencanakan, tidak memiliki kekuatan dalam menentukan harga, kurang dalam 

mempromosikannya sehingga sangat mudah untuk dipermainkan oleh tengkulak.   

Menurut Khotler, dkk (1992) menyatakan bahwa untuk mencapai pasar sasaran, pemasar 

dalam hal ini petani diharapkan menggunakan tiga jenis saluran pemasaran yaitu: a). saluran 

komonikasi yaitu menyampaikan dan menerima pesan dari pemberi saran yang mencakup surat 

kabar, majalah, radio, televise, internet; b). saluran distribusi untuk menggelar, menjual atau 

menyampaikan produk fisik kepada pelanggan atau pengguna dan c). saluran layanan untuk 

melakukan transaksi dengan calon pembeli seperti gudang, transportasi; akan tetapi karena 

petani yang kebanyakan sudah berumur 50 tahun keatas dengan tingkat penndidikan yang masih 

rendah hal-hal tersebut tidak diperhatikan secara maksimal. 

 

5.  SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1) Penerapan sistem tanam padi jajar legowo beserta teknologinya yang dilakukan disubak 

tumpeng yang meliputi: penanaman benih bermutu, pemberian pupuk organik, penggunaan 
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bibit muda, tanam bibit 1-3 batang perlubang, pengairan epektif, penyiangan gulma, 

pengaturan populasi tanam, pemupukan tanaman pada umumnya sudah dilakukan dengan 

baik; tidak terlepas dari kekurangannya seperti: pembuatan pupuk organik belum diolah, 

dosis pupuk NPK belum sesuai dengan dosis dan cara aplikasinya serta belum maksimalnya 

penerapan pengaturan populasi tanam jajar legowo yang kebanyakan menanam tipe 4:1. 

2) Belum maksimalnya pemasaran padi yang ada di subak tumpeng disebabkan karena petani 

masih menjualnya dalam bentuk tebasan kepada tengkulak tidak langsung ke konsumen, 

masih enggannya menjual hasil pertaniannya dalam bentuk beras. 

 

Saran 
1) Petani hendaknya diberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam dalam 

pembuatan pupuk organik supaya dapat memanfaatkan limbah organik yang ada 

disekitarnya, penerapan pupuk kimia meliputi empat tepat (jenis, waktu, cara, dosis), 

pengaturan populasi tanam dengan tanam sistem jajar legowo 2:1 perlu lebih ditingkatkan. 

2) Petani dalam menjual hasil pertaniannya terlebih dahulu harus merubah bentuk menjadi 

beras, melakukan saluran distribusi pemasaran secara langsung ke konsumen (zero stage 

chanel).  
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh emulsi dari limbah perut ikan 

terhadap pertumbuhan ikan Kerapu Tikus cromileptis altivelis. Penelitian ini dilaksanakan di 

Pembenihan Skala Rumah Tangga desa Mallusetasi kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. 

Memelihara Tikus  dengan menggunakan dosis emulsi yang berbeda yaitu  dengan 5 ppm, 

10ppm dan 15ppm serta kontrol tanpa menggunakan emulsi limbah perut ikan, mengukur 

pertumbuhan ikan kerapu tikus  Cromileptis altivelis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian 

bahwa semakin tinggi emulsi yang dicampurkan pada pakan semakin cepat pertumbuhannya. 

Perlakuan penambahan emulsi limbah perut ikan  memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan ikan kerapu Tikus yang dipelihara selama 60 hari dengan berat awal 10 gram. 

Pertumbuhan tertinggi didapatkan pada perlakuan C (emulsi 15 ppm) sebesar 44,5 gram dan 

yang terendah pada perlakuan kontrol (emulsi 0 ppm) sebesar 20,9 gram 

 

Kata kunci : kerapu Tikus, emulsi limbah perut ikan, pertumbuhan  

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Ikan kerapu Tikus (Cromileptes altivelis), dalam perdagangan internasional dikenal 

dengan nama Humback seabass, Polka-dot grouper, ataupun Hump-backed rocked.  Meskipun 

produksi benih ikan kerapu tikus secara kuantitas telah mencukupi permintaan pasar, namun 

masih dijumpai beberapa kendala antara lambatnya pertumbuhan benih kerapu karna kurangnya 

muliti vitamin pada kandungan pakan komersil. 

Pemberian pakan buatan berupa pellet sangat higenis namun dalam kandungan yang ada 

pada pakan pellet tersebut masih perlu penambahan berupa muliti vitamin sebagi pelengkap 

bagi kebutuhan demi memacu pertumbuhan benih kerapu. Pakan merupakan sumber energi 

dalam proses pertumbuhan (Anonim, 1993). Beberapa bahan yang dapat digunakan sebagai 

bahan pengkayan bagi pakan sebagai pakan pellet adalah asam lemak dan antibiotik ,vitamin, 

protein dan  yang berasal dari hasil ekstak limbah usus ikan ini sebanyak 2,42% dari total asam 

amino bebas yang dikandungnya (Aragao et al., 2004 dalam Putra, 2008). Penelitian ini penting 

dilakukan dan dipertimbangkan bahwa eksrak dari limbah usus ikan berfungsi memberi nutrisi 

pada pakan pellet agar pada proses awal pemeliharaan mencapai titik maksimal pada tingkat 

pertumbuhan. Pengkayaan pakan pellet dengan emulsion dari ekstrak usus ikan agar laju 

pertumbuhan benih lebih cepat dibandingkan pada proses pemeliharaan yang biasa dilakukan 

para pembudidaya. 

 

2.  WAKTU DAN TEMPAT 

Penelitian ini dilaksanakan selama 60 hari dari awal bulan oktober sampai akhir bulan 

oktober 2017. Di  lokasi Pembenihan Skala Rumah Tangga di  desa Bojo kecamatan  

Mallusettasi, kabupaten Barru. 

 

Persiapan Wadah 

Wadah yang digunakan berupa toples berukuran 100 liter  sebanyak 12 unit dilengkapi 

aerasi sebagai penyuplai oksigen terlarut.  

Persiapan Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah benih kerapu Tikus (Cromileptis 

altivelis) diperoleh dari hasil penetasan telur di Balai Perikanan Budidaya Air payau Takalar, 

dengan kepadatan 2 ekor/L jadi total keseluruhan pertoples sebanyak 200 ekor benih. 
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Pembuatan Emulsion  

Emulsion ini terbuat dari limbah usus ikan tuna yang di peroleh dari perusahaan 

pengolahan ikan di Makassar. Limbah dipanaskan selama 45 menit, didinginkan selama 12 jam 

sehingga terjadi pemisahan antara air, minyak, endapan dan emulsi. Kemudian mengambil 

emulsi menggunakan pipet tetes dengan dosis 5 ppm, 10 ppm, dan 15 ppm di masing – masing 

perlakuan pakan yang dibuat.  Prosedur penambahan emulsion pada pakan buatan sebagai 

berikut 

a. Menimbang pakan buatan sesuai dengan kebutuhan pakan ikan. 

b. Emulsion, dicampurkan pada pakan buatan, kemudian  diaduk hingga homogen.  Setelah 

itu pakan dicetak. 

c. Pakan yang sudah dicetak, kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu  40oC 

selama  1 jam 

d. Pakan yang sudah kering siap digunakan. 

 

Pemberian Pakan  

Pakan yang digunakan dalam penelitian adalah pakan buatan, pemberian pakan dengan 

dosis 7% dari bobot organisme uji (Pinandoyo et al., 2014),  pakan yang diberikan adalah  

pakan buatan dalam bentuk pelet yang sudah dicampur dengan enzim papain dengan dosis 

berbeda. Pemberian pakan dilakukan selama 60 hari masa pemeliharaan. Frekuensi pemberian 

pakan sebanyak 2 kali seharipagi pada pukul 08:00 dan sore pada pukul 16:00 . 

 

3.  ANALISIS DATA  

Rancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga diperoleh 12 unit satuan percobaan.  

 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan rata – rata pertumbuhan benih kerapu Tikus dengan berat 

10 gram setelah hari ke 60 yang tertinggi yaitu pada perlakuan C (15 ppm)  dengan berat  rata – 

rata mencapai  yaitu 44,5 gr.  Selanjutnya disusul pada perlakuan B (10 ppm) dengan rata – rata 

yaitu 37,5 gr Kemudian pada perlakuan A (5 ppm) dengan rata – rata berat akhir 30 gr.  Dan 

pertumbuhan terendah pada perlakuan D (kontrol tanpa pemberian emulsi perut ikan)  yaitu 20,9 

gr seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini. 

 

 
 

Tabel 1. Grafik Pertumbuhan Benih Ikan Kerapu Tikus ( Cromileptis altivelis) 

dengan Penambahan Emulsi Perut Ikan yang Berbeda 

   

Pakan merupakan salah satu unsur eksternal penting dalam suatu usaha budidaya.  

Keberadaan pakan masih mendominasi  biaya produksi suatu usaha budidaya ikan.  Kualitas 

dan kuantitas pakan akan menentukan tingkat keberhasilan budidaya ikan. Dalam hal ini untuk 
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mendapatkan hasil maksimal dalam usaha budidaya kerapu bebek perlu penambahan emulsion 

ini. Pada dasarnya. Menurut Teng dalam Suwirya et al. (2012),  kebutuhan protein beberapa 

spesies kerapu berkisar antara 47,8-60,0% dan bervariasi menurut spesiesnya. Disamping 

kebutuhan protein pakan, jumlah pakan yang diberikan memegang penting dalam efektivitas 

penggunaan pakan. Penyediaan  yang tidak sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan 

ikan, menyebabkan laju pertumbuhan ikan menjadi terhambat (Sukadi dalamSuwirya et al., 

2012). Ikan kerapu bebek (Coromileptes altivelis) membutukan protein 54,2%, sehingga perlu 

pemberian pakan yang efisien. Disamping itu demi meningkatkan pemberian pakan dalam 

jumlah yang berlebihan akan menimbulkan masalah,  seperti meningkatnya biaya pakan dan 

menyebabkan turunnya kualitas air akibat pakan yang berlebihan (Suwirya et al., 2012). 

Manajemen pakan ikan merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan usaha 

budidaya ikan. Ketersediaan pakan ikan yang efektif, efisien, ramah lingkungan dan dengan 

harga yang terjangkau perlu diperhatikan (Suhenda dalam Wardani, 2014). Menurut Cahyono 

dalam Wardani (2014),  pakan yang baik harus memiliki unsur nutrisi yang lengkap yaitu 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Nutrisi dalam ransum pakan perlu 

diperhatikan agar pakan yang diberikan pada ikan dapat tercukupi kandungan gizinya. Zat 

pakan dalam ransum hendaknya tersedia dalam jumlah yang cukup dan seimbang sebab 

keseimbangan bahan pakan dalam ransum sangat berpengaruh terhadap daya cerna (Tillman 

dalam Wardani, 2014).  

Menurut Afrianto dan liviawaty (1989) komposisi kimia silase yang berasal dari ikan 

utuh mengandung 70-75% air, 18-20 protein, 4-6% abu, 1-2% lemak, 1-3% Ca, dan 0,3-0,9 

fosfor. Kandungan protein kasar silase limbah ikan  berkisar 53,18 ± 0,83%, (Efka Aris R. dkk, 

2005). 

Tabel 2. Parameter Kualita Air Selama Penelitian 

Parameter 
Perlakuan 

A B C D 

Salinitas (ppt) 29 - 30 29 - 30 29 -30 29 - 30 

Suhu (OC) 30 - 31 30 - 31 30 - 31 30 - 31 

DO 4,71 – 4,73 4,81 – 4,95 5,61 – 5,81 4,56 – 4,60 

pH 7 - 8 7 - 8 7 - 8 7 - 8 

NH3 0,043 – 0,048 0,033 – 0,038 0,018 – 0,025 0,055 – 0,063 

 

Kelarutan kandungan oksigen yang terukur pada keempat perlakuan selama penelitian 

berlangsung berkisar antara 4,56 – 5,81 ppm.  Menurut Kasry (1985 dalam Kasmiaty 2005), 

kelarutan oksigen menunjukan kondisi yang optimal selama pemeliharaan benih kerapu Tikus.  

Oksigen terlarut di dalam air antara 4- 6 ppm dianggap paling ideal untuk tumbuh dan 

berkembang larva. Menurut Nurcahyono, dkk (2009), nilai pH 7,8-8,6 yang optimal pada 

pemeliharaan benih kerapu Tikus.   

  

5.  KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh penambahan emulsi  limbah perut ikan yang 

ditambahkan pada pakan ikan kerapu tikus mempengaruhi pertumbuhannya.  Semakin tinggi 

dosis yang diberikan mempengaruhi berat rata rata kerapu Tikus (cromileptis altivelis).  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi interaksi suhu dan patogen terhadap munculnya 

serangan penyakit Brown band disease  pada Acropora cervicornis melalui uji kohabitasi. 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Marine Station Pulau Barrang Lompo dengan 

pengambilan sampel penelitian di Perairan Kepulauan Spermonde. Metode dilakukan dengan 

terlebih dahulu melakukan isolasi dan identifikasi penyakit BrB pada Acropora sp, selanjutnya 

kultur bakteri dilakukan.  Sebelum diuji lanjut, karang diaklimatisasi selama 5 hari untuk 

dilakukan uji transmisi dan selanjutnya di amati laju infeksi bakteri Acinetobacter sp. Hasil 

penelitian menunjukkan infeksi bakteri Acinetobacter sp pada Acropora cervicornis pada suhu 

31C menghasilkan laju infeksi lebih tinggi dibandingkan suhu 29 C dimana terdapat  

interaksi antara suhu dan konsentrasi bakteri terhadap laju infeksi fragmen karang.   

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Penyakit merupakan salah satu faktor penting dalam ekologi laut yang dampaknya 

diperkirakan meningkat seiring dengan perubahan lingkungan seperti pemanasan global.  

Penyakit karang yang menginfeksi organisme laut dilaporkan telah meningkat selama kurang 

lebih 20 tahun terakhir (Harvell et al. 1999). Willis et al.  (2004) mengemukakan penyakit 

karang memberikan sumbangsih terbesar bagi rusaknya terumbu karang, saat ini terdapat lebih 

dari 20 penyakit pada karang yang telah diteliti (Sutherland and Ritchie 2004), dimana banyak 

dari jenis penyakit ini disebabkan oleh peningkatan suhu permukaan laut dan  faktor-faktor 

antropogenik di lingkungan perairan tersebut (Harvell et al. 1999).  Disamping dampak negatif 

dari penyakit tersebut, kurangnya informasi mengenai etiology maupun ekologi (Lesser et al. 

2007) dari penyakit tersebut, menjadi faktor kunci belum terindentifikasinya berbagai penyakit 

karang tersebut. 

Penelitian tentang kematian karang di Taman Nasional laut Wakatobi Sulawesi Tenggara  

oleh Haapkyla (2009) menemukan bahwa laju penyakit Black  band disease adalah 0,63 cm/hari 

pada Pachyseris involuta  dan 0,42 cm/hari pada Diploria sp.  Laju infeksi ini sama dengan 

yang ditemukan di Karibia. Penyakit lainnya dilaporkan oleh  Bourne et al. (2008) dan Willis et 

al. (2004) yang menginfeksi Acropora spp di Great Barrier Reefs adalah  Brown band disease.  

Penyakit ini menyebabkan hilangnya jaringan dari kerangka karang sehingga meninggalkan 

jaringan karang berwarna coklat.   Sampai saat ini, berbagai mikroorganisme  termasuk jamur, 

bakteri dan cyanobakteri yang berasosiasi dengan karang yang sehat dan karang sakit telah 

terindentifikasi  (Cooney et al.  2002; Frias-Lopez et al.  2002), meskipun komunitas mikroba 

yang berasosiasi dengan penyakit karang tersebut tetap belum dapat diketahui  (Weil  2004).    

  Penelitian mengenai Brown band disease disepanjang Great Barrier Reef, Palau, Jepang 

dan Kepulauan Marshall, dilaporkan mengalami peningkatan  yang sangat cepat bagi kematian 

karang  (Nash  2003; Willis et al.  2004).  Tingkat kematian pada koloni karang Acropora di 

terumbu Davies berkisar antara 0,3–9 cm/hari, yang menandakan bahwa perkembangan 

penyakit ini sangat bervariasi dan sangat cepat pada beberapa kasus (Nash 2003).  Epidemi 

sindrom ini berkembang sangat cepat dan mengakibatkan kerusakan pada karang, olehnya itu 

pemantauan transmisi penyakit karang khususnya BrB sangat penting dilakukan. Transmisi 

Brown band disease (BrB) pada Acropora cervicornis yang dilakukan di wadah terkontrol pada 

karang yang sehat bertujuan untuk menentukan sejauh mana patogen dapat menginfeksi 
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jaringan karang dan sejauh mana bakteri dapat menginfeksi karang yang sehat serta melihat 

sejauh mana dampak penyakit karang terhadap populasi karang yang terinfeksi. 

2.  MATERI DAN METODE 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan  Februari sampai Juli 2016 di Laboratorium Marine 

Station Pulau Barrang Lompo,  Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.  

Lokasi pengambilan sampel karang di Perairan Kepulauan Spermonde. 

 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di Kepulauan Spermonde Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Kultur Bakteri.   Jenis bakteri hasil isolasi dan identifikasi yang memiliki tingkat patogenisitas 

tinggi dipilih pada penelitian ini.  Jenis bakteri yang digunakan adalah  Acinetobacter sp pada 

Acropora cervicornis.  Isolat bakteri dikultur pada media SWC (6 g bacto-peptone, 5 gram 

yeast extract, 3 mL gliserol, 20 mL akuades, 750 air steril dan 20 g bactoagar). Bakteri dikultur 

selama 24 jam.  Selanjutnya setelah inkubasi selama 24 jam, bakteri sebanyak 1 Ose diambil 

untuk dikultur dalam media SWC cair, kemudian dikultur menggunakan shaker inkubator 

dengan kecepatan  140 rpm pada suhu 28 oC selama 24 jam.  Hasil kultur cair kemudian dipanen 

untuk digunakan pada perlakuan interaksi suhu dan bakteri yang menyebabkan penyakit BrB 

pada Acropora cervicornis. Konsentrasi bakteri yang di pergunakan adalah 102 CFU/mL, 104 

CFU/mL dan 106 CFU/mL.   

 

Aklimatisasi karang.  Fragmen Pachyseris involuta  dan Acropora cervicornis diperoleh dari 

perairan sekitar Kepulauan Spermonde. Sebelum dilakukan uji interaksi pada karang, terlebih 

dahulu diaklimatisasi 5 hari sesuai protokol Kushamaro et al. (1997). Aklimatisasi ini dilakukan 

untuk mengadaptasikan karang terhadap kondisi lingkungan yang baru. Wadah pengujian 

dilengkapi dengan aerasi dan sirkulasi air.  Fragmen karang kemudian disterilkan terlebih 

dahulu dengan mencuci menggunakan air laut steril.  Setelah itu, fragmen karang direndam 

dalam larutan yang mengandung Povidine iodine 1% (10 ml Betadine®ditambahkan air laut 

steril) selama 3-4 menit.  Selanjutnya karang dimasukkan ke dalam air laut steril dan 

dimasukkan ke dalam akuarium perlakuan yang telah dilengkapi dengan aerasi.  Selama 

pengujian berlangsung tidak dilakukan pergantian air. 

 

Uji Transmisi.  Uji ini dilakukan untuk mengamati efek transmisi isolat bakteri dan faktor 

lingkungan (suhu) terhadap tingkat keparahan penyakit BrB pada Acropora cervicornis.  

Akuarium (ukuran 45cm x 30 cm x30 cm) sebanyak 24 buah diisi air laut steril masing-masing 

5 liter.  Pada masing-masing akuarium diberi perlakuan yaitu perlakuan A adalah suhu inkubasi 

berbeda (29 oC dan 31 oC). Perlakuan B adalah perbedaan konsentrasi bakteri dalam media 

pemeliharaan yakni 102, 104,dan 106.  Perlakuan C adalah waktu transmisi penyakit selama 

pengujian interaksi suhu dan bakteri.  Suhu air diukur dengan menggunakan termometer  dalam 

akuarium.  Dalam memperoleh suhu 29 oC dan 31 oC digunakan heater dan untuk menjaga suhu 

pemeliharaan fragmen karang, akuarium direndam  ke dalam  wadah yang besar.  Transmisi 

bakteri dilakukan dengan menggunakan metode perendaman selama 20 jam (Sussman et al.  

2008), dengan konsentrasi bakteri yang berbeda berdasarkan pedoman Mc-Farland.   Masing-

Rahmi, dkk 



 

72 

 

Seminar Nasional MIPA 2017 

ISBN : 978-602-60761-8-2 

masing perlakuan dibuat dengan tiga kali ulangan.  Selanjutnya karang diinkubasi selama tujuh 

hari dan pengamatan perubahan morfologi dilakukan setiap hari. 

Parameter Uji.  Parameter uji yang diamati adalah jumlah fragmen yang mengalami gejala 

BrB. Pengukuran dilakukan setiap 5 jam pada  masing masing cabang  Acropora cervicornis.  

Karang uji yang sakit ( panjang/lebar mm) memperlihatkan suatu perubahan warna diamati 

dengan menggunakan underwater kamera Nikon Collfix P7100 untuk selanjutnya diukur 

menggunakan jangka sorong.   

Laju Infeksi Penyakit Karang.  Pengukuran laju infeksi penyakit dilakukan dengan menandai 

koloni karang yang terinfeksi penyakit BBD dan BrB  dengan menggunakan kabel tise. 

Pengukuran koloni dilakukan setiap 5 jam dengan menggunakan jangka sorong.  

 

 
3.  ANALISIS DATA 

Perubahan diameter karang yang terinfeksi bakteri patogen dianalisis secara deskriptif 

dengan bantuan tampilan gambar.  Laju infeksi diukur secara manual dengan menggunakan 

jangka sorong.   Pengaruh perlakuan diuji dengan analisis dua faktor in time dan dianalisis 

lanjut dengan menggunakan uji  Tukey dengan bantuan program SAS ver 9.1 portable windows.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kerusakan  Jaringan pada Acropora cervicornis 

Pada Gambar 2. terlihat bahwa kerusakan sel pada Acropora cervicornis akibat bakteri 

Acinetobacter sp terjadi pada hari ke 1  baik pada  suhu 29 oC  maupun suhu 31 oC, namun 

demikian kerusakan sel pada suhu 31 oC lebih besar dibandingkan suhu  29 oC.   Hal ini diduga 

bahwa pada suhu 31 oC , organisme patogen berkembang lebih baik. Sejalan dengan pernyataan 

Kristin et al.  (2011) bahwa perubahan suhu di atas  30 oC dapat meningkatkan aktifitas pada 

organisme  patogen, dan peningkatan suhu air di atas 28 oC mampu mempercepat terjadinya 

penularan penyakit di perairan (Rutzler and Santavy 1983; Viehman et al.  2006; Boyett et al. 

2007;  Sato et al.  2009), bahkan kematian bagi organisme perairan (Rubio-Portillo et al.  2014).   

Suhu diatas 28 oC merupakan suhu yang optimum bagi pertumbuhan bakteri patogen pada 

penyakit karang (Boyett et al. 2007). 

 

Waktu (hari ke-) Kondisi Morfologi Acropora cervicornis 

Suhu 29 oC Suhu 31 oC 

Hari ke 0 

  
Hari ke 1 

  

 

(1) 
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Hari ke 2 

  
Hari ke 3 

  
Hari ke 4 

  
Hari ke 5  

  

Gambar 2.  Perubahan Kondisi Fragmen Acropora  cervicornis Pascainfeksi pada Suhu 

29 oC (A) dan 31 oC (B)  (Tanda Merah dan Kuning di Area Fragmen 

Karang Menunjukkan Area Fragmen yang Terinfeksi Bakteri). 

 

Suhu menjadi salah satu faktor lingkungan pemicu terjadinya penyakit pada karang (Case 

et al. 2011).  Pada organisme laut seperti karang, bakteri Vibrio coralliilyticus sangat virulen 

pada karang Pocillopora damicornis ketika suhu ≥ 23 oC.  Peningkatan suhu di laut 

mempercepat bakteri mencapai inangnya. Suhu menginduksi perubahan ekologi pada karang 

disertai stres panas akan meningkatkan patogenisitas bakteri terhadap inang targetnya (Garrett 

and Ducklow 1975).  Suhu bukan hanya faktor yang dibutuhkan bakteri untuk menjadi 

patogenik.  Melainkan juga terkait dengan pertahanan kimia inang karang yang dapat 

menghambat komunikasi yang dimediasi AHL (N-acyl homoserine lactones) yang dibawa oleh 

Rahmi, dkk 



 

74 

 

Seminar Nasional MIPA 2017 

ISBN : 978-602-60761-8-2 

bakteri patogen. Pertahanan kimia inang, seperti terhadap virulensi bakteri, dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan  (Case et al. 2011). 

Perlakuan konsentrasi bakteri 106 menunjukkan paling tinggi tingkat penginfeksian 

fragmen karang bila dibandingkan dengan konsentrasi 104. Hal ini diduga terkait virulensi 

bakteri yang menentukan patogenisitas bakteri patogen.  Bakteri memulai patogenisitasnya 

ketika berhasil menyebabkan luka pada inang, bakteri menempel dan akan memasuki jaringan 

karang. Di dalam inang yakni karang, bakteri mengeluarkan kemampuannya untuk bertahan 

hidup dan mengambil nutrien dari inang. Semakin lama bakteri tersebut berada di dalam inang, 

maka bakteri berkesempatan untuk berkembang biak dan berkerja untuk merusak pertahanan 

inang dan menyebabkan inang semakin melemah dan akhirnya mati (Borneman and Lowrie 

1998, Buller 2004). 

Hasil pengamatan kerusakan pada Acropora cervicornis akibat infeksi Acinetobacter sp 

disajikan pada Tabel 1.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu berpengaruh signifikan 

terhadap laju infeksi.  Laju infeksi yang lebih besar pada semua fragmen pada perlakuan suhu 

31 oC pada konsentrasi bakteri 102 CFU/ml dihari ke lima,  pada semua fragmen karang pada 

Acropora cervicornis dibandingkan pada suhu 29 oC.  Hal ini mengindikasikan bahwa suhu 

berpengaruh terhadap perkembangan penyakit pada karang,  seperti yang dilaporkan oleh 

Berkelmans and Willis (1999), yang melaporkankan bahwa suhu berpengaruh terhadap karang 

Pocillopora damicornis dimana suhu optimal pada karang 29 oC, 65% koloni mengalami 

bleaching setelah 5 hari pada suhu 32 oC. 

 

Tabel 1.   Laju Infeksi Acropora cervicornis Akibat Infeksi Bakteri Acinetobacter sp pada 

Suhu dan Konsentrasi Berbeda. 

Suhu Konsentrasi 
Laju Infeksi 

1 2 3 4 

29 oC 102 1.09±0.19a 1.01±0.15a 0.95±0.34a 1.45±0.08a 

104 1.41±0.14a 1.47±0.19a 1.31±0.08a 2.00±0.43a 

106 1.45±0.15a 1.28±0.16a 1.32±0.10a 2.20±0.41a 

31 oC 102 0.27±0.27a 0.32±0.32a 0.23±0.23a 0.47±0.47a 

104 0.19±0.19a 0.48±0.48a 0.31±0.31a 0.47±0.47a 

106 0.09±0.09a 0.23±0.23a 0.09±0.09a 0.19±0.19a 

 

Data disajikan dalam  rerata ± SD, Huruf superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada uji lanjut Tukey (p<0.05).   

 

Parameter lingkungan berpotensi memicu timbulnya penyakit karang seperti suhu, arus, 

kecerahan perairan, pH, salinitas, kelarutan oksigen, unsur hara (fosfat dan nitrat)  (Raymundo  

et al.  2008) dan sedimentasi (Sutherland  et al. 2004).  Suhu selain mempengaruhi 

pertumbuhan karang juga dapat mempengaruhi laju infeksi penyakit.   Menurut Raymundo et al.  

(2008), bahwa peningkatan laju infeksi seiring dengan peningkatan suhu.  Suhu yang tinggi juga 

mampu menyebabkan stress serta meningkatkan virulensi patogen.  Boyett  (2007)  menyatakan 

bahwa kenaikan suhu mempengaruhi laju infeksi black band disease di Great Barrier Reef.  

Adanya fluktuasi suhu akan menyebabkan patogen lebih ganas atau agresif (Harvell et al.  

2004), sehingga dapat menyebabkan kematian pada karang (Raymundo et al.  2008). 

 

5.  KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa infeksi bakteri D. salexigens strain DSM 2638 

pada Pachyseris involuta  suhu 31C menghasilkan laju infeksi lebih tinggi dibandingkan suhu 

29 C demikian halnya dengan bakteri Acinetobacter sp strain RA3849 pada Acropora 

cervicornis.   Selanjutnya, tidak ada interaksi antara suhu dan konsentrasi bakteri terhadap laju 

infeksi fragmen karang yang terinfeksi bakteri.  Bakteri lebih banyak menyerang pada fragmen 

karang pada suhu  31C pada Acropora cervicornis. Diperlukan penelitian lanjutan tentang efek 

interaksi patogen dan lingkungan (khususnya salinitas dan kombinasi salinitas dan suhu). 
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Abstrak 

Lobster adalah salah satu anggota Crustacea yang sangat potensial dikembangkan. Tantangan 

untuk meningkatkan budidaya lobster adalah penyiapan tekhnologi pakan yang berkualitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan bentuk, tekstur, dan water stability pelet gel 

yang berbahan baku lokal. Rancangan percobaan berupa rancangan acak lengkap dengan 2 

perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan pertama adalah pelet gel berbentuk balok dan tekstur 

lembek dan perlakuan kedua adalah pelet gel berbentuk tabung dan tekstur semi padat. 

Lobster yang digunakan adalah Lobster Hijau Pasir (Panulirus homarus L.) fase post 

puerulus/juvenil awal berat rata-rata 5,10 ± 0,27 g sebanyak 10 ekor. Pelet gel dibuat dengan 

menambahkan agar-agar cair ke dalam bahan-bahan pakan yang lain. Pengamatan efektivitas 

mastikasi dan water stability pada masing-masing perlakuan dilakukan selama 5 hari. 

Pengamatan water stability dilakukan dengan cara merendam pelet dalam gelas transparan 

berisi air laut kemudian diamati waktu ketahanan pelet tersebut dalam air laut. Kedua jenis 

pelet mudah dipegang oleh lobster. Akan tetapi, pelet gel berbentuk balok lebih susah diputar 

dan dipotong. pelet gel berbentuk tabung memiliki water stability lebih bagus dibandingkan 

pelet berbentuk balok. Pelet gel dengan bentuk tabung, tekstur semi padat, ukuran panjang 1-

1,5 cm dan diameter 0,2-0,25 cm lebih efektif dibandingkan pelet gel berbentuk balok dengan 

tekstur lembek 

 

Kata Kunci : budidaya lobster, lobster feed, semi moist pellets, pakan lobster 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Lobster adalah salah satu anggota subfilum Crustacea yang sangat potensial 

dikembangkan di Indonesia. Terdapat enam spesies lobster genus panulirus di Indonesia yaitu 

P. homarus, P. longipes, P. ornatus, P. penicillatus, P. polyphagus, dan P. versicolor (Moosa 

dan Aswandy, 1984). Kalih, dkk., (2012) menyatakan terdapat 6 spesies lobster yang 

teridentifikasi di perairan Lombok yaitu  P. homarus, P. longipes, P. ornatus, P. penicillatus, P. 

versicolor dan Parribacus antarticus.Spesies yang potensial untuk dikembangkan dalam 

industri budidaya adalah Panulirus homarus dan Panulirus ornatus.  

Pengembangan industri budidaya lobster harus dilakukan supaya ketergantungan pada 

alam bisa diminimalisir. Eksploitasi lobster secara besar-besaran berpotensi mengancam 

ketersediaan lobster di alam. Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan 

peraturan menteri nomor 56/Permen-KP/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau 

pengeluaran lobster (Panulirus spp.) dalam rangka memulihkan populasi lobster di alam. Aturan 

ini memberikan arti bahwa pada masa yang akan datang eksploitasi harus dikurangi dan 

budidaya lobster harus ditingkatkan. 

Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan budidaya lobster adalah penyiapan 

tekhnologi pakan lobster yang berkualitas. Masyarakat pembudidaya masih menggunakan 

pakan alami berupa ikan rucah dan keong sawah sebagai pakan. Penggunaan kedua jenis pakan 

ini tidak efektif dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan baik di darat maupun di 

laut. Beberapa peneliti telah mencoba melakukan kajian tentang tekhnologi pakan lobster. 

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, telah diketahui bahwa bentuk, tekstur, dan water 
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stabilitypakan sangat mempengaruhi perilaku makan lobster. smith dkk., (2009) menyatakan 

bahwa pakan yang berbentuk geldengan ukuran panjang 10-15 mm dan diameter 1 mm 

dimastikasi secara efektif oleh Lobster Mutiara (Panulirus ornatus) fase juvenil awal (2 g).  

Pembuatan pakan lobster dengan menggunakan komposisi yang dipakai oleh smith dkk., 

(2009) tidak efektif diterapakan di Indonesia karena semua bahan baku yang digunakan berasal 

dari luar negeri dan sulit didapatkan. Oleh karena itu, kajian tentang pelet gel yang berbahan 

baku lokal sangat penting dilakukan untuk mendukung industry budidaya lobster di Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan bentuk, tekstur, dan water stability pelet gel 

yang dibuat dengan bahan baku lokal. 

  

2. METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Rancangan 

percobaan berupa rancangan acak lengkap non faktorial dengan 2 perlakuan dan 5 ulangan. 

Perlakuan pertama adalah pelet gel berbentuk balok dan tekstur lembek dan perlakuan kedua 

adalah pelet gel berbentuk tabung dan tekstur semi padat. Masing-masing pelet diberikan 

kepada 5 ekor lobster yang berbeda, kemudian diamati dan dideskripsikan tingkat efektivitas 

mastikasi pelet oleh lobster dan water stability masing-masing pelet. Mastikasi adalah tahapan 

memasukkan pelet ke mulut yang meliputi pengambilan, pemutaran, dan pemotongan pelet oleh 

lobster(ihsan, 2013). Pengamatan efektivitas mastikasi dan water stability pada masing-masing 

perlakuan dilakukan selama 5 hari. Pelet diganti dengan yang baru setiap hari pada pagi hari. 

Pengamatan water stability dilakukan dengan cara merendam pelet dalam gelas transparan 

berisi air laut kemudian diamati waktu ketahanan pelet tersebut dalam air laut. 

Wadah penelitian yang digunakan adalah dua buah keranjang yang dimasukkan dalam 

bak polietilen volume 1500 L.Jenis lobster yang digunakan adalah Lobster Hijau Pasir 

(Panulirus homarus L.) fase post puerulus/juvenil awal dengan berat rata-rata 5,10 ± 0,27 g 

sebanyak 10 ekor. Sampel  dikumpulkan dari hasil tangkapan nelayan di Teluk Awang, Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Pelet gel dibuat dengan menambahkan agar-agar cair ke dalam bahan-bahan pakan yang 

lain. Agar-agar cair berperan sebagai binder sekaligus memberikan kelenturan pada pelet. 

Konsentrasi serbuk agar-agar untuk membuat agar-agar cair sebesar 3% dari berat bahan-bahan 

sumber protein pakan (tepung ikan, tepung kedelai, tepung jagung dan tepung terigu). Volume 

air untuk membuat pelet pada perlakuan pertama sebesar 80% dari berat bahan-bahan sumber 

protein pakan, sedangkan volume air pada perlakuan 2 sebesar 50%.  Formulasi pelet gel yang 

digunakan mengacu pada formulasi semi moist pellets (pelet semi basah) Lobster Mutiara 

(Panulirus ornatus) fase juvenil awal (Tabel 1) (Smith dkk., 2009), sedangkan metode 

pembuatan pelet gel mengacu pada penelitian Faturrahman (2012). 

 

Tabel 1. Formulasi Pelet Gel Berbahan Baku Lokal 

Komposisi Jumlah (g) 

Tepung ikan 851,24 

Tepung kedelai 2,55 

Tepung jagung 2,55 

Tepung terigu 28,09 

Serbuk agar-agar 40,26 

Minyak ikan 28,09 

Astaxanthine 0,05 

Kolesterol 8,51 

Vitamin C 6,72 

Mineral mix 7,24 

Vitamin mix  14,47 

Binder pearl ‘E’ 10,21 

Total 1000 

 

Pelet gel yang berbentuk balok dibentuk secara manual yaitu memotong pelet dengan 

pisau dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan tinggi 1 cm (gambar 1), sedangkan pelet 
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gel yang berbentuk tabung dibuat dengan menggunakan mesin pencetak pelet kemudian 

dipotong manual menggunakan tangan dengan ukuran panjang 1-1,5 cm dan diameter 0,2-0,25 

cm (gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelet gel pada perlakuan dua yang berbetuk tabung dengan panjang 1-1,5 cm dan 

diameter 0,2-0,25 cm lebih efektif dimastikasi oleh lobster dibandingkan pelet gel yang 

berbentuk balok  (gambar 3-5). Kedua jenis pelet sama-sama mudah dipegang oleh lobster. 

Akan tetapi, pelet gel yang berbentuk balok lebih susah diputar dan dipotong oleh lobster. 

Energi yang diperlukan untuk memutar pelet gel berbentuk balok labih besar dibandingkan pelet 

gel berbentu tabung. Pelet gel berbentuk balok selalu mengalami perubahan posisi ketika 

diputar oleh lobster. Hal ini dikarenakan bagian maksiliped lobster susah mencari pegangan 

yang kuat untuk memutar pelet. Maksiliped adalah modifikasi kaki jalan yang digunakan untuk 

memegang makanan (Mikami dan Takashima, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mastikasi Tahap 1 (Proses Pengambilan Pelet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamatan water stability masing-masing pelet menunjukkan bahwa pelet gel berbentuk 

tabung memiliki water stability yang lebih bagus dibandingkan pelet berbentuk balok. Water 

Gambar 4. Mastikasi Tahap 2 

(Pemutaran Pelet) 
Gambar 5. Mastikasi Tahap 3 

(Pemotongan Pelet) 

Gambar 1. Pelet Gel Bentuk Tabung Gambar 2. Pelet Gel Bentuk Balok 
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stability meliputi ketahanan dalam air dan ketahanan binder mengikat nutrien dalam pelet ketika 

dimastikasi oleh lobster. Baik pelet berbentuk balok maupun pelet berbentuk tabung sama-sama 

bisa tahan dalam air selama >24 jam. Akan tetapi, pelet berbentuk tabung memiliki ketahanan 

binder yang lebih tinggi dalam menjaga nutrient pelet ketika dimastikasi dibandingkan dengan 

pelet berbentuk balok. Hal ini ditandai dengan pelet berentuk balok lebih mudah hancur ketika 

dimastikasi oleh lobster. Semakin cepat pelet hancur ketika dimastikasi menunjukkan bahwa 

konsentrasi binder semakin lemah mengikat nutrien dalam pelet. Setiap bindermemiliki batas 

kemampuan tertentu untuk mengikat nutrien dalam pelet (Houser & Akiyama, 1997). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Smith dkk., (2009) yang menyatakan bahwa 

Lobster Mutiara (Panulirus ornatus) fase juvenil awal hanya mampu memakan pelet dengan 

efektif dan efisien jika pelet tersebut berbentuk tabung dengan tekstur semi moist pelletsdan 

ukuran panjang 10-15 mm serta diameter 1 mm. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan hasil penelitian Faturrahman (2012) yang menyatakan bahwa pakan yang berupa puding 

gracilaria dengan tekstur dan kekenyalan tertentu sangat efektif sebagai karir/binderfeed 

additive untuk abalone. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jenis hewan uji dan cara makan 

hewan uji yang digunakan. Hewan abalone tidak melalui tahap mastikasi ketika makan. Hal 

inilah yang menyebabkan pakan berbentuk balok dan tekstur lembek sangat efektif pada hewan 

ini. 

 

4. KESIMPULAN 

Pelet gel dengan bentuk tabung, tekstur semi padat, ukuran panjang 1-1,5 cm dan 

diameter 0,2-0,25 cm lebih efektif dibandingkan pelet gel berbentuk balok dengan tekstur 

lembek 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis-jenis tanaman kehutanan, ada atau tidaknya 

asosiasi FMA dengan tanaman kehutanan serta jenis spora yang menyusun asosiasi FMA 

tersebut. Penelitian ini menggunakan metode survey dimana variable yang diamati : 

persentase akar tanaman kehutanan yang terinfeksi FMA, identifikasi berdasarkan acuan 

morfologi yang diperoleh dari website INVAM, penghitungan jumlah spora mikoriza, kualitas 

tanah, identifikasi tanaman kehutanan pada program hutan tanaman rakyat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jenis tanaman kehutanan yang menyusun hutan tanaman rakyat 

didominasi oleh Gmelina arborea, Swietenia macrophylla dan Albasia falcataria dan Tectona 

grandis. Hasil pengamatan rizosfer dari masing-masing tanaman, hanya pada tanaman 

Gmelina arborea yang berasosiasi dengan FMA dan jenis spora yang menyusun FMA adalah 

jenis Glomus sp.  

 

Kata kunci : asosiasi FMA, hutan tanaman rakyat, Glomus sp 

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan 

produksi yang dibangun oleh perseorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan 

kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin 

kelestarian sumber daya hutan (Anonim, 2007). Lokasi HTR Koperasi Maju Bersama tersebut 

mempunyai kondisi tanah marjinal dan termasuk dalam kondisi kritis. Ada dua alternatif yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kesuburan lahan kritis dengan kondisi tanah marginal 

yaitu (1) dengan pemberian pupuk buatan atau alam, dan (2) inokulasi mikoriza yang memiliki 

infektivitas dan efektivitas yang tinggi.Secara umum tanaman yang bermikoriza mempunyai 

pertumbuhan yang lebih baik. Hubungan timbal balik antara fungi mikoriza dengan tanaman 

inangnya mendatangkan manfaat positif bagi keduanya. Oleh karena itu inokulasi fungi 

mikoriza dapat dikatakan sebagai 'biofertilization", baik untuk tanaman pangan, perkebunan, 

kehutanan maupun tanaman penghijauan (Widada, 1994). 

 Mikoriza juga dapat meningkatkan resistensi terhadap kekeringan, terutama pada daerah 

yang kurang hujan. Pertumbuhan tanaman pada tanah yang tercemar logam berat, dapat 

ditingkatkan ketahanannya jika dikolonisasi oleh mikoriza, misalnya pada daerah 

pertambangan. Mikoriza juga mampu menyesuaikan diri pada lingkungan yang ekstrim, 

terutama pada tanah marginal seperti daerah kering, pH rendah, tanah masam, dan lain-lain 

(Killham, 1994 dalam Nurhayati, 2012). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

peran pupuk hayati mikoriza sangat baik dalam meningkatkan daya tahan tanaman terhadap 

kondisi lingkungan marjinal. Penelitian ini dilakukan karena belum banyak yang terdahulu 

belum banyak yang meneliti asosiasi fungi mikoriza arbuskular pada lahan hutan terutama 

hutan yang dikelola oleh masyarakat. 

 

2.  METODE PENELITIAN 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman kehutanan yang ada dalam 

hutan tanaman rakyat, rizosfer tanaman kehutanan dan bahan-bahan kimia (KOH, Asam Laktat, 

Tryphan Blue, Laktogliserin). 
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Metode Analisis 

a. Infeksi akar dapat dilihat melalui proses pewarnaan akar dengan metode modifikasi 

(Wangiyana, 2004) Infeksi akar dapat diketahui dengan adanya hifa, vesikul dan arbuskul 

(Brundrett et al., 1996 dalam Wangiyana, 2004). 

b. Pengambilan sampel tanah dilakukan di sekitar perakaran tanaman, dengan batas setengah 

jarak tanam dan sedalam sistem perakaran tanaman. Tanah dimasukkan ke dalam kantong 

plastik (polibag), selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengamatan. 

Langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut : 

Menimbang sampel tanah 10 g dan dilarutkan dengan 300 ml air dalam gelas labu, 

kemudian diaduk dengan magnetic stirrer selama 15 menit. Setelah itu didiamkan selama 30 

detik agar partikel tanah mengendap. Supernatan dimasukkan ke dalam susunan ayakan dengan 

ukuran mata ayak 106 μm dan dan 45 μm, dibilas dengan air untuk memastikan semua spora 

tersaring. 

Prosedur sebelumnya diulangi 2 kali dengan melarutkan sisa tanah  dengan air 300 ml 

dalam gelas labu kemudian diaduk kembali dengan magnetic stirrer selama 15 menit.Partikel 

yang tertampung pada 2 ayakan dibilas dengan air keran yang mengalir, kemudian partikel 

ditransfer ke dalam tabung sentrifuge dengan menggiringnya menggunakan semprot air, volume 

cair dalam tabung dijadikan 50 ml, kemudian disentrifuge selama 5 menit pada 2000 

rpmSupernatant dibuang pelan-pelan dan endapan dilarutkan dengan larutan sukrosa 50% 

sampai volume 50 ml, kemudian disentrifuge selama 1 menit pada 2000 rpm.Supernatant 

ditampung dengan ayakan 40 μm dan dibilas dengan air keran yang mengalir. Spora yang 

tertampung dalam ayakan ini digiring ke dalam beker glass 50 ml, kemudian disaring dengan 

kertas saring Whatman 42 bergrid 0,5 cm.Spora yang tertampung di kertas saring siap diamati 

di bawah mikroskop stereo perbesaran 40x. Penghitungan sporan mikroskop dihitung dengan 

`menggunakan handcounter. 

 Mengidentifikasi jenis spora mikoriza dilakukan dengan acuan morfologi yang diperoleh 

dari website INVAM (http://invam.wvu.edu/) . 

 

c. Pembuatan petak ukur untuk identifikasi tanaman kehutanan. Setiap titik sampel dibuat 

petak ukur lingkaran dengan jari-jari 2,82 m (luas lingkaran lebih 25 m2) yang digunakan 

untuk pengamatan gulma, petak ukur lingkaran dengan jari-jari 12,61 m (luas lingkaran 

lebih kurang 500 m2) untuk pengamatan tanaman kehutanan. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Secara wilayah administratif, lokasi Koperasi Serba Usaha “Maju Bersama” berada di 

Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Dimana anggota Koperasi Serba Usaha “Maju Bersama” yang memperoleh 

IUPHHK-HTR adalah merupakan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar hutan produksi 

kawasan Mareje-Bonga dan bersentuhan langsung dengan areal Hutan Tanaman Rakyat. Desa 

Batu Jangkih termasuk wilayah desa lahan kering dan berbukit-bukit, dimana tingkat curah 

hujan relatif sedikit dibandingkan wilayah desa bagian utara Lombok Tengah yang memiliki 

lahan basah. Karena lahannya berbukit, hanya sedikit lahan pertanian berupa sawah selebihnya 

adalah merupakan lahan tegalan (Anonim, 2017).  

Koperasi Serba Usaha “Maju Bersama” Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya 

Kabupaten Lombok Tengah mengelola areal HTR seluas 130,22 Ha, yang terletak di S 

08º48  ́ 58,03 dan E 116º10´ 47,03˝ dengan ketinggian ±143 meter dari permukaan laut. Kondisi 

areal kerja HTRa Koperasi Serba Usaha “Maju Bersama” sejak diberikan IUPHHK-HTR tahun 

2011, kini dipenuhi dengan aneka tanaman Hasil Hutan Kayu (HHK) dan sebagian kecil juga 

ada tanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (Anonim, 2017). 

 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis-jenis Tanaman Kehutanan Dalam Areal Hutan Tanaman Rakyat 
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Pembuatan  petak ukur untuk menginventarisasi jenis-jenis pohon yang ada didalam areal 

hutan tanaman rakyat Koperasi Maju Bersama Desa Batu Jangkih dan pengamatan data 

pengukuran tinggi dan diameter pohon.  Jumlah petak ukur yang telah dibuat di masing-masing 

kelompok sejumlah 10 PU.  Jenis-jenis pohon yang ada dalam areal HTR terbagi dalam 2 

kelompok yaitu a) pohon yang menghasilkan kayu saja, antara lain : Gmelina arborea (Jati 

putih),  Swietenia macrophylla  (Mahoni), dan Tectona grandis (Jati)., b) pohon yang 

menghasilkan kayu dan buah serta daunnya dapat dijadikan sebagai pakan ternak antara lain 

Artocarpus heterophyllus (Nangka), dan Anacardium occidentale ( Mete). Pertumbuhan rata-

rata pohon dalam areal HTR cukup baik karena rata-rata penggarap/anggota koperasi rutin 

melakukan pemeliharaan pohon dalam areal garapannya, namun tingkat pertumbuhannya 

berbeda di masing-masing kelompok (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Rerata Tinggi Pohon di Areal HTR Koperasi Maju Bersama 

Sumber data : data diolah 

 

   
 

Gambar 1. Grafik Rerata Tinggi Pohon di Areal HTR Koperasi Maju Bersama 

 

Tabel 2 menunjukkan rerata pertumbuhan diameter pohon di areal HTR Koperassi Maju 

Bersama. 

 

Tabel 2. Rerata Diameter Pohon di Areal HTR Koperasi Maju Bersama  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah 

 

 

Asosiasi FMA Dengan Tanaman Kehutanan 

Replikasi sampel tanah dan akar yang diambil dalam masing-masing kelompok sebanyak 

3 kali, sehingga berjumlah 12 sampel. Setelah dianalisis diperoleh hasil sebagai berikut (Tabel 

3) : 

 

 

 

Kel 
Rerata tinggi 

Mahoni Gmelina Mete Nangka Jati 

LS 18.533 10.333 4.444 8.083 11.833 

LJ 15.777 11.968 7.166 8.25 12.367 

BJ 17.333 14.933 7.083 11.166 17.833 

PO 13.548 11.166 10.366 8.583 16.833 

Kel 
Rerata Diameter 

Mahoni Gmelina Mete Nangka Jati 

LS 30.533 22.929 26.203 25.371 21.602 

LJ 32.13 19.457 23.584 28.821 25.575 

BJ 24.044 21.549 21.47 23.248 24.681 

PO 27.205 21.963 22.906 24.164 29.511 
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Tabel 3. Persen Kolonisasi Akar dengan FMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah 

 

 
Gambar 3. Jumlah Spora FMA 

 

Terjadi asosiasi Fungi Mikoriza Arbuskular dengan tanaman kehutanan di areal HTR 

Koperasi Maju Bersama Desa Batu Jangkih yaitu pada Gmelina. Adanya asosiasi ini 

menunjukkan bahwa asosiasi tersebut hanya dapat efektif pada tingkat semai, dan sebaliknya 

bila pohon telah dewasa. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh  Sutanto (2002) 

bahwa Namun, untuk mempercepat proses terjadinya asosiasi ini, perlu melakukan inokulasi 

pupuk hayati mikoriza pada tanaman sewaktu masih berada di persemaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Asosiasi FMA pada akar Gmelina           Gambar 5. Glomus sp 

 

Jenis Spora Yang Menyusun Asosiasi FMA Dengan Tanaman Kehutanan 

Dari hasil analisis sampel tanah diperoleh hasil bahwa terdapat spora Fungi Mikoriza 

Arbuskular dari jenis Glomus sp.  

 

5.  KESIMPULAN  

Jenis-jenis pohon yang ada dalam areal HTR terbagi dalam 2 kelompok yaitu a) pohon yang 

menghasilkan kayu saja, antara lain : Gmelina arborea (Jati putih),  Swietenia macrophylla  

(Mahoni), dan Tectona grandis (Jati)., b) pohon yang menghasilkan kayu dan buah serta 

daunnya dapat dijadikan sebagai pakan ternak antara lain Artocarpus heterophyllus (Nangka), 

dan Anacardium occidentale ( Mete).  Terjadi asosiasi FMA dengan akar Gmelina arborea. 

Kel 
% Kolonisasi 

Mahoni Gmelina Mete Nangka Jati 

LS 0 10 0 0 0 

LJ 0 52 0 0 0 

BJ 0 19 0 0 0 

PO 0 12 0 0 0 
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Hasil dari analisis sampel tanah menunjukkan adanya spora jenis Glomus sp yang menyusun 

asosiasi Fungi Mikoriza Arbuskular dengan tanaman kehutanan pada areal HTR Koperasi Maju 

Bersama Desa Batu Jangkih.  

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenristek-Dikti yang telah mendanai penelitian 

ini. 
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Abstrak 

Proses termal yang menggunakan panas bersumber dari gelombang mikro (microwave) saat 

ini banyak digunakan untuk inaktivasi enzim pada pengolahan pangan, karena proses 

pemanasan berlangsung sangat singkat dan hemat energi Selain itu, pemanasan dengan 

microwave (MW) tidak banyak mempengaruhi zat gizi dan sifat fungsional produk pangan, 

namun belum banyak diterapkan untuk bahan baku pakan. Dedak padi merupakan salah satu 

produk sampingan dari pengilingan padi yang banyak digunakan baik sebagai bahan baku 

pangan (food grade) maupun pakan (feed grade).  Namun demikian, stabilitas dedak padi 

dengan pemanasan MW akan berubah  selama penyimpanan, tergantung pada cara dan 

kondisi penyimpanan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik perubahan 

komposisi kimia dedak padi yang distabilisasi dengan MW selama penyimpanan 12 minggu. 

Percobaan ditata menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 ulangan. Faktor 

yang diteliti terdiri atas 3 faktor, yaitu, teknik stabilisasi dedak, teknik pengemasan dan lama 

simpan. Teknik stabilisasi terdiri atas 2 aras, yatu tanpa pemanasan MW dan dengan 

pemanasan MW. Teknik pengemasan terdiri atas 2 aras, yaitu tanpa vakum dan dengan 

vakum, sedangkan faktor lama simpan terdiri atas 7 aras, yaitu lama simpan 0, 2, 4, 6,8,10 

dan 12 minggu. Parameter yang diamati meliputi kadar proksimat, kadar asam lemak bebas 

dan serta kasar dedak padi. Data dianalisis menggunakan analisis keragaman dan diuji lanjut 

dengan uji beda nyata jujur pada taraf nyata 5% menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa pemanasan dengan gelombang mikro dan pengemasan 

vakum serta penyimpanan pada suhu kamar selama 6 minggu secara efektif dapat menekan 

kandungan asam lemak bebas dedak padi tidak sampai lebih dari 10%  dan  dapat 

mempertahankan kadar proksimat dedak padi sesuai dengan persyaratan dedak untuk pakan 

(feed grade).  

  

Kata kunci : dedak padi, gelombang mikro, kemasan vakum, penyimpanan 

 

 

1.  PENDAHULUAN 
Dedak padi merupakan hasil samping penggilingan padi. Produksi dedak padi di 

Indonesia dapat mencapai lebih dari 5 juta ton per tahun (BPS, 2008).  Namun demikian, dedak 

padi tidak tahan disimpan lama karena mudah rusak.  Kerusakan dedak padi disebabkan oleh 

adanya enzim lipase dan lipoksigenase yang menghidrolisis dan mengoksidasi komponen lemak 

dedak padi. Karena itu inaktivasi enzim lipase dan lipoksigenasi merupakan salah satu upaya 

paling efektif untuk mempertahankan kualitas dedak padi.  

Inaktivasi lipase dan lipoksigenase dedak padi  harus dilakukan secara menyeluruh dan 

bersifat iireversibel. Disamping itu, inaktivasi juga tidak sampai mengurangi komponen nutrisi 

dan sifat fungsional dedak padi. Penggunaan udara panas dan uap panas paling mudah 

dilakukan untuk inaktivasi enzim dedak, namun proses termal dengan cara ini banyak 

komponen penting dedak hilang dan inaktivasi enzim tidak sempurna. Sementara itu, inaktivasi 

secara kimiawi dan iradiasi tidak praktis dan hasilnya kurang memuaskan (Melekian, et al., 

2000). Sementara itu, inaktivasi dengan pemanasan ekstruksi, meskipun efektif untuk 

menginaktifkan kedua enzim tersebut, namun biaya operasional dan peralatannya mahal. Proses 

termal dengan gelombang mikro (microwave) saat ini banyak digunakan untuk pengolahan 

pangan, karena proses pemanasan berlangsung sangat singkat dan hemat energi (Bertrand, 

2005). Pemanasan dengan microwave (MW) tidak banyak mempengaruhi zat gizi dan sifat 

fungsional produk (Faria, et al., 2012; Shaheen, et al., 2012;  Rose, et al., 2008; Sierra, et al., 
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1999; Ryynänen and  Ohlsson,1996). Karena itu, teknologi MW berpotensi untuk dikembang 

penerapannya pada proses pengolahan dedak.  

Stabilitas dedak padi dipengaruhi pula oleh  metode pengemasan dan suhu 

penyimpanan. Laju hidrolisis dan oksidasi lemak dedak padi semakin tinggi dengan semakin 

meningkatnya suhu penyimpanan.  Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa ketengikan 

oksidatif dedak padi karena enzim lipoksigenase makin meningkat dengan adanya oksigen 

(Takano, 1993; Melekian, et al., 2000). Karena itu, masa simpan dedak padi  dalam kemasan 

tertutup rapat lebih lama jika dibandingkan dengan dedak yang terpapar oksigen. Namun 

demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas enzim lipase dan lipoksigenase 

makin tinggi pada kondisi vakum. Hal ini diduga oleh terinduksinya enzim lipolitik dari 

mikroba, pada kondisi anaerob. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan MW 

dapat menekan pertumbuhan mikroba (Tajchakavit, et al. 1998; Choi, et al., 1993). Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik perubahan komposisi kimia dan sifat fungsional 

dedak padi yang distabilisasi dengan MW selama penyimpanan 12 minggu. 

 

2.  BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Dedak padi segar diperoleh melalui penggilingan gabah padi IR-64 yang diperoleh di 

desa Pringgerata kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah, akuadestilata, bahan kimia 

pro-analitis (SigmaTM) seperti heksana, larutan H2SO4 pekat, larutan Luff-Schoorl, pasir murni 

bebas lemak, kapas bebas lemak, phenolphthalein (PP), batu didih, KI 20%, NaOH 0,1 N, 

H2SO4 26,5%, Na-thiosulfat 0,1N, Al(OH)3 atau larutan Pb-asetat, Na2CO3 anhidrat, dan 

larutan buffer fosfat. 

 

Metode 

Penelitian ini dilakukan melalui percobaan laboratorium. Percobaan ditata 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 3 faktor dengan 2 ulangan. Faktor yang diteliti 

meliputi teknik stabilisasi dedak padi, teknik pengemasan dan lama simpan. Teknik stabilisasi 

terdiri atas 2 aras, yaitu tanpa pemanasan gelombang mikro (MW) dan dengan pemanasan MW. 

Teknik pengemasan terdiri atas 2 aras, yaitu tanpa vakum dan dengan vakum, sedangkan faktor 

lama simpan terdiri atas 7 aras, yaitu lama simpan 0, 2, 4, 6,8,10 dan 12 minggu. Data dianalisis 

menggunakan analisis keragaman dan diuji lanjut dengan uji beda nyata jujur pada taraf nyata 

5% (Snedecor dan Cochran, 1994) menggunakan perangkat lunak SPSS. 

 

Pelaksanaan Percobaan 

1)  Persiapan Sampel 

Dedak diperoleh dengan cara menggiling padi gabah dengan kadar air 12% menggunakan 

mesin penggiling padi merk Satake dengan kapasitas 2 ton. Mesin penggiling (alat 

penyosohnya) diatur agar diperoleh rendemen dedak sebesar 8%. Dedak padi hasil 

penggilingan segera dikemas dengan kantung plastik PP berukuran 40 cm x 40 cm atau 

dengan kapasitas 10 kg dedak padi. Sampel dedak terkemas disimpan dalam lemari 

pendingin (model EXPO-37FC, Gea, Indonesia) pada suhu 50C sebelum diperlakukan. 

 

2)  Perlakuan Pemanasan  

Sampel dedak diayak dengan ayakan 60 Mesh dan ditimbang sebanyak 150 g. Dedak 

kemudian diatur kadar airnya dengan menambahkan air destilata sebanyak 10 mL atau 

sampai kadar air dedak mencapai  20%, kemudian dimasukkan ke dalam kantung plastik 

HDPE (Takano, 1993). Sampel dalam kantung plastik diratakan sedemikian rupa sehingga 

ketebalan dedak padi dalam kantung sekitar 1,5 cm. Setelah itu dedak dipanaskan  sesuai 

dengan perlakuan: 1). Tanpa Pemanasan. Dedak langsung dikemas dengan kemasan HDPE 

yang selanjutnya dilakukan pengemasan sesuai dengan perlakuan teknik pengemasan. 2). 

Pemanasan Microwave Dedak dipanaskan dalam oven microwave dengan daya 800 Watt 

dan frekuensi 2450 MHz. (Model EMS-2348X  Electrolux, Indonesia) selama 3 menit. 

Setelah itu, dedak sampel didinginkan sampai mencapai suhu 250 C dan disimpan dalam 
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pembeku bersuhu       -200 C menggunakan freezer (Model MD-20, Modena,  Indonesia) 

sebelum perlakuan pengemasan.  

 

3)  Perlakuan Pengemasan 

Masing-masing dedak padi seberat 150 gram yang tanpa dan telah mengalami perlakuan 

pemanasan, dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian (75 gram) dikemas dengan kantung 

plastik PE-DP dan kemasan dibuat vakum. Sementara, satu bagian lainnya (75 gram) 

dikemas dengan kantung plastik PE-DP tanpa pemvakuman kemasan. 

 

4)  Perlakuan Penyimpanan 

Setiap sampel dengan perlakuan panas dan pemanasan disimpan selama 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 

12 minggu pada suhu 30 ± 10C (suhu ruang) dengan RH ruangan sekitar 75±2%. 

 

Parameter Pengamatan 

Komposisi proksimat yang diamati meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar 

lemak kasar, dan serat kasar dengan metode AACC, 1995) dan kadar karbohidrat 

mengggunakan perhitungan carbohydrate by differences.  

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Proksimat Dedak Padi 

Pada tabel 1. terlihat bahwa kadar proksimat dedak padi dipengaruhi oleh interaksi 

antara pemanasan gelombang mikro, pengemasan vakum dan lama penyimpanan terutama kadar 

air dan protein dedak padi. Sebaliknya dengan kadar abu, lemak dan karbohidrat dedak padi 

tidak dipengaruh oleh  interaksi dari ketiga perlakuan tersebut (MxVxP).  Interaksi antara 

perlakuan pemanasan gelombang mikro dan pengemasan vakum (MxV) dan interaksi antara 

pengemasan vakum dan lama penyimpanan (VxP) tidak berpengaruh terhadap kadar proksimat 

dedak padi  (Tabel 1). Pengaruh interaksi dan kombinasi perlakuan pemanasan gelombang 

mikro dan pengemasan vakum selama penyimpanan 12 minggu diperlihatkan berturut-turut 

pada gambar 1.1 sampai dengan gambar 1.4. 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Keragaman Pada Taraf Nyata 5% Pengaruh Perlakuan 

Pemanasan Gelombang Mikro, Pengemasan Vakum dan Lama Penyimpanan 

Terhadap Kadar Proksimat Dedak Padi  

Perlakuan 
Parameter 

Air Abu Protein Lemak Karborhidrat 

Pemanasan Gelombang Mikro 

(M) 

S NS NS S S 

Pengemasan Vakum (V) S NS S S S 

Lama Penyimpanan (P) S NS S S S 

MxV NS NS NS NS NS 

VxP NS NS NS NS NS 

MxVxP S NS S NS NS 

Keterangan : S = nyata 

                      NS = tidak nyata 

 

Komposisi proksimat dedak padi yang distabilisasi dengan gelombang mikro dan 

dikemas vakum didominasi oleh karbohidrat (62%), protein (10%)  dan lemak (10%). Namun 

demikian, kadar abu dedak padi terstabilisasi gelombang mikro pada pengemasan vakum 

maupun tanpa vakum selama penyimpanan 12 minggu cukup tinggi yaitu sekitar 9%.  

 

Air 

Pada gambar 1.1a diperlihatkan pengaruh interaksi antara pemanasan gelombang mikro, 

pengemasan vakum dan lama penyimpanan selama 12 minggu terhadap kadar air. Kadar dedak 

padi dengan  pemanasan gelombang mikro dan pengemasan vakum maupun tanpa vakum dapat 

dipertahankan kurang dari 8% sampai penyimpanan 6 minggu. Namun setelah penyimpanan 6 

minggu terjadi peningkatan kadar air dedak padi menjadi berkisar antara 8,5±0,23 sampai 
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dengan 10,88±0,13 (Gambar 1.1a). Kadar air dedak padi tanpa pengemasan vakum lebih tinggi 

daripada dengan pengemasan vakum terutama pada penyimpanan 10 dan 12 minggu.  

 
Gambar 1.1a.  Perubahan Kadar Air Dedak Padi pada Pemanasan Gelombang Mikro, 

Pengemasan Vakum (v), Tanpa Vakum (nv) Selama Penyimpanan Suhu 

Kamar 12 Minggu 

 

Pada umumnya,  kadar air dedak padi dengan pemanasan gelombang mikro selama 

penyimpanan adalah kurang dari 10%, berbeda dengan kadar air dedak padi tanpa pemanasan 

gelombang mikro yang telah mencapai lebih dari 10% sejak penyimpanan 4 minggu (Gambar 

1.1b).  Kadar air dedak padi tanpa pengemasan dengan pengemasan vakum lebih rendah 

daripada yang tanpa pengemasan vakum. Kadar air dedak padi tanpa pemanasan dengan 

pengemasan vakum berkisar antara 8,42±0,74% sampai 13,66±0,1%; sedangkan yang tanpa 

pengemasan vakum, kadar air dedak berkisar antara 9,16±0,12% sampai dengan 14,21±0,18% 

(Gambar 1.1b). 

 
Gambar 1.1b.  Perubahan Kadar Air Dedak Padi Tanpa Pemanasan Gelombang Mikro, 

Pengemasan Vakum (V), Tanpa Vakum (NV) Selama Penyimpanan Suhu 

Kamar 12 Minggu 

 

Kadar air dedak padi dengan pemanasan gelombang mikro dan pengemasan vakum 

berkisar antara 6,24% sampai dengan 10,22%, sedangkan tanpa vakum berkisar antara 7,14% 

sampai  dengan 10,8%. Kadar air dedak padi tanpa pemanasan lebih tinggi daripada dengan 

pemanasan, yaitu berkisar antara 8,42 sampai dengan 14,21%. Hasil penelitian ini hampir sama 

dengan kadar prosimat dedak padi yang distabilasi gelombang mikro yang diperoleh Bhosale 

dan Vijayalakhsmi (2015), kecuali kadar air dan kadar abu dedak padi yang sangat jauh 

berbeda. Dedak padi yang distabilasi gelombang mikro diperoleh Bhosale dan Vijayalakhsmi 

(2015) memiliki kadar air 4,3%, protein 17,5%, lemak 13,10%, abu 4,92% dan karbohidrat 

52,33%. Menurut Saunders (1990), dedak padi mengandung 8 – 15% air, 8 – 17% abu, 6 – 14% 

serat kasar, 11 – 17% protein, dan 12 – 22% lemak.  

Standar dedak padi untuk pakan ternak menurut Philipine National Standard (2015) 

adalah sebagai berikut : Dedak padi kualitas I dipersyaratkan memiliki kadar air maksimal 10%, 

abu maksimal 8%, protein kasar minimal 11% dan serat kasar maksimal 7%, lemak kasar 

minimal 12%. Sementara itu, dedak padi kualitas II dipersyaratkan memiliki kadar air maksimal 

12%, abu maksimal 8%, protein kasar minimal 9% dan serat kasar maksimal 12%, lemak kasar 

minimal 9%. Karena itu, dedak padi hasil penelitian ini termasuk dedak pakan kualitas II. 
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 Protein 

Kadar protein dedak padi dengan pemanasan gelombang mikro menurun dengan makin 

lama penyimpanan, baik dedak padi dengan pengemasan vakum maupun tanpa vakum (Gambar 

1.2a). Kadar protein dedak padi tanpa pengemasan vakum lebih rendah daripada yang dengan 

pengemasan vakum. Kadar protein dedak padi dengan pemanasan gelombang mikro dan 

dikemas vakum pada penyimpanan 12 minggu berkisar antara 8,4±0,33% sampai dengan 

10,77±0,46% (Gambar 1.2a). Kadar protein dedak padi tanpa pemanasan gelombang mikro 

lebih tinggi pada pengemasan vakum daripada tanpa pengemasan vakum. Kadar protein dedak 

padi tanpa pemanasan mengalami peningkatan sampai dengan penyimpanan 4 minggu dan 

setelah 4 minggu menurun. Namun demikian kadar proteinnya tidak lebih rendah daripada 

kadar protein dedak padi awal (penyimpanan 0 minggu) seperti diperlihatkan pada gambar 1.2b. 

Kadar protein dedak padi dengan pemanasan gelombang mikro dan dikemas vakum maupun 

tanpa vakum menurun dengan makin lamanya penyimpanan. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan hasil penelitian Malekian et al., (2000) yang menyatakan bahwa stabilisasi dedak padi 

dengan gelombang mikro tidak mengubah kadar protein dan lemak dedak padi selama 

penyimpanan 16 minggu pada suhu kamar. Protein dedak pada umumnya mengandung banyak 

asam amino lisin, namun sedikit asam amino glutamat (Prakash dan Ramanatham, 1995). 

 
Gambar 1.2a.  Perubahan Kadar Protein Dedak Padi pada Pemanasan Gelombang Mikro, 

Pengemasan Vakum (V), Tanpa Vakum (NV) Selama Penyimpanan Suhu 

Kamar 12 Minggu 

 

Lemak, Abu dan Karbohidrat Dedak Padi 

Dedak padi dengan pemanasan gelombang mikro memiliki kadar lemak, abu dan 

karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan dedak padi tanpa pemanasan seperti tampak 

pada gambar 1.3. Kadar lemak, abu dan karbohidrat dedak padi dengan pemanasan gelombang 

mikro berturut turut berkisar antara 10,55±1,33%; 9,4±0,6% dan 62,23±3,05%, sedangkan yang 

tanpa pemanasan kadar lemak, abu dan karbohidrat berturut-turut berkisar antara 9,09±0,14%; 

9,08±0,62% dan 60,97±1,06% (Gambar 1.3). Dedak padi dengan pengemasan vakum 

menghasilkan kadar lemak dan kadar abu yang lebih tinggi daripada tanpa pengemasan vakum, 

namun sebaliknya dengan kadar karbohidrat. Kadar karbohidrat dedak padi tanpa pengemasan 

vakum lebih tinggi daripada pengemasan vakum. 
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Gambar 1.2b.  Perubahan Kadar Protein Dedak Padi Tanpa Pemanasan Gelombang 

Mikro, Pengemasan Vakum (V), Tanpa Vakum (NV) Selama Penyimpanan 

Suhu Kamar 12 Minggu 

               
 

  

 

 

 

 

 

Penyimpan dedak padi sampai dengan 12 mingu menyebabkan penurunan kadar lemak, 

abu dan karbohidrat dedak. Kadar lemak dan kadar abu dedak padi terendah ditunjukan oleh 

penyimpanan 12 minggu, sedangkan kadar karbohidrat terendah ditunjukkan oleh penyimpanan 

10 minggu. Kadar lemak dan abu dedak padi penyimpanan 12 minggu berturut turut adalah 

sebesar 7,58±0,72% dan 7,05±0,58. Sementara itu, kadar karbohidrat dedak padi penyimpanan 

10 minggu adalah 61,11±1,9% (Gambar 1.5). 

 

a 

Gambar 1.5.  Pengaruh Lama Penyimpanan Dedak Padi Terhadap Kadar Lemak, Abu dan 

Kadar Karbohidrat Dedak Padi 

 

Serat Kasar dan Asam Lemak Bebas Dedak Padi 

Pada tabel 2. diperlihatkan hasil analisis keragaman pengaruh pemanasan gelombang 

mikro, pengemasan vakum dan penyimpanan pada suhu ruang terhadap kadar serat kasar dan 

asam lemak bebas dedak padi. Kadar serat kasar dan asam lemak bebas dedak padi dipengaruhi 

oleh interaksi perlakuan pemanasan, pengemasan dan penyimpanan dedak padi. Perubahan 

kadar serat kasar dan asam lemak bebas dedak padi yang dipanaskan dengan gelombang mikro, 

dikemas vakum dan disimpan selama 12 minggu diperlihatkan pada gambar 2.1 dan 2.2.  

 

Tabel 2.  Hasil Analisis Keragaman Pada Taraf Nyata 5% Pengaruh Perlakuan 

Pemanasan Gelombang Mikro, Pengemasan Vakum dan Lama Penyimpanan 

Terhadap Kadar Serat Kasar dan Asam Lemak Bebas Dedak Padi  

Perlakuan 
Parameter 

Serat Kasar Asam Lemak Bebas 

Gambar 1.3. Pengaruh Pemanasan 

Gelombang Mikro (M) dan Tanpa 

Pemanasan Gelombang Mikro (NM) 

Terhadap Kadar Lemak, Abu Dan Kadar 

Karbohidrat Dedak Padi. 

 

Gambar 1.4. Pengaruh Pengemasan 

Vakum (V) dan Tanpa Pengemasan 

Vakum (NV) Terhadap Kadar Lemak, 

Abu dan Kadar Karbohidrat Dedak Padi 
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Pemanasan Gelombang Mikro 

(M) 

S S 

Pengemasan Vakum (V) NS S 

Lama Penyimpanan (P) S S 

MxV NS NS 

VxP NS NS 

MxVxP S S 

Keterangan :    S = nyata 

                         NS = tidak nyata 

 

Asam Lemak Bebas  

Kadar asam lemak bebas dedak padi dengan pemanasan gelombang mikro baik yang 

dikemas dengan pengemasan vakum maupun tanpa vakum menunjukan peningkatan selama 

penyimpanan 12 minggu. Namun demikian peningkatan kadar asam lemak bebas dedak padi 

dengan pemanasan gelombang mikro tidak sampai lebih daripada 10% (Gambar 2.2a).  

Pemanasan gelombang mikro dan pengemasan dapat menghambat aktivitas enzim lipase dan 

lipoksigenase dedak padi selama penyimpanan. Peningkatan kadar asam lemak bebas dengan 

pemanasan gelombang mikro tidak sebesar peningkatan kadar asam lemak bebas dedak padi 

tanpa pemanasan, baik dengan pengemasan vakum maupun tanpa vakum selama penyimpanan. 

Kadar asam lemak bebas dedak padi dengan pemanasan gelombang mikro dan dikemas vakum 

hanya meningkat 2 kali lipat pada penyimpanan 12 minggu, sedangkan yang tanpa pengemasan 

vakum meningkat sampai 3 kali lipat. Sementara itu, dedak padi tanpa pemanasan mengalami 

peningkatan kadar asam lemak bebas yang sangat drastis, baik dengan pengemasan vakum 

maupun tanpa vakum pada penyimpanan 12 minggu.  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Kadar asam lemak bebas dedak padi tanpa pemanasan dan dikemas vakum maupun 

tanpa pengemasan vakum meningkat menjadi 15 kali lipat dari kadar asam lemak bebas dedak 

padi awal. Kadar asam lemak bebas dedak mencapai 49,79±0,54% pada pengemasan vakum 

dan 52,1±0,17% pada pengemasan tanpa vakum (Gambar 2.1b).   Peningkatan kadar asam 

lemak bebas ini disebabkan oleh aktivitas enzim lipase yang memutus rangkaian asam lemak 

dedak padi.  Pemanasan dengan gelombang mikro menginaktifkan aktivitas enzim yang 

membuat dedak padi menjadi tengik seperti enzim lipase dan lipoksigenase. Enzim ini inaktif 

karena panas gelombang mikro yang bekerja dengan cara memanaskan partikel dedak dari 

bagian dalam kemudian berlanjut ke permukaan dedak padi secara merata. Lepasnya molekul 

air dedak padi oleh gelombang elektromagnetik memicu tumbukan antar molekul air sehingga 

Gambar 2.2a. Perubahan Kadar Asam 

Lemak Bebas Dedak Padi pada Pemanasan 

Gelombang Mikro dengan Pengemasan 

Vakum (V) dan Tanpa Vakum (NV) Selama 

Penyimpanan 12 Minggu 

 

Gambar 2.1b. Perubahan Kadar Asam 

Lemak Bebas Dedak Padi Tanpa Pemanasan 

Gelombang Mikro dengan Pengemasan 

Vakum (V) dan Tanpa Vakum (NV) Selama 

Penyimpanan 12 Minggu 
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meningkatkan energi kinetik tumbukan. Tumbukan ini menghasilkan panas yang kemudian 

menyebar merata ke seluruh partikel dedak padi. Menurut Nordin, et al. (2014), menyatakan 

bahwa pemanasan gelombang mikro hanya mampu menghambat sebagian aktivitas enzim 

lipase, karena itu penambahan waktu pemanasan menjadi sangat penting. Kadar asam lemak 

bebas dedak padi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil- hasil penelitian lainnya seperti 

Malekian et al, (2000) dan Boldina (2014), yaitu kadar asam lemak bebas dedak padi meningkat 

sejalan dengan makin lamanya waktu penyimpanan. Peningkatan kadar asam lemak bebas 

dedak padi dengan perlakuan panas lebih rendah daripada tanpa perlakuan panas (kontrol). 

 

Serat Kasar 

Kadar serat kasar dedak padi mengalami penurunan selama penyimpan 12 minggu baik 

dengan pemanasan gelombang mikro maupun tanpa pemanasan dan pengemasan vakum atau 

tanpa vakum (Gambar 2.2a dan 2.2b). Kadar serat kasar dedak dengan pemanasan gelombang 

mikro lebih rendah daripada tanpa pemanasan baik yang dikemas vakum atau tanpa vakum. 

Kadar serat kasar dedak padi dengan pengemasan vakum lebih tinggi daripada tanpa vakum. 

Kadar serat kasar dedak padi terendah terjadi pada pemanasan gelombang mikro dengan 

pengemasan tanpa vakum pada penyimpanan 12 minggu (6,68 ± 0,56%) seperti ditunjukkan 

pada gambar 2.2a. 

 

         
 

 

 

 

 

  

  

Kadar serat kasar terendah dedak padi tanpa pemanasan gelombang mikro juga didapat 

pada dedak padi tanpa pengemasan vakum selama penyimpanan 12 minggu, yaitu sebesar 

9,47±0,36% (Gambar 2.2b). Pemanasan dengan gelombang mikro dan pengemasan vakum 

dapat menurunkan kandungan serat kasar dedak padi sampai dengan seekitar 7% pada 

penyimpanan 12 minggu, namun dengan pengemasan tanpa vakum, serat kasar dedak padi pada 

penyimpanan 12 minggu turun menjadi sekitar 6%. Namun demikian, kadar serat kasar dedak 

padi tanpa pemanasan gelombang mikro dan pengemasan vakum pada penyimpanan 12 minggu 

jauh lebih tinggi daripada dengan pemanasan gelombang mikro, yaitu sekitar 10%, sedangkan 

yang tanpa pengemasan vakum mengandung serat kasar sekitar 9%. Kandungan serat kasar 

dedak padi merupakan salah satu faktor pembatas bagi penggunaan dedak padi sebagai pakan. 

Dedak padi dengan kandungan serat kasar yang tinggi akan menghambat penyerapan protein 

dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Pada umumnya, dedak padi mengandung 

serat kasar berkisar antara 6 – 14%. Penelitian ini menunjukan bahwa pengemasan tanpa vakum 

lebih efektif menurunkan kadar srat kasar dedak padi dibandingkan dengan pengemasan vakum. 

Karena itu, pemanasan dengan gelombang mikro dan pengemasan tanpa penghampaan (vakum) 

adalah cara efektif untuk menurunkan kadar serat kasar dedak padi. Kadar serat kasar terendah 

Gambar 2.2a. Perubahan Kadar Serat 

Kasar Dedak Padi pada Pemanasan 

Gelombang Mikro dengan Pengemasan 

Vakum (V) dan Tanpa Vakum (NV) Selama 

Penyimpanan 12 Minggu 

Gambar 2.2b. Perubahan Kadar Serat 

Kasar Dedak Padi Tanpa Pemanasan 

Gelombang Mikro dengan Pengemasan 

Vakum (V) dan Tanpa Vakum (NV) Selama 

Penyimpanan 12 Minggu 
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diperoleh dari dedak padi yang dipanaskan dengan gelombang mikro dan dikemas tanpa vakum 

serta disimpan selama 12 minggu pada suhu ruang (6,68 ± 0,56%). 

 

 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Interaksi antara pemanasan gelombang mikro, pengemasan dan penyimpanan 

berpengaruh terhadap kadar proksimat dedak padi  terutama kadar protein dan kadar air, namun 

tidak berpengaruh terhadap kadar lemak, abu dan karbohidrat total dedak padi. Pemanasan 

gelombang mikro dapat memertahankan kadar air dedak kurang dari 8% sampai penyimpanan 6 

minggu baik dengan pengemasan vakum maupun tanpa vakum. Kadar protein dedak padi 

dengan pemanasan gelombang mikro tidak banyak berubah selama penyimpanan 12 minggu 

baik dengan pengemasan vakum maupun tanpa vakum, yaitu berkisar antara 8,4±0,33% sampai 

10,77±0,46%. Kadar lemak, abu dan karbohidrat total dedak padi dengan pemanasan 

gelombang mikro lebih tinggi daripada tanpa pemanasan. Hal serupa juga terjadi pada 

pengemasan dedak. Dedak padi yang dikemas vakum lebih tinggi kadar lemak, abu dan 

karbohidrat totalnya dibandingkan tanpa vakum. Kadar lemak, abu dan karbohidrat dedak padi 

dengan pemanasan gelombang mikro adalah berturut-turut sebesar  sebesar 10,55±1,33%; 

9,4±0,6% dan 62,23±3,05%. 

Asam lemak bebas dedak padi meningkat selama penyimpanan, namun peningkatan 

kadar asam lemak bebas dedak padi yang dipanaskan dengan gelombang mikro selama 

penyimpanan 12 minggu tidak sampai lebih dari 10%, sedangkan yang tanpa pemanasan 

gelombang mikro kadar asam lemak bebasnya adalah sebesar 49,79 ± 0,54%. Kadar serat kasar 

dedak padi baik dengan pemanasan gelombang mikro maupun tanpa pemanasan dan dikemas 

vakum mengalami penurunan selama penyimpanan. Pemanasan gelombang mikro dan 

pengemasan tanpa vakum efektif menurunkan kadar serat kasar dedak padi. Kadar serat kasar 

terendah diperoleh dari dedak padi yang dipanaskan dengan gelombang mikro dan dikemas 

tanpa vakum serta disimpan selama 12 minggu, yaitu sebesar 6,68 ± 0,56%. 

 

Saran  
Penyimpanan dedak yang terstabilisasi gelombang mikro ini perlu dianalisis mutu 

mikrobiologis dan mutu gizinya terutama komponen seratnya. 

 

5.  UCAPAN TERIMA KASIH 

Penelitian ini dapat terlaksana atas bantuan dana hibah kementerian Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi melalui program skim penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2017. 
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KANDUNGAN LOGAM BERAT PLUMBUM (Pb) PADA HATI KERANG 

Corbiculajavanica DI SUNGAI MAROS 

 

Dahlifa1, Erni Indrawati2, Rofinus Taur3 

1,2,3Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Bosowa Makassar 

 
Abstrak 

Pencemaran di perairan dapat terjadi karena limbah industri maupun limbah domestik yang 

dibuang ke perairan tanpa diolah terlebih dahulu, atau diolah tetapi kadar polutannya masih 

di atas baku mutu yang ditetapkan.Polutanyang masuk ke dalam perairan dapat bersifat toksis, 

karsinogenik, bioakumulatif dan biomagnifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kandungan logam barat Pb pada hati kerang Cubicula javanicadi perairan Sungai Maros dan 

menentukan status pencemaran Pb di Sungai Maros. Penelitian berlangsung pada Bulan 

Oktober sampai dengan bulan November 2016, bertempat di Sungai Maros, Kabupaten Maros 

Propinsi Sulawesi Selatan.Preparasi sampel diLaboratorium Perikanan Universitas Bosowa 

Makassar dan analisis logam berat dilaksanakan di Laboratorium Balai Besar Kesehatan 

Makassar. Para meter penunjang dianalisisdi Laboratorium Kualitas Air Jurusan Perikanan 

Universitas Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukan bahwa kandungan logam berat Pb pada 

air  sudah berada di atasbaku mutu air berdasarkanKEPMENLHNo. 51 Tahun 2004.Adapun 

kandungan logam berat Pb pada jaringan juga sudah berada diatas baku mutu (Dirjen POM 

No. 0325/B/SK/VII/89) Sedangkan  kandungan logam berat Pb pada sedimen masih berada 

dibawah baku mutu (IADC/CEDA 1997). 

 Kata kunci: Corbicula javanica, kerang, logam Plumbum. 

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Pencemaran di perairan dapat terjadi karena limbah industri maupun limbah domestik 

yang dibuang ke perairan tanpa diolah terlebih dahulu, atau diolah tetapi kadar polutannya 

masih di atas baku mutu yang ditetapkan.Polutan yang masuk ke dalam perairan dapat bersifat 

toksis,karsinogenik, bioakumulatif dan biomagnifikasi (Wardhana, 2004). 

Jenis logam berat yang bersifat toksik dibandingkan dengan logam berat lainnya, yaitu 

timbal (Pb).Logam berat Pb membahayakan kesehatan melalui rantai makanan. Hewan 

menyerap Pb dari makanan, selanjutnya terakumulasi dalam jaringan seperti ginjal,hati dan alat-

alat reproduksi lainnya(Kostnett, 2007).Kontaminan masuk kedalam jaringan organisme 

autotrof dengan cara absorpsi langsung.Kontaminanyang dapat masuk ke dalam tubuh kerang 

akan melintas barier biologic yang memisahkan medium internal organisme dari lingkungan 

sekitarnya dengan cara absorpsi langsung maupun tidak langsung. Proses absorpsi langsung 

tergantung pada tempat persentuhannya. Di dalam tubuh kerang persentuhan terutama melalui 

insang (branchia) yakni pada epithelium branchiale.Sementara itu yang masuk secara tidak 

langsung melewati jalur tropicberlangsung melalui mikrovilipermukaanintestinum(Kostnett, 

2007). 

Sungai Maros merupakan salah satu sungai yang terdapat di Kabupaten Maros yang 

digunakan untuk pertanian, perikanan, industri, dan rumah tangga.Penduduk di sekitar sungai 

Maros, banyak yang memanfaatkan sebagai tempat mencari kerang untuk dikonsumsi sehari-

hari maupun untuk dijual. 

Badan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan dalam penelitiannya menemukan adanya 

kandungan logam berat Timbal dan Kadmium di DAS Jeneberang, sehingga sangat 

dimungkinkan logam-logam berat tersebut sampai di aliran sungai Maros. Sementara itu 

penduduk saat ini belum mengetahui bahwa air, sedimen dan kerang yang diambil dari Sungai 

Maros terakumulasi logam berat Pb. Hal ini sangat berbahaya jika sering mengkonsumsi  

kerang dalam jangka  lama dapat menimbulkan efek karsinogenik dan bioakumulasi pada 

organisme budidaya pada tambak yang menggunakan pasokan air dari sungai Maros. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
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Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Baku Mutu Pb peruntukan 

budidaya perikanan sebesar 0,001 mg/L. 

Organisme sebagai indikator biologi  (bioindikator) pencemaran perairan telah banyak di 

lakukan, namun sejauh ini deteksi adanya logam berat Pb dalam hati kerang Corbiculajavanica 

di sungai Maros belum ada. 

Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk melakukan kajian tentang kandungan 

logam berat Pb pada hati kerang corbiculajavanica di sungai Maros. 

 

2.  METODE 

Penelitian ini menggunakan metode sampling, dimana pada tiap-tiap unit kurungan yang 

diamati  setiap minggu dengan mengambil sampel kerang sebanyak 20 ekor perunit. Setelah itu 

sampel kerang tersebut di preparasi dilaboratorium untuk memisahkan organ hati dengan 

jaringan lainnya.Selanjutnya  sampel dibawa ke laboratorium Balai Besar Kesehatan untuk 

dianalisis kandungan logam berat Plumbum (Pb).  

Data kandungan logam beratPlumbum (Pb) pada hati kerang  dianalisis secara deskriptif 

dalam bentuk tabel atau histogram, sedangkan untuk mengetahui pencemaran Pb di sungai 

Maros dengan  indikator kerang dianalisis dengan menghitung indeks pencemaran 

olehHutagalunget al. (1997) 

 

(rumus IP) IPj =
   

2

22

rijimiji LcLc 
 (1) 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

     Analisis Kandungan Logam Berat PbpadaHati, Air Dan Sedimen 

 

 Tabel 1. Rata-rata Kandungan Pb pada Hati Kerang, Air dan Sedimen Selama Penelitian 

No Parameter uji 
Rata-rata Kandungan Logam Berat Pb (mg/g dan ml/l) 

Bulan I Bulan II Baku Mutu Keterangan 

1. Jaringan  2,136 mg/kg 2,11 mg/kg  1,5 mg/kg Tidak layak 

2. Air  0,292 ml/l 0,442 ml/l  0,008 ml/l Tidak layak 

3. Sedimen  4,05 mg/kg 4,98 mg/kg  85 mg/kg  Layak 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat hasil analisis diketahui bahwa rata-rata kandungan logam berat 

plumbum (Pb) pada jaringan hati di bulan pertama rata-rata sebesar 2,136 mg/kg dan pada bulan 

kedua rata-rata sebesar 2,11 mg/kg, dan kandunganPb pada air bulan pertama sebesar 0,292 ml/l 

pada bulan kedua 0,442 ml/l, sedangkan pada sedimen sebesar 4,05 mg/kg dibulan pertama dan 

4,98 mg/kg di bulan kedua. Hal itu diduga disebabkan karena konsentrasi logam dalam air 

dipengaruhi oleh faktor musim. Pada musim hujan, konsentrasi logam dalam air akan lebih kecil 

dari pada konsentrasi logam dalam air pada musim kemarau, karena pada musim hujan logam 

akan mengalami pelarutan sedangkan pada musim kemarau logam akan terkonsentasi 

(Darmono.,  1995). 

 

 
 

Gambar 1 Grafik Kandungan Logam Berat Plumbum (Pb) pada Jaringan, Air dan Sedimen 
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Gambar 1 Grafik diatas menunjukan kandungan logam berat plumbum (Pb) pada 

jaringan, air dan sedimen memiliki nilai rata-rata yang berbeda pada bulan pertama dan bulan 

kedua, dimana tingkat akumulasi logam Plumbum (Pb) pada sedimen mencapai 4,05 mg/kg 

pada bulan pertamadan pada bulan kedua mencapai 4,98 mg/kg. pada air sebesar 0,292 ml/l 

pada bulan pertama dan pada bulan kedua mencapai 0,442 ml/l, sedangkan pada jaringan 

sebesar 2,136 mg/kg di bulan pertama dan pada bulan kedua mencapai 2,11 mg/kg. 

Kerang dapat mengakumulasi logam berat dalam organ/jaringan seperti hewan air lainnya 

(ikan dan udang). Hewan air memiliki derajat akumulasi logam berat yang sama, namun kerang 

lebih banyak mengakumulasi logam berat dibandingkan dengan hewan air lainnya karena 

sifatnya yang menetap, lambat menghindar dengan adanya pengaruh polusi, dan mempunyai 

toleransi yang sangat tinggi terhadap konsentrasi logam tertentu, sehingga jenis-jenis kerang 

merupakan indikator yang sangat baik untuk memonitor suatu pencemaran lingkungan 

(Darmono, 2001). 

Nilai kandungan logam berat Plumbum(Pb) yang ada dalam jaringan hati kerang 

Corbiculajavanivatelah melampaui batas maksimum cemaran logam berat, menurut baku 

mutuDirjen POM No. 0325/B/SK/VII/89 yaitu sebesar 1,5 mg/kg sedangkan kandungan logam 

Pb dalam hati kerang CorbiculaJavanica tersebut berada di atas nilai  maksimum yang 

ditetapkan pada bulan pertama rata-rata yaitu sebesar 2,136 mg/kg dan pada bulan kedua 

sebesar 2,11 mg/kg. Berdasarkan kandungan logam Pb yang sudah melampaui batas maksimum 

yang ditetapkan maka kerang CorbiculaJavanicaini sudah tidak aman untuk dikonsumsi oleh 

manusia karena apabila dikonsumsi logam tersebut dapat terakumulasi dalam tubuh manusia 

yang dapat mempengaruhi dan mengganggu kesehatan manusia, bahkan menyebabkan 

kematian. 

Rata–rata kandungan Pb pada air sungai Maros selama penelitian  bulan pertama rata-rata 

0,442 ml/l, dan bulan kedua rata-rata  0,292 ml/l.Menunjukan bahwa kandungan Pb di perairan 

sungai Maros mengalami peningkatan dari waktu kewaktu (Tabel 2).Berdasarkan baku mutu 

KepMenLH No. 51 Tahun 2004,konsentrasi Pbyang diperbolehkan di perairan sebesar 0,008 

ml/l, Maka sungai Maros dikategorikanbahwa perairan sungai Maros ini tercemar berat dan 

melewati batas ambang baku mutu untuk kehidupan organisme kerang. 

EPA (1987) dalam tulisan Novotny dan Olem (1994)mengemukakan bahwakadar alamiah 

logam berat di sedimen. Berdasarkan data hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa 

nilai kandungan logam berat Plumbum (Pb) pada sedimen dibulan pertama rata-rata 4,05 mg/kg 

dan bulan kedua 4,98 mg/kg mengalami peningkatan. Baku mutu untuk logam berat dalam 

sedimen di Indonesia belum ditetapkan sehingga digunakan baku mutu yang dikeluarkan oleh 

IADC/CEDA (1997) in Wulandari (2006) mengenai kandungan logam berat yang dapat 

ditoleransi keberadaannya di sedimen berdasarkan standar kualitas di Belanda yaitu 85 mg/kg, 

dan dapat disimpulkan bahwa perairan sungai Maros ini masih dibawah batas baku mutu dan 

masih mendukung untuk kehidupan organisme kerang. 

 

Parameter Kualitas Air 

 

Tabel 2. Parameter Kualitas Air pada Bulan Pertama 

Bulan ke-I Parameter Kualitas Air 

No Kondisi Kisaran rata-rata Keterangan 

1. Suhu 25oc        Layak 

2. pH 6,936 Layak 

3. Do  5,78mg/l Layak 

4. CO2 76,6mg/l Layak 

5. NH3 0,0214 mg/l Layak 

6. Konduktivitas 0,024 s/m Layak 

7. Kesadahan 127,924ppm Layak 

 

  Tabel 3. Parameter Kualitas Air pada Bulan Kedua 

Bulan ke-II Parameter Kualitas Air 

No Kondisi Kisaran rata-rata Keterangan 
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1. Suhu 25,76oc Layak  

2. pH 6,2 Layak  

3. Do  5,92 mg/l Layak  

4. CO2 70,18mg/l Layak  

5. NH3 0,0336 mg/l   Layak  

6. Konduktivitas 0,052s/m Layak  

7. Kesadahan 153,786  ppm Layak  

 

 

Suhu merupakan parameter perairan sangat penting, karena dapat mempengaruhi sifat 

fisika- kimia perairan maupun fisiologi hewan perairan sehingga perubahan suhu air akan 

menyebabkan perubahan kondisi fisika- kimia perairan. Kenaikan suhu, penurunan pH dan 

salinitas perairan dapat menyebabkan tingkat akumulasi timbal Plumbum(Pb) semakin besar. 

Dari hasil pengamatan terlihat bahwa suhu perairan pada bulan pertama rata-rata 250C 

sedangkan pada bulan kedua rata-rata 25,760C dan masih mendukung kehidupan organisme 

kerang. Hal ini didukung oleh Hutabarat dan Evans (1985) mengemukakan bahwa kisaran suhu 

yang optimal untuk mendukung kehidupan organisme kerang 25 – 320C. Derajat keasaman (pH) 

pada saat penelitian adalah 6,568, Menurut Romimohtarto (1991) mengemukakan bahwa pH 6 – 

9 merupakan pH, nilai Ph tersebut masih ditolerir oleh organisme kerang Corbicula javanica. 

Oksigen terlarut (DO) adalah gas oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen terlarut dalam 

perairan merupakan faktor yang penting  sebagai pengatur metabolisme tubuh organisme untuk 

tumbuh dan berkembang biak. Sumber oksigen terlarut dalam air berasal dari defusi oksigen 

yang terdapat diatmosfer hujan serta aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fitoplankton. 

Dari hasil pengamatan terlihat bahwa DO (Disolved oxygen) pada bulan pertama rata-rata 5,78 

mg/l, sedangkan pada bulan kedua 5,92 mg/l dan masih mendukung kehidupan organisme air 

tersebut. Kandungan oksigen terlarut minimum 2 ml/g sudah cukup mendukung kehidupan 

organisme perairan secara normal (wardana, 1995). 

Karbondioksida (CO2) mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan organisme 

air, senyawa tersebut dapat membantu dalam proses dekomposisi atau perombakan bahan 

organik oleh bakteri. Namun jika dalam keadaan yang berlebihan dapat menganggu bahkan 

menjadi racun bagi bagi kehidupan air. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa CO2 pada bulan 

pertama rata-rata 76,6 sedangkan pada bulan kedua rata-rata dengan kisaran 70,18 dan masih 

mendukung kehidupan organisme kerang corbicullajavanica .Menurut Sastrawijaya (1991), 

kadar karbondioksida bebas di perairan berkaitan erat dengan bahan organik dan kadar oksigen 

terlarut. karbondioksida yang tinggi pada daerah hilir akan mempengaruhi proses pernafasan 

organisme perairan, sehingga akan terjadi kematian pada organism air. 

Amoniak (NH3) merupakan salah satu aspek dinamika air yang berperan dalam sebaran 

biologi,kimia, polusi serta kandungan timbal Pb). Dari hasil pengukuran amoniak bulan pertama 

berkisar rata-rata 0,024 ppm,sedangkan pada bulan kedua berkisar rata-rata 0,0124 sedangkan 

pada bulan kedua berkisar rata-rata 0,0336 ppm. Perbedaan amoniakpada bulan pertama dan 

bulan kedua disebabkan oleh pengaruh keadaan cuaca yang berubah ubah.Nontji (1987) 

mengemukakan bahwa kandungan logam berat pada kerang untuk dipengaruhi oleh amoniak 

dengan kisaran yang tertinggi. 

Konduktivitas merupakan kemampuan suatu cairan menghantarkan arus listrik, DHL 

pada air merupakan ekspresi numeric yang menunjukan kemampuan suatu larutan untuk 

menghantarkan arus listrik.Konduktifitas dinyatakan dengan satuan p mhos/cm atau p 

Siemens/cm. Dalam analisa air satuan yang bisa digunakan adalah µmhos/cm. Air sungai 

memiliki nilai DHL sekitar 1 µmhos/cm sedangkan perairan alami sekitar 20-1500 µmhos/cm ( 

Boyd,1988 dalam Effendi,2003). Dari data yang diperoleh nilai rata-ratakonduktivitas pada 

bulan pertama sebesar 0.02 ml/l dan pada bulan ke 2 sebesar 0.052 ml/l. Jadi nilai konduktivitas 

ini masih dapat di tolerir untuk mendukung kehidupan organisme air. 

Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion 

kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dalam bentuk garam karbonat. Air sadah atau air keras 

adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan airlunak adalah air dengan kadar 

mineral yang rendah.Dari data yang diperoleh selama penelitian nilai tingkat kesadahan pada 
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bulan pertama dengan bulan kedua terlihat berbeda, dengan rata-rata bulan pertama sebesar 

127,924 dan pada bulan kedua 153.786.Menurut Ghufron dan Koordi (2007) kesadahan air 

disebabkan oleh banyaknya mineral dalam air yang berasal dari batuan dalam tanah baik dalam 

bentuk ion maupun ikatan molekul. 

 

4.  KESIMPULAN  
1) Akumulasi logam berat Plumbum (Pb) pada jaringan hati, air dan sedimen memiliki nilai 

yang berbeda dimana pada sedimen memiliki nilai yang lebih besar dari air dan jaringan. 

2) Kandungan logam berat Plumbum (Pb) pada hati kerang dan air sudah berada diatas 

bakumutu yang telah ditetapkan. 

3) Parameter kualitas air seperti suhu, Ph, DO, CO2, Nh3, konduktivitas dan kesadahan masih 

mendukung kehidupan organisme kerang. 
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Abstrak 

Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu komoditas sayuran yang 

mempunyai arti penting bagi masyarakat, baik dilihat dari nilai ekonominya yang tinggi 

maupun dari kandungan gizi; sedangkan air limbah rumah tangga adalah air buangan rumah 

tangga yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh air limbah rumah tangga dalam meningkatkan pertumbuhan bawang 

merah. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, 

mulai bulan Januari - April 2016. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. 

Percobaan dirancang tanpa perlakuan air limbah rumah tangga (A0) dan dengan perlakuan 

menggunakan air limbah rumah tangga (A1). Data hasil percobaan dianalisis menggunakan 

uji t satu arah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air limbah rumah tangga dapat 

meningkatkan pertumbuhan bawang merah yaitu berat brangkasan basah, berat akar dan 

berat umbi bawang merah. 

 

Kata Kunci: air limbah rumah tangga, bawang merah, pertumbuhan 
 

 

1.  PENDAHULUAN 
Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) merupakan salah satu komoditas sayuran yang 

mempunyai arti penting bagi masyarakat, baik dilihat dari nilai ekonominya yang tinggi maupun 

dari kandungan gizi. Selain itu, bawang merah dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk 

menurunkan demam tinggi pada balita, mengurangi gejala mual, perut kembung, batuk dan filek 

pada balita dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh (Ayu, 2017; Mariani, 2016). Widyantara 

dan Yasa (2013),  juga mengatakan bahwa penggunaan bawang merah sangat luas yaitu sebagai 

bumbu dapur dan sebagai obat herbal yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, 

sehingga bawang merah merupakan komoditas yang potensial untuk dikembangkan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi bawang merah semakin menurun pada 

tiga tahun terakhir. Produksi bawang mengalami penurunan dari 965.164 ton pada 2009 menjadi 

1.048.934 ton pada 2010 dan 893.124 pada 2011. Pada tahun 2011,  produksi bawang merah 

Nasional menurun tajam hingga 155,810 ribu ton atau sekitar 14,85%, yang mana produksi 

bawang merah di Tahun 2011 adalah 893.124 ribu ton dengan luas panen sebesar 93.667 ha, 

dengan rata-rata produksi sebesar 9,54 ha per ton dan dengan produktivitas 5,84 ton/ ha pada 

dataran rendah dan 4,23 ton/ ha pada dataran tinggi (BPS Nasional, 2012).  

Menurunnya produksi bawang merah disebabkan oleh berbagai kendala, yaitu 

penguasaan teknologi budidaya yang rendah, musim yang tidak menentu, tingkat kesuburan 

tanah yang rendah, pemeliharaan Varietas Unggul Baru (VUB) lebih intensif dibandingkan 

lokal, VUB lebih disukai hama, perubahan iklim yang menyebabkan penyakit, harga benih 

mahal dengan produksi yang rendah, fluktuasi harga jual tinggi, terjadinya ledakan hama 

maupun penyakit (Mariani, 2016). Dari berbagai kendala pengembangan bawang merah 

tersebut, salah satu kendala yang dikaji pada penelitian ini adalah rendahnya kesuburan tanah 

sehingga dilakukan penelitian menggunakan air limbah rumah tangga untuk meningkatkan 

kesuburan tanah. 

Produksi limbah rumah tangga yang tidak pernah berhenti ini seringkali tidak kita sadari, 

sehingga kita membuangnya begitu saja tanpa memperhatikan dampaknya. Limbah padat kita 

kumpulkan di bak sampah untuk kemudian dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara 

(TPS). Sementara itu, limbah cairnya kita biarkan mengalir melalui selokan dan akhirnya 

meresap ke dalam tanah, dan mencemari tanah dan air dalam tanah (Anonim, 2013).  
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Air limbah rumah tangga merupakan limbah rumah tangga non kakus, yaitu buangan 

yang berasal dari kamar mandi, dapur (mengandung sisa makanan), dan tempat cuci. Limbah 

cair ini biasanya menggenang sebelum mengalir, sehingga tempat di sekitarnya menjadi bau, 

kotor, sarang kuman, dan kumuh, serta menyebabkan banyak lalat dan nyamuk yang bersarang 

di genangan air kotor yang lama-lama akan menjadikan tempat di sekitarnya berlumut, 

menghitam, dan bau. Bau tersebut disebabkan oleh adanya proses dekomposisi zat organik yang 

memerlukan oksigen terlarut, sehingga dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut dalam air 

limbah, ditandai oleh warna air limbah kehitaman, berbusa, dan berbau busuk (Anonim, 2013). 

Dari uraian di atas maka penelitian ini telah dilakukan untuk memanfaatkan air limbah rumah 

tangga dalam meningkatkan pertumbuhan bawang merah. 

  

2.  METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, 

mulai bulan Januari - April 2016.. 

 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat pengolahan tanah seperti cangkul, 

pisau, ember, gembor, dan alat tulis menulis; sedangkan bahan yang digunakan adalah benih 

bawang merah, air limbah rumah tangga, air bersih. 

 

Rancangan Perlakuan 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen dengan dua perlakuan yaitu 

perlakuan tanpa air limbah rumah tangga (A0) dan dengan air limbah rumah tangga (A1). 

 

Pengolahan Tanah, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman 

Sebelum dilakukan penanaman, tanah terlebih dahulu diolah dengan melakukan 

pencangkulan. Setelah tanah dicangkul, dibuat bedengan sesuai perlakuan yaitu satu bedengan 

untuk tanaman bawang merah yang diperlakukan tanpa air limbah yaitu dilakukan penyiraman 

menggunakan air sumur sebagai kontrol. Kemudian satu bedengan lainnya disiram 

menggunakan air limbah rumah tangga. Media tanam yang digunakan adalah tanah yang 

diambil dari penanaman padi. Tanah. Setelah bedengan siap, dilakukan penyiraman sampai 

bedengan lembab. Kemudian dilakukan penanaman dengan memasukkan umbi bawang 

merah dengan kedalaman ± 3 cm. Jarak tanam bawang merah adalah 15 x 20 cm dengan 

ukuran bedengan 1,5 x 2 m sehingga diperoleh 100 populasi tanaman dalam satu bedengan. 

Pemeliharaan tanaman meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, pengairan, dan 

pengendalian  hama dan penyakit. Pada penelitian ini, tidak dilakukan pemupukan. Penyiangan 

dilakukan dengan membersihkan tanaman dari gangguan gulma. Pengairan/ penyiraman dua 

kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari sesuai perlakuan sampai tanaman menjelang panen. 

 

Parameter Pengamatan 

Parameter yang diamati adalah berat brangkasan basah, berat umbi dan berat akar 

tanaman bawang merah (g/ rumpun). Pengamatan dilakukan dengan cara mengambil 20% 

tanaman sampel yaitu 20 rumpun tanaman dari 100 rumpun populasi tanaman bawang merah 

dalam satu bedengan, kemudian ditimbang berat brangkasan basah, berat umbi dan berat akar 

masing-masing 20 rumpun tanaman sampel pada kontrol (a0) dan 20 rumpun tanaman sampel 

pada perlakuan air limbah rumah tangga (a1). 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil percobaan kemudian dianalisis menggunakan uji t satu 

arah pada taraf nyata 5%. 

 

 

 

Mariani1 dan Sugiarta 



 

104 

 

Seminar Nasional MIPA 2017 

ISBN : 978-602-60761-8-2 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji t, maka diketahui bahwa air limbah rumah tangga dapat 

meningkatkan pertumbuhan bawang merah yatu berat brangkasan basah, dan berat akar tanaman 

bawang merah, namun tidak dapat meningkatkan berat umbi bawang merah (Tabel 1 dan 

Gambar 1). 

Tabel 1. Pengaruh Air Limbah Rumah Tangga terhadap Berat Brangkasan Basah, Berat 

Umbi dan Berat Akar (g/ rumpun) 

Perlakuan 
BBB* 

(g/ rumpun) 

BU* 

(g/ rumpun) 

BA* 

(g/ rumpun) 

Tanpa air limbah rumah 

tangga/ control (A0) 

4,22 a** 1,32 b** 0,48 a** 

Dengan air limbah rumah 

tangga (A1) 

11,86 b 0,48 a 2,25 b 

Keterangan: *BBB = berat brangkasan basah, BU = berat umbi, BA = berat akar, ** berbeda 

nyata berdasarkan uji t pada taraf nyata 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Pertumbuhan Bawang Merah Tanpa Air Limbah Rumah Tangga (A0) 

dan dengan Air Limbah Rumah Tangga (A1) 

 

Tabel 1 dan Gambar 1, menunjukkan bahwa berat brangkasan basah, berat umbi dan berat 

akar bawang merah akibat perlakuan tanpa air limbah rumah tangga/ control (A0) berbeda nyata 

dengan perlakuan dengan air limbah rumah tangga (A1), yang mana masing berat brangkasan 

basah, berat umbi dan berat akar adalah: (1) pada A0 berturut sebesar 4,22 g/ rumpun; 1,32 g/ 

rumpu, 0,48 g/ rumpun, sedangkan (2) pada A1 berturut-turut sebesar 11,86 g/ rumpun, 0,48 g/ 

rumpun, 2,25 g/ rumpun. Hasil ini menunjukkan bahwa air limbah rumah tangga dapat 

meningkatkan berat brangkasan basah dan berat akar secara signifikan, namun tidak dapat 

meningkatkan berat umbi. Artinya air limbah rumah tangga lebih berpotensi meningkatkan 

pertumbuhan tanaman bawang merah, dibandingkan produksi bawang merah berupa umbi. 

Berat brangkasan yang lebih tinggi pada perlakuan A1 berkaitan dengan jumlah dan tinggi daun 

yang sangat jauh berbeda dengan perlakuan kontrol, begitu juga dengan jumlah dan panjang 

akar. Fenomena ini diduga disebabkan karena air limbah rumah tangga banyak mengandung N 

yang berperan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, yang mana pupuk cair limbah rumah 

memiliki kriteria yaitu kadar total di dalam pupuk organik cair memiliki kandungan unsur hara 

N 3-6%, P2O5 3-6%, K2O 3-6% dan nilai pH yang berkisar 4-9 (Anonim, 2011); sedangkan 

diameter umbi pada A0 lebih tinggi dibandingkan A1, diduga disebabkan karena laju 

pertumbuhan vegetatif seperti daun dan akar sangat cepat pada A1, yang pada akhirnya 

mengurangi pembentukan umbi. 

 

A1 A0 

A1 A0 
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4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa air limbah 

rumah tangga dapat meningkatkan pertumbuhan berat brangkasan basah dan berat akar bawang 

merah, namun tidak dapat meningkatkan berat umbi bawang merah. 

5.  SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan bagi petani yang memanen tanaman 

bawang merah berupa brangkasan basah bawang merah, maka dapat menggunakan air limbah 

rumah tangga sebagai pupuk tanpa kombinasi pupuk kimia, karena air limbah rumah tangga 

dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif tanaman bawang merah. 
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Abstract 

This research purpose  to know the influence use of bacteria Lactobacillus plantarum 

in banana’s speels (Musa paradisiacal L) silase quality. The method of this research 

is experiment used the complete random design  with 4 treatment and 5 replication. 

The treatment were banana peels silased without use of bacteria Lactobacillus 

plantarum, use of bacteria Lactobacillus plantarum 104 CFU / ml, 106 CFU / ml, and 

108 CFU / ml. The research result showed that use of bacteria Lactobacillus 

plantarum have significan effect are harsh protein content, harsh fat, harsh fibre and 

pH. Addition excelsior sum up the Lactobacillus plantarum will improve the harsh 

protein content and harsh fat, and also degrade the harsh fibre. 

 

Keyword : kepok banana’s peels, Lactobacillus plantarum, silase 

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Kulit pisang kepok merupakan limbah buah pisang kepok yang banyak ditemukan di 

industri pengolahan buah pisang seperti di pabrik sale, pabrik kripik pisang, dan pabrik tepung 

pisang.  Selain itu, Dunia industri membudidayakan pisang kepok untuk  cuka, bir, dan puree.  

Dari pengolahan pisang akan dihasilkan limbah kulit pisang yang cukup banyak jumlahnya 

yaitu kira-kira sepertiga dari buah pisang yang belum dikupas. Perbandingan antara kulit dan 

daging adalah 1, 2 : 1,6 pada saat pisang masih muda, berubah menjadi 2,0 : 2,7 bila telah 

masak (Marhaeniyanto, 2009). 

Kulit pisang sangat berpotensi dijadikan sebagai pakan ternak ruminansia karena kulit 

pisang mengandung nutrisi yang cukup baik. Sumarsih, dkk. (2003) menyatakan bahwa dalam   

100%   bahan   kering,   kulit   pisang mengandung 7,08% protein kasar, 8,34% serat kasar, 

11,80% lemak kasar, 9,66% abu dan 63,1% BETN.   

Limbah kulit pisang yang menumpuk di sentra industri pengolahan pisang mudah 

mengalami perubahan fisik (bau, warna, dan rasa). Untuk itu perlu dilakukan upaya pengawetan 

kulit buah pisang sehingga bahan pakan melalui proses fermentasi anaerob dan dihasilkan silase 

kulit buah pisang. Marhaeniyanto (2009) pengolahan kulit pisang menjadi silase merupakan 

salah satu upaya untuk mengatasi factor pembatas kulit pisang yang kaya tanin. Kulit pisang 

yang masih hijau kaya akan tanin, karenanya tidak baik diberikan secara langsung untuk pakan 

ternak. Kandungan tanin pada kulit pisang mentah sebesar 7,36 % dan setelah masak turun 

menjadi 1,99 %. 

Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi kulit pisang oleh bakteri asam laktat secara 

anaerob. Bakteri asam laktat akan menggunakan karbohidrat yang terlarut dalam air (water 

soluble carbohydrate, WSC). BAL menghasilkan menghasilkan asam laktat. Asam ini akan 

berperan dalam penurunan Ph. Selama proses fermentasi asam laktat yang dihasilkan akan 

berperan sebagai zat pengawet sehingga dapat menghindarkan pertumbuhan mikroorganisme 

pembusuk. Bakteri asam laktat dapat  diharapkan secara otomatis tumbuh dan berkembang pada 

saat dilakukan fermentasi secara alami, tetapi untuk  menghindari kegagalan fermentasi perlu 

dilakukan penambahan  bakteri asam laktat (BAL) yang homofermentatif seperti Lactobacillus 

plantarum, agar terjamin berlangsungnya fermentasi asam laktat. Lactobacillus plantarum  

mempunyai kemampuan untuk menghambat mikroorganisme pathogen pada bahan pangan 
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dengan daerah penghambat terbesar dibandingkan dengan bakteri asam laktat lainnya 

(Ratnakomala, dkk, 2006) 

Penambahan tetes bertujuan  untuk  mempercepat terbentuknya asam laktat serta 

menyediakan sumber energi yang cepat tersedia bagi bakteri. Tetes adalah larutan kental yang 

mengandung gula dan mineral, merupakan hasil ikutan proses pengolahan tebu menjadi gula 

yang umumnya berwarna coklat kemerah-merahan dan mengkristal. Komposisi gizi tetes dalam 

100 % bahan kering adalah 0,3 % lemak kasar, 0,4 % serat kasar, 84,4 % BETN, 3,94 % protein 

kasar dan 11% abu (Sumarsih, dkk., 2003). 

Berkaitan dengan hal di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan dosis Lactobacillus plantarum terhadap kualitas silase kulit pisang. 

 

2.  MATERI DAN METODE 

Materi  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit pisang kepok, tetes, isolat 

Lactobacillus plantarum, media GYP (Glukose Yeast pepton), bahan uji analisis proksimat 

(larutan NaOH, larutan HCl, larutan H2SO4 pekat, larutan aseton, benzena, katalis campuran 

(CuSO4, Na2SO4, Selenium), K2SO4, asam borak (H3BO3), zinc, AgNO3, ethil alkohol, aquades. 

 Alat yang diperlukan adalah plastik, timbangan, tali rapia, isolasi /selotip, pH meter, 

thermometer, seperangkat alat menumbuhkan Lactobacillus plantarum (tabung reaksi, cawan 

petri, gelas pengaduk, gelas ukur, gelas beaker, labu erlenmeyer, lampu bunsen, gelas benda, 

gelas penutup, pipet mikro, jarum ose, pinset, spatula, neraca analitik, inkubator, shaker, 

mikroskop), seperangkat alat uji analisis proksimat (oven listrik, tanur, pompa vakum, alat 

destilasi, alat destruksi, desikator, blender, mortar, silica disc, timbangan electrik, hot plate, 

water bath, buret dan pipet, labu kjeldahl, labu ukur, tabung reaksi, erlenmeyer, beaker glass, 

pengaduk, cawan porselen, vochdoos, corong, thermometer, kertas saring, saringan linen, dan 

penyaring buchner). 

 

Metode  

Inokulasi  Bakteri Lactobacillus Plantarum,  Isolat yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan isolat Lactobacillus plantarum yang diisolasi dari kotoran luak. Isolat Lactobacillus 

plantarum tersebut diremajakan terlebih dahulu ke dalam medium GYP (Glukose yeast pepton) 

sebanyak satu atau dua ose ke dalam media GYP miring kemudian diinkubasi pada suhu 300C 

selama 18 jam. Uji  pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui jumlah selnya dan dihitung 

dengan rumus : 

Jumlah sel per ml = rata-rata jumlah koloni 
npengenceral

l 1

10

1000





  (1) 

  

Membuat Silase Kulit Pisang, Kulit pisang yang telah dilayukan ditimbang sebanyak 1 kg 

masing masing perlakuan. Bakteri Lactobacillus plantarum sesuai dosis dicampur terlebih 

dahulu dengan tetes sampai benar–benar tercampur. Hasil campuran tersebut kemudian 

dicampurkan secara merata ke seluruh kulit pisang yang akan diproses. Bahan yang telah 

tercampur merata kemudian dimasukkan ke dalam silo secara bertahap dan dipadatkan agar 

udara tidak banyak tertahan di dalam silo. Setelah benar – benar padat maka silo ditutup dengan 

mengikat ujung silo plastik dengan tali. Proses pemeramam ini dilakukan  selama 21 hari.  

 

Mengukur Kualitas silase kulit pisang, kandungan  bahan kering, protein kasar, lemak kasar 

dan serat kasar yang dianalisis melalui analisis proksimat.  

 

Rancangan percobaan. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) P1= Kulit pisang + 6% tetes, P2= Kulit pisang + 6% tetes + 104 CFU/ml 

bakteri Lactobacillus plantarum, P3= Kulit pisang + 6% tetes + 106 CFU/ml bakteri 

Lactobacillus plantarum dan P4= Kulit pisang + 6% tetes + 108 CFU/ml bakteri Lactobacillus 

plantarum 
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Analisis Data. Data yang diperoleh dievaluasi menggunakan analisis variansi untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan yang diuji dan dilanjutkan dengan uji BNT (Hanafiah, 2003).   

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis ragam bahwa penggunaan bakteri Lactobacillus plantarum 

pada silase kulit pisang kepok menunjukkan tidak  berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap bahan 

kering tetapi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap protein kasar, lemak kasar dan serat kasar 

silase kulit pisang. Rata-rata nutrisi silase kulit pisang disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Rata-rata Kandungan Bahan Kering 

Perlakuan 
Nutrisi Silase Kulit Pisang (%) 

Bahan Kering Protein Kasar Lemak Kasar Serat Kasar 

P1 9.96a 10.43a 8,94a 6.53a 

P2 9.64a 10.68ab 9,28a 6.00b 

P3 9.46a 11.04b 9,41ab 5.69c 

P4 9.26a 12.14c 9,72b 4.45d 

Keterangan :  angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata pada 

uji BNT 5% 

 

Bahan kering kulit pisang sebelum difermentasi sebesar 17,38 % dan setelah difermentasi 

menunjukkan penurunan pada setiap perlakuan yaitu tingkat penurunan kandungan bahan kering 

P1 sebesar 7,48%, P2 sebesar 7,74%, P3 sebesar 7,92% dan P4 sebesar 8,12%. Penurunan 

bahan kering ini disebabkan karena meningkatnya kadar air sebagai akibat adanya proses 

respirasi dalam silo. Selain itu,  peningkatan kadar air silase kulit pisang juga disebabkan karena 

pengunaan tetes. Menurut Artiningsih dan Basuki (1986) bahwa tetes mengandung 15-25% 

kadar air.  

Nilai rata-rata kandungan protein kasar yang paling rendah sebesar 10,43 % kemudian 

berturut-turut perlakuan P2 (penggunaan Lactobacillus plantarum 104 CFU/ml) sebesar 10,68 

%, P3 (penggunaan Lctobacillus plantarum 106 CFU/ml) sebesar 11,04 % dan P4 (penggunaan 

Lctobacillus plantarum 108 CFU/ml) sebesar 12,14 %. Lebih jelasnya disajikan pada Gambar 1. 

 

        
                

Gambar 1  Grafik Rata-rata Kandungan Protein Kasar 

 

Penggunaan Lactobacillus plantarum pada pembuatan silase kulit pisang dapat 

meningkatkan kualitas nilai nutrisi silase kulit pisang yaitu dengan meningkatnya kadar protein 

kasar yang dihasilkan. Peningkatan kandungan protein kasar dimungkinkan karena sumbangan 

protein mikroba khususnya bakteri asam laktat seperti Lactobacillus plantarum dan sumbangan 

protein dari molases. Sumarsih, dkk. (2009) menyatakan bahwa peningkatan kadar protein kasar 

selama proses fermentasi bahan diakibatkan terbentuknya sel mikrobia. Menurut Fendiarto 

(1984) bahwa protein bentukan baru pada pengawetan hijauan pakan ternak secara fermentasi 

tersusun dari penggabungan antara nitrogen bebas dari bangkai bakteri dan senyawa sisa asam 

lemak volatile (campuran asam asetat, propionat dan butirat) yang telah kehilangan ion oksigen, 

nitrogen dan hidrogen. Terbebasnya oksigen, nitrogen dan hidrogen tersebut disebabkan oleh 

peningkatan suhu selama proses fermentasi tepatnya pada saat terjadinya perombakan 

karbohidrat serta respirasi mikroba dalam silo. 

Semakin tinggi kandungan protein kasar silase kulit pisang maka akan semakin bagus 

kualitas silase kulit pisang tersebut. P4 (penambahan Lactobacillus plantarum 108 CFU/ml) 
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merupakan perlakuan terbaik karena menghasilkan protein kasar yang paling tinggi. Protein 

diperlukan oleh ternak sebagai struktur dasar pembentuk semua jaringan tubuh seperti jaringan 

otot, tulang, kulit, dan sel darah (Semiadi dan Nugraha, 2004 dalam Sunarno, 2006). Defisiensi 

protein akan mengakibatkan menurunnya nafsu makan bahan kering, mengurangi efisiensi 

pemamfaatan bahan pakan, mengakibatkan pertumbuhan yang lambat serta menurunkan 

produksi dan reproduksi (Sutama, 2009). 

Dari Gambar 2 menunjukkan bahwa Perlakuan P1 (tanpa penggunaan Lactobacilus 

plantarum) mempunyai nilai rata-rata kandungan  lemak kasar yang paling rendah sebesar 8,94 

% dan P4 (penggunaan Lactobacillus plantarum 108 CFU/unit) memiliki kandungan lemak 

kasar yang paling tinggi yaitu sebesar 9,72 %. Peningkatan kandungan lemak kasar silase kulit 

pisang diduga karena aktivitas Lactobacillus plantarum selama proses fermentasi. Menurut 

Lopez (2000) dalam Isfar (2007) bahwa bakteri  asam  laktat  juga  memproduksi metabolit 

sekunder seperti asam lemak. 

  

 
 

Gambar 2 : Grafik Rata-rata Kandungan Lemak Kasar 

 

Kandungan lemak kasar bahan (kulit pisang) sebelum difermentasi sebesar 9,85 % dan 

setelah difermentasi menunjukkan penurunan pada setiap perlakuan yaitu kandungan serat kasar 

P1 sebesar 8,94%, P2 sebesar 9,28%, P3 sebesar 9,41% dan P4 sebesar 9,72%. Penurunan 

lemak kasar diduga disebabkan karena banyaknya substrat yang terurai oleh bakteri. Hernaman 

(2007) menyatakan bahwa lemak juga mengalami perombakan pada proses ensilase.  Lemak 

bagi ternak berfungsi sebagai cadangan energi. Energi dibutuhkan ternak untuk menjalankan 

semua proses metabolisme, pergerakan otot dan pembentukan jaringan baru (Kartadisastra, 

1997 dalam Sunarno, 2006). Sapi tidak dapat mencerna lemak dalam jumlah besar, diperkirakan 

5 – 8% batas lemak dalam pakan sapi potong ( Hernaman, 2007). 

 Silase kulit pisang tanpa penambahan Lactobacillus plantarum memiki nilai rata-rata 

kandungan serat kasar yang paling tinggi sebesar 6,53%, kemudian berturut-turut perlakuan P2 

(penggunaan Lactobacillus plantarum 104 CFU/ml) sebesar 6,00%, P3 (penggunaan 

Lctobacillus plantarum 106 CFU/ml) sebesar 5,69%, dan P4 (penggunaan Lctobacillus 

plantarum 108 CFU/ml) sebesar 4,45%. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar 3.   

 

 
 

Gambar 3 Grafik Rata-rata Kandungan Serat Kasar  

 

Dari Gambar 3 menunjukkan bahwa Perlakuan P1 (tanpa penggunaan Lactobacilus 

plantarum) mempunyai nilai rata-rata kandungan serat kasar yang paling tinggi dan P4 

Yuni Mariani, dkk 



 

110 

 

Seminar Nasional MIPA 2017 

ISBN : 978-602-60761-8-2 

(penggunaan Lactobacillus plantarum 108 CFU/ml) memiliki kandungan serat kasar yang 

paling rendah. Penurunan kandungan serat kasar pada silase kulit pisang dimungkinkan erat 

kaitannya dengan penggunaan bakteri Lactobacillus plantarum.  Sandi, dkk. (2007) menyatakan 

bahwa penggunaan bakteri asam laktat (Lactobacillus plantarum) pada umbi singkong mampu 

menurunkan serat kasar selama fermentasi. Ratnakomala dkk. (2000) dalam Sandi, dkk. (2006) 

menyatakan bahwa penggunaan inokulum bakteri akan semakin mempercepat proses fermentasi 

dan semakin banyak substrat yang didegradasi. 

 

4. KESIMPULAN 

Semakin tinggi penambahan jumlah Lactobacillus plantarum akan meningkatkan 

kandungan protein kasar dan lemak kasar, serta menurunkan serat  kasar. Penggunaan  dosis 

bakteri Lactobacillus plantarum tidak berpengaruh nyata terhadap kandungan bahan kering.  
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Abstract 

The purpose of this research was to observe the quality of etawah crossbreed buck sperm, after 

added by extract rosella, and to get the optimal level a extracts rosella( hibiscus sabdarifa 

linn) in preserve quality of PE buck o spermatozoa. Metohod of research usid was laboratory 

experimental with completely rendomized design (CRD). Treatment of extract rosella as 

substitution of egg yolk were 0%, 20%, 40%, and 60% of egg yolk concentration in extender 

(2,5 ml) with 5 times replications. The highest progressive motility of spermatozoa was 

performed extract rosella for 12 hoursstorage, 40% by the result 61 %. Result of analysis of 

variance showed substitution yolk by antioxidant rosella in tris egg extender was not 

significant influence (P>0,05) the quality of PE buck spermatozoa. In conclusion, the 

subtitution egg yolk with 40% extract rosella in extender average by influeced the quality of 

spermatozoa although in analysis varian not significant.   

 

Key words: extract of Rosella, PE buck, Preserved 32⁰C, spermatozoa 

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Populasi kambing saat ini masih sangat sedikit karena perkawinan umumnya dilakukan 

secara alam dengan jarak beranak yang lama. Oleh karena itu, penerapan bioteknologi 

reproduksi seperti Insiminasi Buatan (IB) perlu dilakukan untuk mempercepat regenerasi ternak 

dan meningkatkan produktivitas ternak (Rizal dan Hadis, 2008). Keberhasilan IB sangan 

dipengaruhi oleh kualitas sperma yang digunakan. Salah satunya dengan penambahan 

pengencer. Pengencer sperma bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang susuai bagi 

spermatozoa dan memperbesar volume atau memperkecil konsentrasi spermatozoa hingga 

tingkat yang diinginkan (Drajat, 2002). Salah satu yang dapat digunakan sebagai pengencer 

adalah tris kuning telur. Yuliani dkk (1991) menyatakan bahwa penggunaan sitrat dan tris 

kuning telur mempunyai motilitas diatas 40%. Selain itu di dalam kuning telur terdapat 

lipoprotein dan lisin yang berfungsi mempertahankan dan melindungi lipoprotein spermatozoa. 

Selain itu di kuning telur juga mengandung glukosa, vitamin, protein yang larut dalam air 

maupun minyak dan mempunyai sifat fiskositas yang menguntungkan spermatozoa (Toelihere, 

1981).  

Kualitas pengencer akan mempengaruhi kualitas sperma pada saat penyimapanan, oleh 

karena itu perlu dicari bahan – bahan alternatif yang dapat mempertahankan kualitas sperma 

kususnya pada penyimpanan 32⁰C. Bahan alternatif umumnya harus mengandung antioksidan 

yang berfungsi melindungi spermatozoa terhadap kerusakan selama penyimpanan. Penggunaan 

antioksidan sintetis bisa mempercepat kerusakan pada struktur spermatozoa, sehingga perlu 

dicoba antioksidan yang berasal dari bahan nabati. Para peneliti telah menggunakan berbagai 

macam antioksidan sebagai campuran pengencer sperma, seperti vitamin C dan Vitamin E. 

Kelemahan dari vitamin C dan vitamin E adalah sukar larut dalam pengencer berpelarut air. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap sumber antioksidan nabati yang mudah 

diperoleh, murah dan praktis dibuat sebagai campuran pengencer.  

Rosella mempunyai nama ilmiah Hibiscus Sadbariffa linn, yang merupakan anggota 

family malvaceae. Rosela dapat tumbuh baik di daerah yang beriklim tripis dan subtripis. 

(Maryani dan Kristiana, 2005). Kandungan vitamin dalam bunga rosella cukup lengkap yautu 

vitamin A, C, D, B1 dan B2. Kandungan vitamin C-nya (Asam askorbat) diketahui 3 kali lebih 

banyak dari anggur hitam, 9 kali dari jeruk sitrus, 10 kali dari buah belimbing dan 2,5 kali dari 

jambu biji (Widyanto dan Nelistya, 2008).  Kandungan gizi setiap 100 gr kelopak bunga rosella 
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terdiri dari vitamin c sebesar 0,244 gr, fruktosa sebesar 0,82 gr dan sukrosa 0,24 gr yang 

dibutuhkan sebagai sumber energi bagi spermatozoa.  Ekstrak rosella (Hibicus Sabdarifa Linn) 

mengandung antioksidan tinggi dengan zat aktif antosianin yang sangat cocok untuk pengencer 

sperma. Superniasri(2007) menyatakan bahwa penggunaan ekstrak rosella pada sel sperma 

mencit (mus musculus) mampu meningkatkan motilitas dan morfologi spermatozoa mencit. 

Dengan alasan diatas maka dirasa perlu melakukan penelitian terhadap penambahan ektrak 

rosella( Hibiscus Sabdarifa Linn) sebagai subsitusi kuning telur pada pengencer berbasis tris 

untuk mempertahankan kualitas spermatozoa kambing Peranakna Etawa pada penyimpanan 

32⁰C.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas spermatozoa kambing 

Peranakan Etawa (PE) dan konsentrasi yang sesuai setelah penambahan ektrak rosela (Hibicus 

Sabdarifa Linn) sebagai subsitusi kuning telur pada pengencer berbasis tris pada penyimpanan 

32⁰C.  

 

2.  MATERI DAN METODE  

Materi 

Penelitian ini menggunakan sperma kambing PE berumur sekitar 2,5 tahun yang 

dilakukan selama 3 bulan. Bahan yan digunakan dalam penelitian ini adalah ektrak rosella, 

kunin telur ayam kampung 1-3 hari, tris, asam sitrat dan fruktosa, penicillin dan streptomicyn, 

eosisn dan negrosin, aquades, alkohol 70%, vaselin, kertas saring. Alat yang digunakan adalah 

vagina buatan, mikroskop binukuler, objek glass, gelass penutup, timbangan analitik, tabung 

reaksi, mikro pipet, pH meter, gelas ukur, erlenmeyer, thermometer, kompor listrik, blender.   

 

Metode 

Penampungan sperma dilakukan di kelurahan Batu Ringgit Kota Mataram dan 

pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Imonologi Fakultas Mipa Universitas Mataram. 

Langkah – langkah penelitian diawali dengan pembuatan penyanggah, pembuatan ektrak 

rosella, pembuatan larutan pengencer, penampungan sperma, penilaian sperma dan perlakuan 

pada sperma. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan level perlakukan 

yaitu, P0(Kontrol 2,5 ml kuning telur/100ml pengencer), P1 (2 ml kuning telur +0,5 gr ektrak 

rosella(20%)+ 97,5 penyanggah), P2(1,5 m kuning telur + 1 gr ektrak rosella(40%) +97,5 

penyanggah, P3(1 ml kuning telur +1,5 gr ektrak rosella(60%) + 97,5 penyanggah.  Penilaian 

Kualitas Sperma yang dievalusi dalam penelitian terdiri dari Variabel pokok dan variable 

penunjang. Variable pokok terdiri dari progresif motilitas, viabilitas, abnormalitas. Sementara 

untuk variabel penunjang meliputi, bau, Warna sperma, Volume sperma, Kekentalan, Motilitas 

masa dan pH. Data yang di peroleh dianalisis menggunakan analisa Analisis Varians (ANOVA) 

dan hasil analisis yang berbeda nyata (P<0,05) diuji lanjut dengan uji beda nyata terkecil (Steel 

dan Torrie, 1991).  

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pemeriksaan Sperma Segar  

Penlian spermatozoa segar dilakukan dengan memeriksa volue, warna, bau, konsistensi, 

pH, konsentrasi, mitilitas massa dan motilitas individu. Adapun hasil pemeriksaan sperma segar 

kambing peranakan etawah selama 5 kali penampungan adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 1.  Hasil Pemeriksaan Sperma Segar Kambing Peranakan Etawah Selama 5 Kali 

Penampungan 
Parameter Pengamatan Hasil Penelitian Literatur 

Volume (ml) 1,24 0,7 – 3,0a; 1,5-3c 

Warna Kream putih Kreama 

Bau Spesifik Spesifik bau khas spermaa 

Ph 7 6-8a ; 7d 

Konsistensi Agak kental Kentala , agak kentalc 

Konsentrasi x 109 4,33 1-3,6b ; 4,15d 

Motilitas individu (%) 80 60-80a 
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Motilitas massa +++ +++a 

Keteranga : 

a Tolihere(1981) 

b Partodiharjo (1982) 

c Swastini (2011) 

d Rizal dkk (2008) 

 

Volume yang diperoleh saat penampungan termasuk normal yaitu 1,24 ml. Volume 

sperma dapat berubah – ubah dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain ; keterampilan 

penampungan, kondisi ternak saat penampungan, pakan yang diberikan dan tingkat libido ternak 

pada saat penampungan (Drajat,2002). Spermatozoa yang bergerak aktif ke depan merupakan 

ciri motilitas yang bagus. Motilitas massa spermatozoa kambing peranakan etawa pada saat 

penelitian ini adalah sangat baik (+++) dengan rataan motilitas individu sebesar 80%. 

Berdasarkan hasil diatas dapat dinyatakan bahwa spermatozoa kambing peranakan etawa dalam 

kondisi baik untuk diproses selanjutnya.  

 

Progresif Motilitas  

Progresif motilitas spermatozoa kambing peranakan etawah pada pengencer yang 

mengandung antioksidan dari ektrak rosella dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:  

 

Tabel 2  Progresif Motilitas Spermatozoa Kambing Peranakan Etawah Rata – rata pada 

Penyimpanan 32⁰C dalam Pengencer yang Mengandung Antioksidan dari 

Ekstrak Rosella  
Pengamatan 

(Jam) 

Subsitusi Kuning Telur Dengan Ekstrak Rosella % 

0 20 40 60 

0 78  ± 4,4 80 ± 0,0 80 ± 0,0 80 ±0,0 

6 64 ± 24,8 71 ± 8,9 75 ±7,0  71 ± 10,2 

12 58 ± 21,9 59 ± 15,1 61 ± 19,4  55 ±n16,9 

18 32 ± 14.5 31 ± 8,0 33,5 ± 12,6 29.54 ± 11,9 

 

Progresif motilitas spermatozoa kambing peranakan etawah pada penyimpanan 32⁰C 

mengalami perubahan dan cenderung menurun akibat bertambahnya waktu penyimpanan. 

Penurunan ini disebabkan kandungan nutrisi pada pengencer sudah berkurang, selain itu suhu 

penyimpanan dan lama waktu penyimpanan juga mempengaruhi progresif motilitas 

spermatozoa tersebut. Hasil analisa variansi menunjukkn bahwa penambahan antioksidan dari 

ektrak rosella dalam pengencer tris kuning telur hanya mampu bertahan hingga 12 jam jika 

ingin dilakukan IB (Insiminasi Buatan). Hal ini sesuai dengan pendapat Morel (1999) dan 

Drajat (2002) bahwa progresif motilitas 60% pada spermatozoa masih dapat digunakan untuk 

Insiminasi Buatan.  

Dari tabel 2 progresif motilitas bertahan hingga 18 jam dari penampungan dengan nilai 

motilitas yang paling tinggi pada perlakuan 40 % penambahan ektrak rosella yaitu 33,5% 

sedangkan progresif motilitas yang terendah pada perlakuan ekstrak rosella 60% yaitu 29,54%. 

Lebih tingginya progresif motilitas pada perlakuan ektrak rosella 60% disebabkan karena 

kandungan vitamin C yang ada sehingga akan mempengaruhi metobolisme spermatozoa 

(Feradis,2010). Radikal bebas bersifat sangat reaktif dan mudah menyerang sel – sel yang sehat 

dalam tubuh, apabila tidak ada pertahanan yang cukup optimal sel-sel sehat dalam tubuh 

menjadi tidak sehat atau sakit.  

Vitamin C penerima superoksidasi dan radikal bebeas yang lain, sedangkkan vitamin E 

merupakan pemutus rantai peroksidasi lemak pada membran dan low density lipoprotein 

(Raharjo, 2005). Selain itu, penyimpanan yang tinggi (32⁰C) menyebabkan spermatozoa secara 

terus menerus mengalami peningkatan metabolisme. Akibatnya terjadai penumpukan Co2 dan 

as. Laktat di glikolisis, sehingga menurunkan pH yang mengakibatkan spermatozoa lemah dan 

mati.  
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Viabilitas Spermatozoa 

Viabilitas spermatozoa kambing peranakan etawah pada pengencer yang mengandung 

sumber antioksidan ekstrak rosella dapat dilihat pada tabel dibawah ini.    

 

Tabel 3  Viabilitas Spermatozoa Kambing Peranakan Etawah Rata–rata pada 

Penyimpanan 32⁰C dalam Pengencer yang Mengandung Antioksidan dari 

Ekstrak Rosella.  
Pengamatan 

(Jam) 

Subsitusi Kuning Telur Dengan Ekstrak Rosella % 

0 20 40 60 

0 82,6  ± 8,3 80,2 ± 7,0 81 ± 8,7 83,2 ± 10,1 

6 82,2 ± 9,9  77,8 ± 13,9  78,8 ± 11,6 76 ± 10,8 

12   79,7 ± 15,8 74 ± 13,1  74 ± 21,6 73,6 ± 8,2 

18 53,8 ± 12,3 51,2 ± 16,0 51,2 ± 17,4 51,7 ± 10,6 

 

Daya tahan hidup pada pengamatan jam ke 0 termasuk baik. Daya tahan hidup 

spermatozoa pada kontrol sebesar 80,2%, pada konsentrasi ektrak rosella 20%, 40%, dan 60% 

masing – masing 80,2%, 81%, dan 83,2%. Hasil penelitian ini sama dengan yang diperoleh 

swastini (2011) yaitu lebih besar dari 80%. Dari tabel 3 daya tahan hidup hingga pengamatan 

jam ke-18 sudah mulai menurun. Penurunan daya tahan hidup spermatozoa dipengaruhi oleh 

penurunan motilitas individu spermatozoa (Yudi dkk, 2005). Semakin kecil viabilitas 

spermatozoa maka semakin kecil pula motilitas spermatozoa tersebut. Sebaliknya, semakin 

besar nilai viabilitas spermatozoa maka semakin tinggi motilitas spermatozoa. Berdasarkan 

analisa varian penambahan ektrak rosella pada pengencer tris kuning telur memberikan 

pengaruh pada viabilitas spermatozoa, tetapi tingkat pengaruhnya tidak berbeda nyata(P>0.05).   

 

Abnormalitas Spermatozoa 

Kelaianna spermatozoa dapat dibedakan menjadi 2 yaitu abnormalitas primer dan 

abnormalitas skunder. Abnormalitas primer adalah kelainana akibat proses spermatogenesis 

seperti kepala gepeng, kepala dua, kepala besar dan kepala kecil. Sedangkan abnormalitas 

skunder akibat kesalahan perlakuan seperti kepala terpisah dari leher, leher patah,ekor patah dan 

ekor tergulung (Toelihere,1981). Hasil pemeriksaan abnormalitas spermatozoa kambing 

peranakan etawah yang disimpan dalam pengencer mengandung antioksidan ektrak rosella 

dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.  

 

Tabel 4  Abnormalitas Spermatozoa Kambing Peranakan Etawah Rata–rata pada 

Penyimpanan 32⁰C dalam Pengencer yang Mengandung Antioksidan dari 

Ekstrak Rosella.  
Pengamatan 

(Jam) 

Subsitusi Kuning Telur Dengan Ekstrak Rosella % 

0 20 40 60 

0 3,8 ± 2,4  2,8 ± 1,9  3,6 ± 3,1 2,3 ± 0,5 

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

12  5,6 ± 5,8  4 ± 1,8  5 ± 6,7 3,2 ± 1,9 

18  6,1 ± 4,0 5,8 ± 3,0 5,6 ± 4,1 3,8 ± 2,5 

  

Anbormalitas rata – rata spermatozoa kambing etawah masih tergolong baik. Dari 

pengamatan jam ke-0 sampai ke-18 masih termasuk baik. Ahmadi (2008) menyatakan, bahwa 

ektrak rosella pada pengencer dapat memperlambat abnormalitas spermatozoa dan tumbuhnya 

bakteri/jamur karena adanya kandungan asam organic, poly-sakarida dan flavonaid yang 

bersifat farmakologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengamatan abnormalitas 

spermatozoa kambing peranakan etawah rata – rata dikatakan normal karena kurang dari 15% 

(Toelihere,1981). Hal ini menandakan bahwa penambahan antioksidan yang sesuai mampu 

mempertahankan struktur (morfologi) sepermatozoa. Berdasarkan hasil analisa variansi, 

pemberian ektrak rosella pada pengencer tris kuning telur tidak berpengaruh nyata (P>0.05) 

terhadap abnormalitas spermatozoa.  
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4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sunsitusi kuning telur dengan 

ektrak roselal sebagai sumber antioksidan pada pengencer dapat mempertahankan kualitas 

spermatozoa pada penyimpanan 32⁰C. Level perlakuan yang baik pada subsitusi ektrak rosela 

ini adalah pada level 40% yang dapat bertahan hingga 12 jam.   
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Abstrak  

Industri merupakan salah satu penopang perekonomian daerah. Keberadaan industri di suatu 

wilayah dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Manusia modern 

dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat melepaskan diri dari penerapan teknologi didunia 

industri, karena manusia modern tidak sekedar menjalani hidup akan tetapi telah 

menempatkan kenikmatan hidup sebagai salah satu sikap dan perilakunya dalam mencapai 

kebahagiaan. Tulisan ini merupakan hasil telaah ilmiah atas sebuah analisa mengenai 

bagaimana mengelola lingkungan dengan baik.  

 

 

PENDAHULUAN  

Industri merupakan salah satu penopang perekonomian daerah. Keberadaan industri di 

suatu wilayah dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Namun akibat 

adanya proses industri, maka industri tersebut akan mengeluarkan hasil sampingan berupa limbah. 

Limbah apapun seharusnya tidak menjadi masalah jika dikelola dengan baik tetapi apabila karena 

berbagai keterbatasan maka limbah tersebut tidak dikelola maka cepat atau lambat tentu akan 

menimbulkan masalah(Fisika et al., n.d.2001). Ketimpangan daur ekosistem akan mengakibatkan 

sumberdaya alam semakin turun kualitasnya dan juga kuantitasnya, yang akan dipuncaki dengan 

kepunahan Sumberdaya alam tersebut. Jika hal ini terjadi maka daya dukung lingkungan untuk 

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akan menjadi turun, sehingga (kelestarian) populasi 

manusia menjadi terancam. Dengan demikian untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia 

dari generasi ke generasi sampai pada akhir jaman perlu dilakukan pengelolaan lingkungan yang 

bijaksana. 

Manusia modern dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat melepaskan diri dari penerapan 

teknologi didunia industri, karena manusia modern tidak sekedar menjalani hidup akan tetapi telah 

menempatkan kenikmatan hidup sebagai salah satu sikap dan perilakunya dalam mencapai 

kebahagiaan. Sebagai konsekuensi dari perilaku manusia modern ini, maka kebutuhan untuk 

kehidupan yang diambil dari lingkungannya tidak lagi sebatas subsistensi (jumlah yang diperlukan 

untuk mempertahankan fungsi-fungsi hidup) akan tetapi telah meningkat pada jumlah kebutuhan 

yang berlebih. Jumlah sumberdaya alam yang dibutuhkan semakin diperbesar lagi oleh 

pertumbuhan populasi manusia dan penemuan-penemuan baru berkat perkembangan sains dan 

teknologi. Akibatnya, sumberdaya alam dikuras serta dari kegiatan produksi dan konsumsi benda-

benda keperluan hidup sehari-hari akan dihasilkan hasil samping berupa limbah yang dapat 

mencemari lingkungan(Negara & Hidup, 1994). Limbah tersebut dibuang ke media lingkungan, 

yaitu air, udara dan tanah. Sebagai akibat lebih lanjut dari pencemaran, terjadi kerusakan dan 

mungkin kepunahan komponen biotik dalam ekosistem. Komponen biotik ini meliputi hewan, 

tumbuh-tumbuhan, jasad renik dan manusia itu sendiri. Kerusakan komponen biotik menyebabkan 

daur biogeokimiawi, yaitu daur materi dan aliran energi dalam ekosistem terganggu. 

Menurut Otto Soemarwoto (1989), pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai usaha 

secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar 

manusia dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Sedangkan menurut UU No. 4 Tahun 1982, pengelolaan 

lingkungan hidup diartikan sebagai upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, 

pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Dari pengertian 

tersebut ada dua hal yang harus ada dalam pengelolaan lingkungan hidup yang 
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bijaksana, yaitu upaya pemanfaatan lingkungan untuk mencapai kebutuhan hidup dan usaha 

pelestarian lingkungan hidup agar tidak terjadi ketidakseimbangan ekosistem. 

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hanya akan berhasil baik jika bertumpu pada 

pengembangan sains dan teknologi, sehingga penerapan teknologi pada masyarakat tidak semata-

mata teknologi eksploitasi, melainkan juga teknologi yang mampu mengarahkan perencanaan dan 

pengelolaan lingkungan dan sekaligus memberikan koreksi terhadap ketimpangan daur ekosistem 

yang selama ini terjadi. 

Pengelolaan limbah tersebut sesungguhnya sangat dimungkinkan dan dapat memberi nilai 

tambah ekonomi bagi industri maupun masyarakat sekitarnya (Abba, 1995). Namun ada banyak 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan limbah industri, seperti dana, penguasaan 

teknologi, SDM, komitmen pimpinan dan sistem yang mantap. Pada saat ini ISO 14000 merupakan 

salah satu standar manajemen lingkungan yang diakui secara intemasional. Secara praktis hal-hal 

yang disyaratkan dalam ISO 14000 sama seperti ISO 9000. Oleh karena itu dilakukan studi untuk 

mengetahui peran sertifikasi ISO 9000 dalam menunjang program pengelolaan limbah suatu 

industri. 

ISO 9000 pada saat ini merupakan suatu standar sistem manajemen mutu di seluruh dunia. 

Dengan diterapkannya ISO 9000 di seluruh dunia, maka diharapkan adanya persamaan pengertian 

dan penilaian mutu suatu produk (Gaspersz, V, 2003). ISO 9000 ini diterapkan untuk 

menjembatani kebutuhan dan harapan pelanggan dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi. 

Dengan diterapkannya ISO 9000 di dalam suatu perusahaan, maka hal ini merupakan suatu langkah 

awal untuk menerapkan TQM di perusahaan tersebut (Hardjosoedarmo, S., 1996). 

Beberapa manfaat dari diterapkannya ISO 9000 di dalam suatu perusahaan adalah (Chatab, 

N., 1996): 

1. Memberikan pendekatan praktis sistematis untuk manajemen mutu. 

2. Memastikan konsistensi operasi untuk memelihara mutu produk. 

3. Menetapkan kerangka kerja untuk proses peningkatan mutu lebih lanjut dengan 

membakukan proses guna memastikan konsistensi operasi dan mampu telusur, serta 

meningkatkan hubungan antar fungsi yang mempengaruhi mutu. 

4. Menentukan secara jelas tanggung jawab dan wewenang dari personel yang mempengaruhi 

mutu. 

5. Mendokumentasikan prosedur secara baik. 

6. Menerapkan dokumentasi secara afektif. 

7. Sarana pemasaran 

8. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 

9. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. 

 

Pengelolaan limbah industri yang baik dan memadai merupakan suatu tuntutan masyarakat 

pada saat ini. Masyarakat semakin kritis terhadap mutu lingkungan yang akan mempengaruhi mutu 

kehidupan mereka. Pengelolaan limbah merupakan bagian dari manajemen lingkungan dari suatu 

industri yang termaktub di dalam dokumen AMDAL industri tersebut. Studi menunjukkan bahwa 

industry yang telah bersertifikasi ISO 9000:2000 telah memiliki Sistem Manajemen Mutu yang 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya personel yang ditetapkan sebagai Wakil Manajemen yang 

mempunyai wewenang terhadap Sistem Manajemen Mutu serta adanya kebijakan dan sasaran 

mutu. Hal ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya komitmen pimpinan yang kuat. 

 

KESIMPULAN 

Adanya komitmen manajemen dan keteraturan sistem seperti yang disyaratkan untuk mendapatkan 

sertifikat ISO 9000 mampu mendorong industri untuk melaksanakan dengan baik Program 

Pengelolaan Limbah sebagai bagian dari Sistem Manajemen Lingkungan yang dimiliki. Adanya 

sertifikasi ISO 9000 diyakini mampu mendorong kesadaran industri untuk melakukan perbaikan 

secara terus menerus, termasuk dalam rangka meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan 

limbahnya. 
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Abstrak 
Ekosistem mangrove di kawasan Pantai Tanjung Luar Kecamatan Keruak telah  

mengalami fase  pertumbuhan mangrove pada kondisi yang  stabil, degradasi, dan 

revegetasi. Estafet fase  ini telah membawa perubahan paradigma masyarakat terhadap 

ekosistem mangrove. Tujuan dari makalah ini adalah  untuk mengalisis  kondisi lingkungan  

ekosistem mangrove terhadap  perubahan paradigma masyarakat kawasan pantai Tanjung 

luar.  Metode  dilakukan terhadap ekosistem mangrove adalah survey, interview, dan transek 

garis. Pengambilan data vegetasi  mangrove  dilakukan pada dengan  ukuran  untuk: pohon 

dengan ɸ >10 cm dengan  kuadrat 20 x 20 m, sapling ɸ 5-10 cm pada kuadrat 10 x 10 m, 

dan seedling ɸ <5cm dengan ukuran kuadrat 5 x 5 m. Analisis data menggunakan  INP.  

Hasil  menunjukkan bahwa spesies Mangrove yang terdapat  di kawasan pantai Tanjung 

Luar  Kecamatan Keruak Lombok Timur sebanyak 8 spesies, yakni: Avicenia lanata, 

Avicennia marina, Bruguiera silindrika, Ceriops decandra, Rhizophora mucronata, 

Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, Xylocarpus dan moluccensis. Kerapatan relative 

tertinggi di Tanjung Luar adalah  Rhizophora stylosa(83,3%), di Kedome  adalah  Avicenia 

lanata ( 56%), di lungkak adalah Avicennia marina (100%) dan di Pelebe Avicennia marina 

(50%). Indek keanekaragaman spesies mangrove (H’), yakni 0.563. Paradigma masyarakat  

menunjukkan adanya perubahan dari fase eksploitasi, revegetasi, dan  konservasi. 

 

Kata Kunci: ekosistem, konservasi, mangrove, paradigma, revegetasi 

 

 

1.  PENDAHULUAN 

Kawasan  pantai Tanjung Luar adalah daerah yang mempunyai ciri khas  berdasarkan 

struktur masyarakat dan  daerah lingkungan pantai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka  

secara administrasi kawasan pantai Tanjung Luar terdapat 2 (desa) yaitu Tanjung Luar dan 

Ketapang Raya Kecamatan Keruak.  

Ekosistem utama yang menunjang di wilayah pesisir, adalah: mangrove, padang lamun,  

dan terumbu karang. Fungsi ekosistem ini  tidak hanya sebagai penghasil barang yang bernilai 

ekonomi,  yang tidak kalah penting adalah manfaat dari   jasa  lingkungan yang tersimpan dalam 

ekosistem tersebut.   

Potensi kawasan pantai  dapat  dibedakan menjadi dua, yakni berbentuk  barang dan jasa.  

Potensi  dalam bentuk    barang (goods)  merupakan ekstraksi dari alam, seperti  berbagai jenis 

ikan, kerang, mutiara, kayu mangrove,   lamun, dan barang tambang lainnya. Sedangkan potensi 

dalam bentuk jasa (services), yang disebut dengan jasa lingkungan, yaitu  sesuatu yang bukan 

berbentuk material, merupakan keuntungan yang diperoleh dari alam  non ekstraksi, seperti:  

tata air, konservasi tanah, nilai estetika, keindahan, kesejukan, kenyamanan,  ketenangan. 

Larkum et al., (2006)  menambahkan bahwa jasa lingkungan lainnya seperti regulasi gas (gas 

regulation) untuk keseimbangan CO2 dan O2 di atmosfer, regulasi iklim (climate regulation), 

sumber genetik (genetic resources), pengatur dinamika trofik spesies dan populasi (biological 

control) serta meningkatkan nilai biodiversity. 

Potensi yang terkandung dalam  ekosistem mangrove di kawasan pantai Tanjung Luar  

adalah sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati seperti burung, ular, mamalia, kepiting,  

detritifikasi, dan berfungsi untuk  absorbsi nutrisi dan penangkap sedimen yang mengalir dari 

sungai dan memberikan perlindungan dari gelombang dan badai serta berfungsi sebagai tempat 

pembibitan, pemijahan dan pemeliharaan dari banyak spesies aquatik.  

Nilai yang terkandung dalam komoditas-komoditas ini dapat  diekplorasikan oleh  

pemerintah dan masyarakat sebagai modal untuk menunjang pendapatan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Agil Al Idrus 



 

120 

 

Seminar Nasional MIPA 2017 

ISBN : 978-602-60761-8-2 

peran dan fungsi ekosistem mangrove dapat berperan penting.  Keberlanjutan fungsi ekosistem 

mangrove dengan berbagai keanekaragamannya dapat  bernilai jasa lingkungan yang di 

kebangkan melalui konsep ekowisata. pengembangan parawisata selain ini yang berbasis jasa 

lingkungan, nilai kearipan local masyarakat sering dilupakan  (Satria, 2006). kearifan lokal 

masyarakat secara scientific dapat menjadi  instrumen  dalam  pengembangan parawisata 

berbasis jasa lingkungan. Salah satu instrument  itu berupa aturan-aturan yang berlaku 

dimasyarakat local seperti awiq-awiq. 

Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat paradigma masyarakat terhadap ekosistem 

mangrove sebagai objek wisata. 

 

2.  METODE  

Tempat dan Waktu Pelaksanaan  

Kajian  ini dilaksanakan di kawasan  pantai Tanjung Luar  Kecamatan Keruak Lombok 

Timur.  

Sasaran Pelaksanaan 

Sasaran kajian ini ditunjukkan pada ekosistem mangrove dan masyarakat di kawasan 

pantai tanjung luar Kecamatan Keruak Lombok Timur..  

 

Pendekatan  Pelaksanaan 

Pendekatan yang dilakukkan kepada masyarakat adalah pendekatan kooperatif yang 

mengacu pada ciri masyarakat di wilayah pesisir yang memiliki kebiasaan kerjasama secara 

kelompok dalam satu unit kerja (Basurto  et al., 2013 ). Pendekatan kooperatif memiliki 

keunggulan sebagai sebuah pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat karena memiliki sifat, 

yaitu:  (1) partisipatif, (2) koordinatif,  (3) kolaboratif dan (4) konsultatif (Wright  et al., 2006). 

 

Analisis Data  

Analisis data menggunakan analisis vegetasi dengan menghitung Indeks Nilai Penting 

dan analisis deskriptif. Analisa data yang dilakukan menggunakan analisa (Bengen, 2004) 

dalam (Firly, 2008) mencangkup nilai kerapatan jenis, kerapatan relatif, frekuensi jenis, 

frekuensi relatif, penutupan jenis, penutupan relatif, dan indeks nilai penting.  

Kerapatan jenis dan kerapatan relatif  

Kerapatan Jenis (Di) adalah jumlah tegakan jenis i dalam suatu unit ar 

  (1) 

 

 

Keterangan:  

D i : Kerapatan jenis ke-i  

 n i : Jumlah total tegakan ke-i  

 A  : Luas area total pengambilan contoh  

 

Penutupan Jenis dan Penutupan Relatif Jenis  

Penutupan jenis (Ci) adalah luas penutupan jenis i dalam suatu unit area  

                  (2) 

  (2) 

      

Keterangan:  

 C i  : Luas penutupan jenis i  

 BA         : π DBH2 , (π = 3.1416)  

                       A 

 A  : Luas total area pengambilan contoh (plot)  

 

Indeks Nilai Penting  

Indeks nilai penting adalah jumlah nilai kerapatan jenis (RDi), frekuensi relatif jenis (RFi), dan 

penutupan relatif jenis (RCi).  
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     (3) 

Nilai penting ini untuk memberikan suatu gambaran mengenai pengaruh atau suatu jenis 

mangrove dalam ekosistem tersebut.  Indeks nilai penting memiliki kisaran antara 0-3 

   

3.  HASIL DAN PEBAHASAN 

 

Lokasi Pengambilan Sampel 

Kawasan pantai Tanjung Luar meliputi Desa Tanjung Luar dan Desa Ketapang Raya. 

Tanjung Luar merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok 

Timur NTB. Desa Tanjung Luar merupakan satu dari  15 desa dan kelurahan yang berada di 

kecamatan Keruak. Luas desa Tanjung Luar 1.15 km2. Masyarakat Desa Tanjung Luar 

merupakan masyarakat hetereogen dan majmuk  berasal dari berbagai Suku dan Ras. 

Masyarakat yang majmuk, sebagian besar berasal dari Daerah Sulawesi Selatan yang dikenal 

dengan Pelaut, sehingga sebagian besar penduduk desa mempunyai mata pencaharian nelayan. 

Desa Tanjung Luar mepunyai kultur bahasa yang beragam  antara lain, Bahasa Bajo, digunakan 

sebagai bahasa sehari-hari, Bahasa Sasak, Bahasa Bugis, Bahasa Mandar, Jawa dan Madura.  

 Jumlah rumah tangga 1.915  kk dengan jumlah penduduk 8.242 jiwa yang terdiri dari, 

laki-laki 4.142, perempuan 4.100. Penduduk cukup padat dan berkembang, tahun 2014 

kepadatan 6.986 jiwa/km2. Tahun 2015 kepadatan 7.078 jiwa/km2, dan tahun 2016 kepadatan 

7.166 jiwa/km2. 

 

Lokasi pengabilan sampel ditanjung Luar disajikan pada gambar 1. 

 
Gambar 1.  Lokasi Pengambilan Sampel di Tanjung Luar 

 

Desa Keatapang Raya merupakan salah  satu  masyarakat  Pesisir  yang ada di Kecamatan 

Keruak, yang mempunyai Luas wilayah 1,2 km2 , dan Jumlah penduduknya 9.890 Jiwa dari 

2.997 Kepala Keluarga dengan rincian Laki-Laki : 4.296 Jiwa dan Perempuan 5.594 Jiwa , Desa 

Keatapang Raya terbagi menjadi 6 kekadusan, yakni:  

a. Dusun   : Pelebe  

b. Dusun  : Lungkak  

c. Dusun  : Lungkak Utara  

d. Dusun  : Lungkak Selatan  

e. Dusun  : Telaga Bagik  

f. Dusun  : Kedome  

Desa Ketapang Raya sebagian besar merupakan daerah Daratan rendah berkisar antara 1-

1,5 meter dari permukaan laut dan berada di pesisir pantai timur Pulau Lombok di Wilayah 
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Kabupaten Lombok Timur, sehingga sering sekali  air naik ke pemukiman tatkala air laut 

pasang tertinggi; dengan rata-rata curah hujan 1000 s/d  2000 mm/tahun, sehingga berpotensi 

menjadi terendam degan kiriman air dari darat dan suhu udara rata-rata 310 C.  

Jarak Tempuh antara Pemerintah Desa dengan Kecamatan ± 4,5 Kilo Meter, dan ke 

Pemerintah Kabupaten 26,5 km, serta  ke Pemerintah Provinsi 58 Kilo Meter. 

Masyarakat Desa Keatapang Raya merupakan masyarakat heterogen dan majmuk  berasal 

dari berbagai Suku dan Ras. Masyarakat yang majmuk, sebagian besar berasal dari Daerah 

Sulawesi Selatan yang dikenal dengan Pelaut, sehingga sebagian besar Penduduk Desa 

mempunyai mata pencaharian nelayan dengan bahasa seharian menggunakan bahasa Bajo. 

Jumlah rumah tangga 987  kk dengan jumlah penduduk 3.579 jiwa yang terdiri dari, laki-

laki 1.729, perempuan1.850. Penduduk cukup padat dan berkembang, tahun 2014 kepadatan 

2.944  jiwa/km2. Tahun 2015 kepadatan 2.982  jiwa/km2, dan tahun 2016 kepadatan 3.020  

jiwa/km2. 

Sarana penunjang yang terkait dengan kegiatan-kegiatan  keagamaan.  Jumlah penduduk 

Desa Ketapang Raya yang sebasar 9.890 orang semuanya adalah beragama Islam (100%), 

seperti:  1) Masjid: 4 Unit,  2) Mushollah:6 unit, dan  3) TPQ: 12 Unit. 

 

Lokasi pengabilan sampel ditanjung Luar disajikan pada gambar 2 

 
Gambar 2. Lokasi Pengabilan Sampel Mangrov 

 

Kondisi Masyarakat Dikawasan Tanjung Luar 

Kondisi pendudukadi kawasan pantai Tanjung Luar disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perubahan Jumlah Penduduk di Kawasan Pantai 

NO Faktor 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 

T. Luar K. Raya 
T. 

Luar 
K.Raya T.Luar K.Raya 

1 Kelahiran 71 31 71 31 142 74 

2 kematian 24 9 24 9 40 24 

3 Migrasi  

(datang) 

37 16 37 16 14 8 

4 Pindah 10 6 10 6 14 10 

 

Menunjukkan bahwa dari keempat faktor perubahan penduduk selalu mengalami 

peningkatan setiap tahun. 

Jumlah siswa dan guru dikawasan ini disajikan pada Tabel 2. 

 

 

 

 

Agil Al Idrus 



 

123 

 

Seminar Nasional MIPA 2017 

ISBN : 978-602-60761-8-2 

 

Tabel 2. Jumlah SD (Negeri dan Swasta), Murid dan Guru 

No Tahun Desa 

Jumlah 

SD N 
Murid Guru 

Laki Perempuan Negeri Swasta 

1 2014 1. Tanjung Luar  3 636 586 27 26 

2. Ketapang Raya  3 233 222 22 17 

2 2015 1. Tanjung Luar  3 628 538 27 26 

2. Ketapang Raya  3 273 282 22 17 

3 2016 1. Tanjung Luar  3 630 524 27 32 

2. Ketapang Raya  3 312 298 22 15 

 

Umumnya pada kawasan pantai lebih suka untuk bekerja dari pada untuk sekolah. Tabel 

2. Menunjukkan bahwa jumlah siswa masuk SD cukup besar yang ditunjang oleh jmulah guru 

yang cukup. Siswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Jumlah SMP (Negeri dan Swasta), Murid dan Guru 

No Tahun Desa 

Jumlah 

SMP 

negeri 

Murid Guru 

Laki Perempuan Negeri Swasta 

1 2014 1. Tanjung Luar  1 55 64 5 22 

2. Ketapang Raya  - - - - - 

2 2015 1. Tanjung Luar  1 61 54 6 10 

2. Ketapang Raya  - - - - - 

3 2016 1. Tanjung Luar  1 75 38 6 11 

2. Ketapang Raya  - - - - - 

 

Tabel 3. Menunjukkan bahwa jumlah  SMP terbatas bahkan di ketapang raya tidak ada 

SMP. Untuk melanjutkan ketingkat SMP  harus ke kecamatan lain. Fasilitas penting lainnya 

adalah ketersediaan air bersih. Ketersediaan airbersihdapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Ketertsediaan Air Bersih 

No Desa 
2014 2015 2016 

PDAM Sumur PDAM Sumur PDAM Sumur 

1 Tanjung Luar 301 1.582 301 1.582 - - 

2 Ketapang Raya 1 978 1 978 407 902 

 

Profil Mangrove Lombok Timur 

Profil Tegakan Mangrove dan kondisi lingkungan  di Tanjung Luar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Plot 1:  

PH:6; Salinitas : 3.5 

Substrat: Lumpur Berpasir 

 
 

Sub Plot 2: 

 PH:6; Salinitas : 4 

Substrat: Lumpur Berpasir 

 
 

Sub Plot 3:  

PH:8.5; Salinitas : 4.1 

Substrat: Lumpur Berpasir 
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Gambar 3. Diagram Profil Vertikal Tegakan Mangrove Tingkat Pohon di Tanjung Luar. 

Keterangan: 1 = Avicennia marina, 2 = Sonneratia alba,  3 = Rhizophora stylosa. 

Kondisi lingkungan mangrove di Tanjung  Luar dengan substrat  didominasi oleh  lumpur 

berpasir (LP).  Kedalaman substrat  jenis lumpur berpasir di (Tanjung Luar) yaitu  48 - 137 cm. 

pH tanah 6 -8.5; pH air 7.5 – 7.7; DO (ppm) 3.5-6; salinitas  air laut (‰)3.5-4.1 dan suhu tanah 

(°C) 28-29. 

 

Profil Tegakan Mangrove dan kondisi lingkungan  Ketapang  Raya 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Profil Vertikal Tegakan Mangrove Tingkat Pohon di Ketapang Raya. 
Keterangan: 1 = Avicennia marina. 

 

Kondisi lingkungan mangrove di  Ketapang  Raya dengan substrat  didominasi oleh  

lumpur  (L).  Kedalaman substrat  jenis lumpur di (Ketapang Raya) yaitu  72 - 102 cm. pH tanah 

6 ; pH air 7.39 – 7.56; DO (ppm) 6-7.5; salinitas  air laut (‰)3-5 dan suhu tanah (°C) 27-28. 

 

Vegetasi Mangrove di Kawasan Tanjung Luar 

Tanjung Luar 

Habitat  mangrove yang terdapat di Tanjung Luar, dikembangkan pada areal tambak yang 

tidak produktif.  Reboisasi mangrove diarea tambak yang tidak produktif ini menunjukkan 

perkembangan dan pertumbuhannya kearah restorasi, sehingga untuk menjaga pelestarian  

mangrove   perlu dikebangkan konservasi mangrove. Hal ini terkait dengan fakta dimasyarakat 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil tangkapan  ikan secara signifikan. Dengan 

demikian msyarakat mulai menyadari bahwa mangrove sangat penting untuk dilestarikan, 

karena ketika mangrove di areal ini diprioritaskan menjadi tambak,  dalam waktu  yang  tidak 

terlalu lama populasi tangkapan ikan menurun. Pada saat mangrove mulai berkebang  kembali 

terbukti bahwa produksi  ikan mulai meningkat. Dari kedua fakta tersebut nampak sekali 

terdapat  hubungan antara jumlah area mangrove dengan jumlah peroduksi tangkapan ikan.  

Perkebangan reboisasi restorasi komunitas mangrove di Tanjung Luar dapat ditunjukkan 

melalui hasil pengamatan langsung dilapangan yang ditunjukkan dalam kategori sebagai 

berikut. 

Kategori Pohon 

Jenis-jenis mangrove kategori pohon yang terdapat di Tanjung Luar sebanyak 3 jenis 

dengan jenis paling dominan adalah Rhizophora stylosa nilai INP 237,44% disusul Sonneratia 

alba dengan nilai INP 29,79% dan yang paling rendah adalah Avicennia marina dengan nilai 

INP 32,78% (Tabel 5). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa mangrove kategori 

pohon yang memiliki arti paling penting bagi komunitas di Tanjung Luar adalah Rhizophora 

stylosa.  

 

Tabel 5 Hasil Analisis Vegetasi Mangrove Kategori Pohon dengan Kerapatan Relatif 

(KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) beserta Indeks Nilai 

Penting (INP) di Tanjung Luar, 2017. 

No. Spesies 
K 

(Ind/Ha) 

KR 

(%) 

F 

(Ind/plot) 

FR 

(%) 

D 

(m²/Ha) 

DR 

(%) 
INP 

1 Rhizophora stylosa 833 83 1.00 60.00 14.77 94.10 237.44 

2 Sonneratia alba 67 7 0.33 20.00 0.49 3.12 29.79 

3 Avicennia marina 100 10 0.33 20.00 0.44 2.78 32.78 

Sub Plot 3: pH:6 

Salinitas : 5 

Substrat: Lumpur  
 

 

Sub Plot 2: pH:6 

Salinitas : 3 

Substrat: Lumpur Berpasir 
 

 

Sub Plot 1: pH:6 

Salinitas : 4 

Substrat: Lumpur  
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Jumlah 1000 100 1.67 100 15.69 100 300 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

 

 
 

Gambar 5. Grafik  INP Hasil Analisis Vegetasi Mangrove Kategori Pohon dengan 

Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) 

beserta Indeks Nilai Penting (INP) di Tanjung Luar, 2017. 

 

Rhizophora stylosa merupakan tumbuhan dari suku Rhizophoraceae dengan jumlah 

paling banyak dan paling dominan menyusun komunitas mangrove di Tanjung Luar serta paling 

sering ditemukan dalam plot penelitian. Jumlah pohon jenis ini paling tinggi, yaitu mencapai 

833 individu per hektar dengan kerapatan relatif 83% dan dominansi relatif 94,10%. Jumlah 

individu tersebut lebih besar dibanding jumlah jenis yang sama yang pernah dilaporkan Soeroyo 

(1986) untuk mangrove di kawasan Teluk Gerupuk, Lombok Tengah. Kondisi substrat pada 

lokasi penelitian di Tanjung Luar sangat menunjang pertumbuhan dan perkembangan mangrove 

Rhizophora stylosa. Kedalaman substrat lumpur berpasir tempat tumbuhan jenis tersebut 

mencapai 137 cm . Kondisi lumpur ini lebih dalam dibandingkan dengan laporan yang 

disampaikan Agil (1997) untuk jenis yang sama di Gili Sulat. Menurut Tomlinson (1986) 

mangrove jenis Rhizophora stylosa sangat menyukai habitat berlumpur sampai lumpur berpasir 

cukup dalam untuk pertumbuhan yang optimal. 

 

Kategori Pancang 

           Jenis-jenis vegetasi mangrove tingkat pancang yang terdapat di Tanjung Luar tercatat 3 

jenis, jenis yang memiliki arti penting dalam komunitas mangrove adalah Rhizophora stylosa 

anggota suku Rhizophoraceae dengan nilai penting tertinggi INP 126,67%. Nilai ini memiliki 

perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan dengan 2 jenis yang lain, yaitu Xylocarpus 

moluccensis anggota suku Meliaceae dengan INP 42,22% dan Avicennia marina yang 

termasuk anggota suku Avicenniaceae dengan INP 31,11% (Tabel 6). 

 

Tabel. 6 Hasil Analisis Vegetasi Mangrove Kategori Pancang dengan Kerapatan Relatif 

(KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) beserta Indeks Nilai 

Penting (INP) di Tanjung Luar, 2017. 

No Spesies 
K 

(Ind/Ha) 

KR 

(%) 

F 

(Ind/plot) 

FR 

(%) 
INP 

1 Rhizophora stylosa 800 66.67 1.00 60 126.67 

2 Xylocarpus moluccensis 267 22.22 0.33 20 42.22 

3 Avicennia marina 133 11.11 0.33 20 31.11 
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Jumlah 1200 100 1.67 100 200 

Sumber: Data primer diolah (2017). 

 
Gambar 6  Grafik  INP Hasil Analisis Vegetasi Mangrove Kategori Pancang  dengan 

Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) 

beserta Indeks Nilai Penting (INP) di Tanjung Luar, 2017. 

 

                Indeks nilai penting (INP) dapat menjadi indikator peran jenis yang bersangkutan 

dalam komunitasnya atau pada lokasi penelitian (Hardjosuwarno, 1993). Kehadiran jenis 

Rhizophora stylosa tingkat pancang dengan INP paling tinggi menunjukkan kemampuan jenis 

tersebut paling berhasil dalam adaptasi terhadap kondisi lingkungan mangrove di Tanjung Luar 

sehingga dapat mendominasi areal penelitian. Kondisi berlumpur yang cukup dalam diduga 

sangat menunjang pertumbuhan dan sebaran  luas jenis tersebut.  

 

Kategori Semai 

           Hasil pencuplikan data diperkirakan sekitar 100.833 semai (anakan) mangrove per 

hektar pada area pencuplikan data di Tanjung Luar. Jenis yang memiliki jumlah individu paling 

banyak adalah Avicennia marina, yaitu 74.167 individu per hektar. Jumlah tersebut berbeda 

cukup banyak dibandingkan dengan Rhizophora stylosa, yaitu 17.500 individu per hektar dan 

Xylocarpus moluccensis, yaitu 9.167 individu per hektar . Jumlah semai Avicennia marina 

yang paling banyak pada lokasi penelitian  menunjukkan bahwa daya regenerasi jenis tersebut 

cukup tinggi. 

 

Tabel 7 Hasil analisis Vegetasi Mangrove Kategori Semai dengan Kerapatan Relatif 

(KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) beserta Indeks Nilai 

Penting (INP) di Tanjung Luar, 2017. 

No. Spesies K (Ind/Ha) 
KR 

(%) 

F 

(Ind/plot) 

FR 

(%) 
INP 

1 Xylocarpus moluccensis 9167 9.09 1.00 42.86 51.95 

2 Avicennia marina 74167 73.55 1.00 42.86 116.41 

3 Rhizophora stylosa 17500 17.36 0.33 14.29 31.64 

 
Jumlah 100833 100 2.33 100 200 

Sumber: Data primer diolah (2017) 
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Gambar 7. Grafik  INP Hasil Analisis Vegetasi Mangrove Kategori Semai dengan 

Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) 

beserta Indeks Nilai Penting (INP) di Tanjung Luar, 2017. 

 Jumlah individu paling banyak dan kerapatan tertinggi adalah Avicennia marina, sangat 

berperan penting pada kategori mangrove tingkat semai di Tanjung Luar. Hal ini didukung 

nilai penting tertinggi, yaitu INP 116,41%. Nilai tersebut jauh berbeda dengan Xylocarpus 

moluccensis dengan INP 51,95% dan Rhizophora stylosa dengan INP 31,64%.  

 

Vegetasi Mangrove di  Desa Ketapang Raya 

           Vegetasi mangrove yang terdapat di desa Ketapang Raya umumnya kerdil-kerdil dan 

hanya satu jenis saja yang mencapai tingkat pohon, yaitu Avicennia marina. Kondisi ini diduga 

karena  tempat tumbuh jenis-jenis mangrove di lokasi tersebut kurang bagus. Ketika terjadi 

pasang rendah, air laut yang terdapat pada lokasi ini sangat lambat untuk kembali ke laut. 

Penggenangan yang lama akan mengakibatkan mangrove sulit untuk menghilangkan kelebihan 

garam melalui pencucian seharusnya yang rutin terjadi pada tegakan mangrove. Dengan 

kondisi tersebut pertumbuhan jenis-jenis mangrove yang tidak toleran kadar garam tinggi dan 

membutuhkan banyak oksigen menjadi terhambat. 

 

Kategori  Pohon 

           Avicennia marina anggota suku Avicenniaceae merupakan satu-satunya jenis mangrove 

yang mencapai tingkat pohon di desa Ketapang Raya Keberlangsungan hidup tumbuhan 

mangrove tingkat pohon pada lokasi tersebut sangat ditentukan oleh kehadiran Avicennia 

marina.  

Tabel 8. Hasil analisis Vegetasi Mangrove Kategori Pohon dengan Kerapatan Relatif 

(KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) beserta Indeks Nilai 

Penting (INP) di Lungkak 1, 2017 

No. Spesies 
K 

(Ind/Ha) 

KR 

(%) 

F 

(Ind/plot) 

FR 

(%) 

D 

(m²/Ha) 

DR 

(%) 
INP 

1 Avicennia marina 500 100 0.67 100 2.26 100 300 

 
Jumlah 500 100 0.67 100 2.26 100 300 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

 

 
Gambar 8.   Grafik Hasil Analisis Vegetasi Mangrove Kategori Pohon dengan Kerapatan 

Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) beserta Indeks 

Nilai Penting (INP) di Lungkak 1, 2017. 

 

           Hasil pengambilan data kondisi lingkungan menunjukkan bahwa salinitas pada lokasi 

penelitian di Ketapang Raya paling tinggi (sampai 5%) dibanding semua lokasi lain dari 3 

klaster yang diukur kadar garamnya (umumnya kurang dari 5%) dalam penelitian ini. Hanya 

jenis mangrove yang tahan terhadap salinitas tinggi yang mampu berkembang dengan baik di 

desa Ketapang Raya. Kondisi lingkungan yang berkadar garam tinggi merupakan habitat yang 

paling cocok untuk pertumbuhan Avicennia marina. Hal tersebut didukung oleh Kitamura 

(1997) dan diperkuat hasil penelitian Agil (1998). 
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Kategori Pancang 

           Jenis tumbuhan mangrove pada kategori pancang yang terdapat di desa Ketapang Raya 

hanya 1 jenis, yaitu Avicennia lanata. Seperti pada Avicennia marina, jenis tersebut juga sangat 

menyukai habitat dengan kadar garam tinggi.  

 

Tabel 9. Hasil Analisis Vegetasi Mangrove Kategori Pancang dengan Kerapatan Relatif 

(KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) beserta Indeks Nilai 

Penting (INP) di Lungkak 1, 2017 

No. Spesies 
K 

(Ind/Ha) 
KR (%) 

F 

(Ind/plot) 
FR (%) INP 

1 Avicenia lanata 3733.33 100 1 100 200 

 
Jumlah 3733.33 100 1 100 200 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

 

 
Gambar  9.   Grafik Hasil Analisis Vegetasi Mangrove Kategori Pancang dengan 

Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) 

beserta Indeks Nilai Penting (INP) di Lungkak 1, 

       

           Semua individu Avicennia lanata yang terdapat di desa Ketapang Raya ini tidak ada 

yang mencapai tingkat pohon. Hal ini menunjukkan bahwa jenis tersebut kemungkinan 

berasosiasi negatif dengan Avicennia marina dan kalah dalam persaingan memperebutkan hara 

dan spatial dalam komunitas mangrove. Menurut Hardjosuwarno (1993) bahwa kompetisi 

antara dua individu akan semakin tinggi pada jenis-jenis yang memiliki hubungan kekerabatan 

taksonomi. Semakin dekat hubungan taksonomi, semakin tajam persaingan, karena 

memperebutkan sumberdaya yang umumnya sama. 

 

Kategori  Semai 

           Hasil pengumpulan data di lapangan menunjukkan bahwa jenis-jenis tumbuhan 

mangrove tingkat semai yang terdapat di desa Ketapang Raya ada 4 jenis dengan jenis paling 

dominan adalah Avicennia marina nilai INP 144,52%. Jenis-jenis yang lain memiliki nilai INP 

jauh lebih rendah dibanding Avicennia marina, yaitu nilai INP dibawah 20% (Tabel 10). 

 

Tabel 10. Hasil Analisis Vegetasi Mangrove Kategori Semai dengan Kerapatan Relatif 

(KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) beserta Indeks Nilai 

Penting (INP) di Lungkak 1, 2017. 

No. Spesies 
K 

(Ind/Ha) 
KR (%) 

F 

(Ind/plot) 

FR 

(%) 
INP 

1 Xylocarpus moluccensis 833 1.37 0.33 16.67 18.04 

2 Avicennia marina 57500 94.52 1.00 50.00 144.52 

3 Ceriops decandra 833 1.37 0.33 16.67 18.04 
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4 Sonneratia alba 1667 2.74 0.33 16.67 19.41 

 
Jumlah 60833 100 2 100 200 

Sumber: Data primer diolah (2017) 

 

 
       

Gambar 10. Grafik Hasil Analisis Vegetasi Mangrove Kategori Semai dengan Kerapatan 

Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) beserta Indeks 

Nilai Penting (INP) di Lungkak 1 

 

Adanya perbedaan yang sangat tinggi antara nilai INP semai Avicennia marina dengan INP  

jenis semai yang lain mengindikasikan bahwa hanya semai Avicennia marina paling mampu 

dalam adaptasi terhadap lingkungan berkadar garam tinggi di desa Ketapang Raya. Jumlah 

individu jenis semai tersebut mencapai 57.500 individu per hektar, dengan kerapatan relative 

sangat tinggi, yaitu 94,52%. 

 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:  

a. Masyarakat yang berdomisili dikawasan  pantai tanjung luar dan Ketapang Raya 

merupakan masyarakat nelayan tradisional yang mengharapkan sumber kehidupan 

utamanya dari hasil perikanan. 

b. Pendidikan formal masyarakat masih relative rendah dengan tingkat heterogenitas tinggi 

populasi penduduk semakin meningkat dengan  kepadatan rata-rata 8676 jiwa/km2, kondisi 

ini yang mebmawa pola dan paradigma berfikir dan bersikap  terhadap pelestarian 

ekosistem  mangrove  dengan ketergantungan  terhadap alam  serta fakta-fakta yang 

dialaminya menunjukan bahwa paradigma berfikir rnasyarakat ini mengarah kepada 

pelestarian lingkungan mangrove. 

c. Tidak tersedianya sarana prasarana yang menunjang  mempengaruhi paradigama 

masyarakat mengenai ekosistem mangrove. 

d. Spesies Mangrove yang terdapat kawasan pantai Tanjung Luar tersebar disepanjang pantai 

tanjung luar dan Ketapang Raya sebanyak 8 spesies, yakni:     Avicenia lanata, Avicennia 

marina, Bruguiera silindrika, Ceriops decandra , Rhizophora mucronata, Rhizophora 

stylosa,  Sonneratia alba,dan Xylocarpus moluccensis, . 

e. Kondisi Lingkungan fisik dan kimia kawasan Tanjung Luar   Rata –rata  kedalam substrat   

76.3 cm ,  pH tanah 7.05; pH air 6.737;   DO (ppm) 6.45;  Suhu tanah (°C)  31.1;  dan 

Salinitas 4.47 (‰).   

 

Saran 

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  tentang ekosistem mangrove, perlu 

digali potensi yang ada, solusinya dikembangkan menjadi tujuan dengan konsep ekowisata 

mangrove halal.  Dengan perogram yang sudah disusun dilakukan upaya tindak lanjut dari 

perogra yang dilaksanakan secara berkesinabungan. Fasilitas penunjang lainnya harus 
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dikembangkan dan dijaga, seperti tempat wudhuk, solat, kebersihan, keamanan, dan tempat 

istirahat lainnya. 
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PENERAPAN TEKNOLOGI INTERNAL INPUT DARI KOTORAN SAPI DALAM 

PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH MELALUI PROGRAM AKSELERASI  

INOVASI SECARA TERPADU 

 

Agus Sulistyono, Juli Santoso*, Hadi Suhardjono, Widiwurjani 

*Email: julisantoso@upnjatim.ac.id 
 

Abstrak 
Kajian penerapan Teknologi Internal Input dengan bahan kotoran sapi pada pada Kelompok 

Tani  Nusa Damai Dusun Klinter - Kertosono di Kabupaten Nganjuk . Tujuan kajian untuk 

menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan dan kelemahan penerapan teknologi internal 

input skala perdesaan melalui progam akselerasi inovasi secara terpadu. Data dan informasi 

digali melalui kuesioner terstruktur dari anggota kelompok tani. Program kegiatan 

dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan persiapan sosialisasi dan umpan 

balik, pelaksanaan progam, monitoring dan evaluasi.  Kegiatan dilakukan dengan membuat 

bioaktifator, pupuk organik cair, pupuk organik padat, aplikasi pada tanaman jagung dengan 

sistem demplot. Hasil kajian menunjukkan banyak faktor penentu keberhasilan dalam 

mengembangkan teknologi Internal Input dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi 

secara mandiri dapat dilakukan dengan : 1) pengenalan teknologi internal input dalam 

menyediaakan sarana produksi secara mandiri dengan memfaatkan bahaan lokal, khususnya 

kotoran sapi yang dimilikinya, 2) pengenalan permasalahan yang dihadapinya bila tidak 

melakukan inovasi dalam teknologi usaha tani yang dilakukan, 3) penyadaran pada 

masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan teknologi internal input dengan usaha 

industrialisasi, khususnya dalam penyediaan bahan baku untuk saprodi dalam usaha tani.   

 

Kata kunci:  akselerasi inovasi, kotoran sapi, potensi daerah, teknologi internal input,  terpadu 
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PARADIGMA PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BERBASIS MASYARAKAT 

DALAM INTEGRASI TANAMAN SERBAGUNA DAN KAYU 

 

Muhamad Husni Idris1, Mahrup2, Budi Setiawan3, Fahrudin4 
1,3Program Studi Kehutanan Universitas Mataram 

2,4Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Uiniversitas Mataram 

 
Abstrak 

Masyarakat sekitar kawasan hutan dapatmemperoleh hak pengeloaan hutan untuk 

peningkatan kesejahteraan dengan kewajiban menjaga kelestarian fungsi 

ekologinya.Pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat menjadi perhatian para pihak,salah 

satunya karena masyarakat cenderungmemilih tanaman serbaguna atau multipurpose tree 

species (MPTs) yang dianggap lebih menguntungkan mereka secara ekonomi dan 

mengesampingkan tanaman kayu. Penelitian ini menyajikan secara deskriptif pengelolaan 

hutan lindung berbasis masyarakat di hutan lindung hulu daerah aliran sungai Babak dan 

Renggung Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian dilakukan bulan Mei sampai September 

2017melalui diskusi kelompok terarah,survei dan pengukuran lapang.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat dilakukan dengan kombinasi 

rata-rata berkisar 34-60% untuk tanaman kayu dan 40-66% untuk tanaman serbaguna. Lahan 

dengan proporsi tanaman serbaguna lebih dari 50% menunjukkan laju infiltrasi yang lebih 

rendah, berat volume tanah lebih tinggi dan kadar bahan organik tanah lebih rendah, 

dibandingkan lahan dengan proporsi tanaman kayu yang lebih besar. Perbedaan ini diduga 

berkaitan dengan aktifitas antropogenik yang lebih tinggi pada lahan dengan proporsi 

tanaman serbaguna yang lebih banyak.Perlu penelitian lebih lanjut agar hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan paradigma pengelolaan hutan 

lindung dengan integrasi tanaman serbaguna dan kayu.  

 

Kata kunci : antropogenik, daerah aliran sungai, hutan, tanaman serbaguna 
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PENDUGAAN PARAMETER GENETIK MUTAN JAGUNG YANG DIRADIASI DENGAN 

SINAR GAMMA COBALT-60 

 

Makhziah*, Sukendah, Ida Retno Moeljani, Juli Santoso 

Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur 
*Email : makhziah.agro@upnjatim.ac.id 

 

 

Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk menentukan komponen keragaman genetik dan pendugaan 

nilai heritabilitas galur inbred mutan jagung. Sepuluh galur inbred per varietas dari 

mutan tiga varietas jagung dievaluasi dalam Rancangan Acak Kelompok dengan tiga 

ulangan. Data yang diambil meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, saat keluar bunga 

jantan, saat keluar bunga betina, interval keluar bunga jantan-bunga betina, umur 

masak, jumlah tongkol, berat biji per tanaman, jumlah biji, berat 100 biji. Nilai 

tengah digunakan untuk mengukur ragam fenotipe dan ragam genotipe serta koefisien 

keragaman lingkungan, fenotipe dan genotipe.  Sebagian besar sifat yang diamati 

menunjukkan nilai heritabilitas sedang. Sedangkan berdasarkan koefisien keragaman 

menunjukkan keragaman genetik yang rendah untuk sebagian besar sifat namun 

berdasarkan standar deviasi ragam genotipe mempunyai keragaman yang tinggi. 

Berat biji yang merupakan sifat penting mempunyai keragaman genetik sedang 

berdasarkan nilai heritabilitas, sementara berdasarkan koefisien keragaman genetik 

dan standar deviasi ragam genotipe mempunyai keragaman genetik tinggi. Hal ini 

memberikan peluang untuk melakukan seleksi tanaman berdasarkan sifat ini. 

 

Kata kunci: fenotipe, genotipe, heritabilitas, keragaman, mutan jagung 
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POTENSI DAN EFEKTIFITAS BERBAGAI FORMULASI PUPUK                                   

KOTORAN KELINCI  

Potential and Effectiveness of Different Fertilizer Formulations Rabbit Poop  

 

Suwandi1, Hadi Suhardjono2, Sukartiningrum3 
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*Email : hadisuhardjono13@gmail.com 

 
Abstrak 

Pupuk organik kotoran kelinci dapat ditingkatkan potensinya dengan mengembangkan metode 

dalam proses pembuatannya. Upaya untuk mendapatkan pupuk organic kotoran kelinci secara 

bermutu dapat dilakukan pengembangan berbagai metode dalam pembuatannya, sehingga 

dapat diketahui potensi pupuk organic tersebut  dan efektifitas terhadap tanaman yang 

diperlakukannya. Penelitian yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan Formulasi : 1) FA 

(kotoran kelinci dalam bentuk asli, tercampur pakan), 2) FB (kotoran kelinci dalam bentuk asli 

di fermentasi dengan biomol) dan 3) FC (kotoran kelinci dalam bentuk kering di serbuk).  

Hasil potensi dari tiga formulasi pembuatan pupuk organic diamati kandungan N,P.K,Ca, Mg, 

Fe, Zn, Cu, pH, C organic, dan total populasi jamur dan bakteri, hasil penelitian menunjukkan 

pupuk kotoran kelinci memliki potensi untuk digunakan sebagai pupuk organik yang bermutu.  

Proses pengolahan dengan menggunakan perlakuan FB lebih efektif dibandingkan dengan 

menggunakan perlakuan FA dan perlakuan FC. 

 

 

Kata kunci: efektifitas, kelinci, potensi, pupuk 
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PENGARUH PRA-PERLAKUAN ADSORPSI KARBON AKTIF TERHADAP FOULING 

MEMBRAN ULTRAFILTRASI POLISULFON (UF-PSf) PADA PENYISIHAN BAHAN 

ORGANIK ALAMI (BOA) AIR GAMBUT  

  

Mahmud1*, Chairul Abdi2, Aulia Rahma3 

Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) 

JL. A. Yani Km 36, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714, Indonesia 

*Email: mahmudratu@yahoo.com 

 
Abstrak 

Fouling merupakan salah satu kendala yang membatasi kinerja membran ultrafiltrasi (UF).  

Keberadaan Bahan Organik Alami (BOA) menjadi penyebab utama terjadinya fouling 

membran pada air gambut. Pra-perlakuan adsorpsi mampu menjadi solusi untuk mengurangi 

fouling dan meningkatkan performa membran UF polisulfon (UF-PSf). Penelitian ini 

bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pra-perlakuan adsoprsi terhadap perubahan nilai fluks 

pada membran UF-PSf. Proses hibrid adsorpsi dan UF-PSf dilakukan pada kondisi optimum 

dengan pH 4 dan dosis optimum Powdered Activated Carbon (PAC) 1.040 mg/L pada tekanan 

1-3 bar. Tekanan operasi terbaik terjadi pada tekanan 3 bar dengan nilai fluks permeat 

sebesar 85,064 L/m2.jam dan rejeksi BOA sebesar 85,24% (UV254) dan 85,07% (KMnO4). 

 

Kata kunci: adsorpsi, air gambut, bahan organik alami, fouling, ultrafiltrasi 

 

 

Abstract 
Fouling is one of the constraint that limit the performance of ultrafiltration (UF) membranes. 

The presence of natural organic matter (NOM) is one of the main causes of fouling 

membranein peat water. Adsorption pretreatmentis applicable to this problem in order to 

reduce of fouling membrane and enhance polisulfone ultrafiltration (UF-PSf) membrane 

performance. The objectives of this research are to investigate the effect of adsorption 

pretreatment to flux on UF-PSf membrane.Hybrid adsorption and UF-PSf process conducted 

under optimum conditions with pH 4 and Powdered Activated Carbon (PAC) dose of 1.040 

mg/L at pressure 1-3 bar. The best operating pressure occurs at 3 bar with permeate flux 

is85,064 L/m2.h and rejection of NOM are 85,24 (UV254) and 85,07% (KMnO4).  

 

Keywords: adsorption, fouling, NOM, peat water, ultrafiltration 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan mengetahui berbagai cara dan dosis aplikasi larutan ekstrak kompos yang 

difermentasikan dengan jamur Trichoderma spp. terhadap  pertumbuhan dan hasil kedelai.  Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental menggunakan  Rancangan Petak Terbagi (Split 

Plot Design) dengan dua faktor. Sebagai petak utama adalah cara aplikasi larutan ekstrak kompos yang 

terdiri atas tiga aras, yaitu: aplikasi di lubang tanam, aplikasi di larikan, dan aplikasi pada saat pengolahan 

tanah. Sebagai anak petak adalah dosis larutan akstrak kompos yang terdiri atas empat aras, yaitu:  tanpa 

dosis larutan ekstrak kompos, dosis larutan ekstrak  kompos 2,5 ml/tanaman, dosis larutan ekstrak kompos 

5,0 ml/tanaman, dan dosis larutan ekstrak  kompos 7,5 ml/tanaman. Perlakuan merupakan kombinasi antara 

cara aplikasi dan dosis aplikasi yang diulang tiga kali, sehingga terdapat 36 unit percobaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) Cara aplikasi larutan ekstrak kompos di lubang tanam, di larikan dan 

pada saat pengolahan tanah berpengaruh sama terhadap tinggi tanaman, dan  berat biji  per petak. (2) 

Dosis aplikasi larutan ekstrak kompos sebanyak 7,5 ml berpengaruh terhadap  berat biji per petak, 

sedangkan terhadap tinggi tanaman.  

_______________________________ 

Kata kunci: dosis, ekstrak, kompos, Trichoderma, kedelai 

 

 

Abstract 

 

 
The aim of this research is to know various method and dosage of application of extracted compost 

solution fermented with Trichoderma spp fungus on the growth and yield of soybeans. The method used in 

this research is an experimental method using Split Plot Design with two factors. As the main plot is the 

method of application of compost extract solution consisting of three levels, namely: application in planting 

hole, application in array, and application at the time of processing land. As a subplot is a dose of compost 

extract solution consisting of four levels, ie: no dose of compost extract solution, dose of compost solution of 

2.5 ml / plant, dose of compost extract 5.0 ml / plant, and dose of compost extract solution 7,5 ml / plant. 

Treatment is a combination of application method and repeated dose of application three times, so there are 

36 experimental units. The results showed that: (1) The application of compost extract solution at planting 

hole, in the run and at the time of soil processing have the same effect to plant height,  seed weight  per plot. 

(2) The dose of application of compost extract solution of 7.5 ml influenced the weight of seeds  per plot, 

whereas on plant height  had no effect. 

_________________________________________ 

Keywords: dosage, extract, compost, Trichoderma, soybeans 
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1. PENDAHULUAN 

 

 
Tanaman kedelai (Glycine max L.) merupakan komoditas pangan utama ketiga setelah padi 

dan jagung serta menjadi salah satu komoditas yang diprioritaskan dalam program Revitalisasi 

Pertanian. Selain mengandung protein nabati  yang cukup tinggi yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan gizi masyarakat, kedelai juga aman dikonsumsi, dan harganya cenderung terjangkau 

di semua lapisan masyarakat (Arsyad dan Syam, 1998: Direktorat Kacang-kacangan dan Umbi-

umbian, 2004) 

Kebutuhan akan komoditi kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata 

kebutuhan kedelai setiap tahunnya ± 2,3 juta ton, sementara produksi kedelai nasional tahun 2010 

baru mencapai 907,031 ton, tahun 2011 sebesar 819,450 ton atau menurun sebanyak 87,590 ton 

(9,66%) dibanding tahun 2010 (BPS, 2011). Pada tahun 2012 produksi kedelai mencapai 843,158 

ton dan produksi dalam negeri pada tahun 2013 baru mampu memenuhi 33,92% (780,163 ton) dari 

total kebutuhan atau turun sebesar 62,995 ton (7,47%) dibanding tahun 2012, sedangkan 

kekurangannya dipenuhi dari impor. Penurunan produksi kedelai terjadi karena penurunan 

produktifitas sebesar 0,69 ku/ha (4,65%) dan penurunan luas panen seluas 16,830 hektar (2,96%) 

(BPS, 2014). 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi kedelai, salah satunya 

melalui perbaikan teknologi budidaya, namun usaha tersebut masih belum menunjukkan hasil yang 

positif. Upaya tersebut menemui beberapa kendala, diantaranya harga kedelai impor yang relatif 

lebih murah dari pada harga kedelai dalam negeri, luas areal pertanian yang cenderung menurun 

karena perubahan fungsi lahan ke nonpertanian, serta berkurangnya minat petani untuk menanam 

kedelai karena keuntungannya kecil (Adisarwanto, 2007). 

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil kedelai, di  antaranya dengan pemupukan. 

Pemupukan perlu dilakukan untuk menambah unsur hara ke dalam media tanam, karena 

sesungguhnya tanah mempunyai keterbatasan dalam menyediakan unsur hara yang cukup untuk 

pertumbuhan tanaman (Singgih, 2013).  

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan pemanfaatan larutan ekstrak kompos 

yang mampu beradaptasi dan tidak merusak lingkungan. Larutan ekstrak kompos atau disebut juga 

teh kompos adalah cairan ekstrak kompos atau kompos yang telah ‘matang’ diproses menjadi teh 

kompos dengan cara memberi air dan nutrisi untuk pertumbuhan mikrobia kemudian diaerasi 

selama waktu tertentu (Nasir, 2007).  

Ekstrak  kompos diartikan sebagai ekstrak kompos yang diseduh dengan mikroba dalam 

media cair. Ekstrak kompos di samping memberikan unsur hara (nutrisi) saat diberikan pada 

tanaman juga dilengkapi dengan mikro organisme. Prinsip dalam membuat ekstrak kompos ini 

hendaknya menggunakan kompos yang sudah jadi yang disebut dengan biokompos (Kurnia, 2003). 

Biokompos adalah kompos yang diproduksi dengan bantuan mikroba lignoselulolitik yang tetap 

bertahan didalam kompos dan berperan sebagai agensia hayati pengendali penyakit tanaman dan 

agensia pengurai bahan organik (Sudantha, 2010). 

Sudantha (2009) melaporkan bahwa penggunaan biokompos (hasil fermentasi jamur 

saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02) disertai 

pemberian mikoriza pada tanaman kedelai di lahan kering Desa Akar-Akar Kabupaten Lombok 

Utara dapat meningkatkan ketahanan terinduksi terhadap penyakit tular tanah dan toleransi  

terhadap cekaman kekeringan serta meningkatkan hasil kedelai.  

Menurut Ingham (2005), semakin lama waktu fermentasi dalam larutan air, maka semakin 

besar jumlah nurtrisi terlarut dari kompos dan berpengaruh terhadap jumlah mikroba. Lamanya 

waktu fermentasi juga dapat meningkatkan kadar antimikrobia dalam teh kompos yang diduga 

dapat merespon ketahanan alami tanaman yang dapat membantu menekan penyakit tanaman 

(Scheuerell dan Mahaffee, 2002). 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai cara dan dosis aplikasi larutan 

ekstrak kompos yang difermentasi dengan jamur Trichoderma spp. terhadap  pertumbuhan dan 

hasil kedelai.   
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2. METODE PENELITIAN 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yang dilakukan 

di lapangan. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Petak Terbagi (Split Plot 

Design) dengan dua faktor yaitu : Petak Utama adalah  cara aplikasi larutan ekstrak kompos 

terdiri atas  3 aras perlakuan yaitu : c1 = aplikasi larutan ekstrak  kompos di lubang tanam, c2 = 

aplikasi lautan ekstark kompos di larikan, c3 = aplikasi larutan ekstrak  kompos pada  saat 

pengolahan tanah. Anak Petak adalah dosis larutan ekstrak kompos  terdiri atas  4 aras perlakuan 

yaitu : d0 = tanpa larutan ekstrak  kompos sebagai control, d1 = dosis larutan ekstrak  kompos 2,5 

ml/tanam,  d2 = dosis larutan ekstrak  kompos 5,0 ml/tanam, d3 = dosis larutan ekstrak  kompos 7,5 

ml/tanam. Perlakuan merupakan kombinasi antara cara aplikasi dan dosis larutan ekstrak kompos  

yang diulang tiga kali, sehingga terdapat  36 unit percobaan. 

Benih kedelai ditanam dengan jarak 30 x 40 cm, benih dimasukkan ke dalam lubang 

tanam yang telah disiapkan, tiap lubang tanam ditanam  tiga biji benih kedelai sedalam 2,0 

cm. Terdapat 40  lubang tanam per petak sehingga terdapat 80 tanaman per petak penelitian.  

Larutan ekstrak  kompos diaplikasikan sesuai dengan perlakuan yaitu pada saat pengolahan 

tanah, di larikan dan di lubang tanam pada saat proses penanaman dengan memberikan larutan 

ekstrak  kompos sesuai dengan dosis perlakuan yaitu tanpa larutan ekstrak  kompos, 2,5 ml/tanam, 

5,0 ml/tanam, dan 7,5 ml/tanam. Cara aplikasi larutan ekstrak  kompos yaitu: 

a. Cara aplikasi larutan ekstrak  kompos pada saat pengolahan tanah dengan cara dibenamkan di 

dalan tanah pada saat pengolahan tanah dan ploting dengan dosis 125 ml/petak untuk 2,5 

ml/tanaman, 250 ml/petak untuk 5,0 ml/tanaman dan 375 ml/petak untuk 7,5 ml/tanaman.  

b. Cara aplikasi larutan ekstrak kompos di larikan yaitu setiap 2,5 ml/tanam diberikan 33,4 

ml/larikan, 5,0 ml/tanam diberikan 66,7 ml/larikan, dan untuk 7,5 ml/tanam diberikan 75 

ml/larikan. Jumlah larikan setiap petak yaitu 3 larikan. 

c. Cara aplikasi larutan ekstrak  kompos  di lubang tanam yaitu 2,5 ml/lubang tanam, 5,0 

ml/tanam, dan 7,5 ml/lubang tanam. 

 

Pengamatan  variabel pertumbuhan  meliputi: 

Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai pada bagian tanaman yang tertinggi. 

Pengamatan dilakukan pada umur tanaman 2 sampai 4 minggu setelah tanam (MST) dalam satuan 

cm. 

Data bobot biji per petak diperoleh dengan cara mengambil semua polong yang berbiji pada 

semua tanaman. Kemudian dioven selama 2 x 24 jam pada suhu 80°C dan selanjutnya biji 

ditimbang. 

Hasil penelitian dianalisis menggunakan Analisis Keragaman pada taraf nyata 5%. Apabila 

terdapat nilai yang signifikan maka diuji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada 

taraf nyata yang sama. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan Tinggi Tanaman Kedelai 

Hasil analisis keragaman menunjukan bahwa cara aplikasi dan dosis larutan ekstrak 

kompos tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman kedelai baik pada umur 2 mst, 3 mst, 4 mst 

dan 5 mst. Rerata tinggi tanaman akibat perlakuan berbagai  cara dan dosis aplikasi larutan ekstrak 

kompos  dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 
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Tabel 1. Rerata tinggi tanaman pada pengaruh cara aplikasi larutan ekstrak kompos. 

 

Cara aplikasi larutan ekstrak 

kompos   

Tinggi tanaman (cm) pada umur 

2 mst 3 mst 4 mst 5 mst 

di lubang tanam 14,50 18,30 25,51 36,53 

di larikan 14,61 18,75 26,48 36,60 

saat pengolahan tanah 14,81 18,86 26,93 37,93 

BNJ 5% - - - - 

 

Tabel 1 menunjukan bahwa tinggi tanaman mulai umur 2-5 mst akibat pengaruh cara dan 

dosis larutan ekstrak kompos memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

peningkatan tinggi tanaman kedelai. Hal ini diduga  karena cara aplikasi baik di lubang tanam, di 

larikan dan saat pengolahan tanah sama baiknya dalam mempengaruhi tinggi tanaman kedelai. 

Sedangkan untuk dosis aplikasi larutan ekstrak kompos diduga masih relatif rendah, sehingga 

belum mampu mempengarui tinggi tanaman kedelai.   

Tidak berbedanya tinggi tanaman kedelai karena cara aplikasi larutan ekstrak kompos 

menunjukkan bahwa larutan ekstrak kompos yang diberikan di lubang tanam sama baiknya dengan 

yang diberikan di larikan maupun pada saat pengolahan tanah. Hal ini diduga karena jamur 

Trichoderma spp. yang ada pada larutan ekstrak kompos  dapat beradaptasi dan beraktivitas  di 

dalam tanah sehingga dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah guna menunjang 

ketersediaan hara sampai tanaman menyelesaikan siklusnya. Selain itu, Trichoderma spp. yang 

terkandung dalam larutan ekstrak kompos  dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan 

mengeluarkan substansi kimia yang  yang mampu memacu pertumbuhan tanaman. Sudantha (2011) 

menyatakan bahwa jamur endofit dan saprofit Trichoderma spp. mampu memacu pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman dengan mengeluarkan hormon yang didifusikan ke dalam jaringan tanaman 

kedelai. Setyowati et al., (2003), juga menyebutkan bahwa Trichoderma spp. dapat berkembang 

biak dengan cepat disekitar perakaran (rhizosfer) sehingga dapat berperan sebagai biokontrol dan 

memperbaiki petumbuhan tanaman. Trichoderma spp. juga merupakan salah satu mikro organisme 

yang memanfaatkan komponen bahan organik seperti selulosa dan kitin (Rao, 2010). T harzianum 

dapat merombak sellulose, hemiselulosa, dan lignin dari seresah tanaman menjadi senyawa 

sederhana karena adanya enzim chitinolitik dan sellulase (Sudantha, 2008). 

Ernawati  dan  Sudantha  (2010) mengatakan bahwa penggunaan jamur  Trichoderma 

polysporum isolate Endo-04  dan  T. harzianum isolat  Sapro-07 dapat memacu pertumnbuhan 

tanaman terutama pemanjangan sulur pada vanili dan dapat menekan terjadinya penyakit layu 

Fusarium.  

 

\ 

 

Hasanah, Ernawati dan Sudantha (2016). Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa campuran jamur Trichoderma sp. dengan ekstrak fungisida nabati (daun 

sirih dan umbi kunyit) bersifat antagonis terhadap jamur F.oxysporum f.sp. capsici pada tanaman 

cabai pada uji semi in vivo, dengan menurunkan infeksi Fusarium oxysporum f.sp. capsici sebesar 

60,05%. 
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Berat Biji per Petak 

Hasil analisis keragaman menunjukan bahwa cara aplikasi larutan ekstrak kompos tidak 

menunjukkan beda nyata, sedangkan  dosis larutan ekstrak kompos  menunjukkan beda nyata. 

Rerata berat biji per petak  pada perlakuan cara aplikasi dan dosis larutan ekstrak kompos disajikan 

pada  Tabel 3. dan Tabel 4. 

 

 

Tabel 3. Rata-rata berat biji per petak pada  pengaruh cara aplikasi larutan ekstrak kompos  pada 

tanaman kedelai. 

 

Cara Aplikasi Berat Biji/petak 

(gram) 

Estimasi Berat Biji/ 

Hektar (ton) 

di lubang tanam 852,10 1,89 

di larikan 875,54 1,94 

saat pengolahan tanah 879,70 1,95 

BNJ 5% - - 

 

Pada Tabel 3 dapat diketahui cara aplikasi larutan ekstrak kompos  di lubang tanam, di 

larikan dan pada saat pengolahan tanah tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat biji 

per petak tanaman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  semua cara perlakuan menunjukkan 

hasil yang sama. Larutan ekstrak kompos yang diberikan di lubang tanam sama baiknya dengan 

yang diberikan di larikan maupun pada saat pengolahan tanah. Hal ini diduga karena jamur 

Trichoderma spp. yang ada pada larutan ekstrak kompos  dapat beradaptasi dan beraktivitas  di 

dalam tanah sehingga dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah guna menunjang 

ketersediaan hara sampai tanaman menyelesaikan siklusnya. Selain itu, Trichoderma spp. yang 

terkandung dalam larutan ekstrak kompos  dapat meningkatkan  berat biji per  tanaman kedelai. 

 

Tabel 4. Rata-rata berat biji per petak pada  pengaruh dosis  larutan ekstrak kompos  pada tanaman 

kedelai. 

 

Dosis larutan ekstrak kompos   Berat Biji/petak 

(gram) 

Estimasi Berat Biji/ 

Hektar (ton) 

Tanpa larutan ekstrak kompos   788,83 a*) 1,75 

 2,5 ml/tanaman 880,78 b 1,95 

5,0 ml/tanaman  815,09 b 1,81 

7,5 ml/tanaman             991,76 c 2,20 

BNJ 5% 148,98  

Keterangan :*)  Angka-angka pada kolom yang diikuti oleh huruf yang sama dalam masing-masing 

perlakuan tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf 5%. 

 

Data pada  Tabel 4  menunjukkan bahwa perlakuan dosis larutan ekstrak kompos berbeda 

nyata dengan kontrol (tanpa larutan ekstrak kompos). Dosis larutan ekstrak kompos  7,5 

ml/tanaman menunjukkan berat biji per petak tanaman yang tertinggi yaitu 991,76 gram atau setara 

dengan 2,20 ton/ha dan berat biji per tanaman terendah terdapat pada perlakuan tanpa dosis larutan 

ekstrak kompos  menghasilkan 788,83 gram atau setara dengan 1,75 ton/ha. 

Terjadinya perbedaan berat biji kedelai antara perlakuan larutan ekstrak kompos  

dibandingkan dengan  kontrol diduga karena jamur T. harzianum isolat SAPRO-07 yang dikandung 

oleh larutan ekstrak kompos  berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan pada fase generatif 

tanaman kedelai. Jumlah populasi jamur Trichoderma spp.  dalam larutan ekstrak kompos  rata-rata 

34 x 106 CFU/ml suspensi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jamur saprofit T. harzainum 

isolat SAPRO-07 dan jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02 yang digunakan untuk fermentasi 
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larutan ekstrak kompos  dapat berkembang dengan baik pada larutan larutan ekstrak kompos. 

Menurut Sudantha (2007) bahwa kedua species jamur ini mempunyai karakter yang berbeda, yaitu 

jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 berkolonisasi di rhizosfer tanaman kedelai dan jamur 

endofit T. koningii isolat ENDO-02  masuk ke dalam jaringan tanaman kedelai. Lebih lanjut 

Sudantha (2010) mengatakan bahwa jamur endofit dalam jaringan tanaman kedelai lebih berperan 

dalam memacu pertumbuhan vegetatif dibandingkan dengan generatif, dan sebaliknya jamur 

saprofit lebih berperan dalam memacu pertumbuhan generatif dibandingkan dengan vegetatif. 

Dalam hal peran jamur endofit T. koningii isolat ENDO-02 di dalam jaringan tanaman kedelai 

menstimulir etilen dalam memacu pemanjangan sel sehingga bertambahnya tinggi tanaman, 

sedangkan jamur saprofit T. harzainum isolat SAPRO-07 di rhizosfer atau daerah perakaran 

tanaman kedelai mengeluarkan etilen yang didifusikan ke tubuh tanaman melalui xilem yang 

berperan memacu pertumbuhan generatif. 

 Larutan ekstrak kompos  yang telah difermentasi dengan kedua species jamur ini 

berpengaruh langsung dalam memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pada penelitian ini 

analisis tanah setelah pemberian larutan ekstrak kompos  menunjukkan bahwa kadar air tanah 

meningkat dari 3,94% menjadi 4,39%, pH tanah meningkat dari 6,73 menjadi 7,0; terjadi 

peningkatan C organik dari 0,86% menjadi 1,08%;  C/N ratio dari rata-rata 8,91 menjadi 9,85. 

Menurut Priyono (2005) bahwa  pH tanah berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara karena 

merupakan salah satu sifat kimia tanah yang penting yang dapat menentukan kualitas tanah sebagai 

media tumbuh tanaman. Menurut Islami (2012) bahwa peningkatan C-Organik tanah berimplikasi 

terhadap peningkatan kandungan bahan organik didalam tanah dan selanjutnya akan berpengaruh 

juga terhadap perbaikan kualitas tanah dan keberadaan unsur hara di dalam tanah karena bahan 

organik tanah merupakan salah satu kunci yang menentukan kesuburan dan produktivitas tanah. 

Bahan organik merupakan sumber utama beberapa unsur hara tanaman terutama N, P, S dan 

sebagian besar K. Sukartono (2011) mengatakan bahwa peningkatan C-Organik di dalam tanah 

tersebut selanjutnya dapat meningkatkan kandungan bahan organik sehingga akan berdampak juga 

terhadap peningkatan nitrogen di dalam tanah karena salah satu sumber utama nitrogen di dalam 

tanah adalah bahan organik. 

 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Cara aplikasi larutan ekstrak kompos di lubang tanam, di larikan dan pada saat pengolahan 

tanah berpengaruh sama terhadap tinggi tanaman, dan berat biji per  petak. 

2. Dosis aplikasi larutan ekstrak kompos sebanyak 7,5 ml berpengaruh terhadap  berat biji  per 

petak,   

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Perlu melakukan penelitian yang sama dengan lokasi dan musim yang berbeda dengan 

meningkatkan dosis aplikasi larutan ekstrak kompos lebih dari 7,5 ml/tanaman. 

2. Perlu mempertimbangkan penggunaan larutan ekstrak kompos  dalam upaya meningkatkan 

hasil kedelai dengan memilih salah satu cara aplikasi yang efektif dan efisien. 
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Hasanah, Ernawati dan Sudantha (2016)  mengatakan bahwa penggunaan  jamur Trichoderma spp. 

yang dicampur dengan ekstrak kunyit dan daun sirih  dapat menekan terjadinya penyakit laya yang 

disebabkan oleh jamur  Fusarium Oxysporum capsici pada tanaman cabai.   

 

Jayadi,  Sudantha dan Taufik (2018) mengatakan bahwa kompos  hasil fermentasi jamur endofit 

dan saprofit Trichoderma spp. dapat  meningkatkan ketahanan terinduksi beberapa varietas pisang 

terhadap penyakit layu fusarium.  

 

Multazam dan  Sudantha (2010) mengatakan bahwa  kompos yang diaplikasikan pada tanaman 

jagung di lahan kering dengan pengairan sistem irigasi sprinkel big gun dapat  meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil jagung. 

 

Sudantha dan Abadi (1991) mengatakan bahwa  penggunaan kompos dan jamur antagonis dapat 

menekan serangan jamur Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici penyebab penyakit layu dan dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tomat.  

 

Sudantha  (1994)  mengatakan bahwa jamur Trichoderma spp. dapat digunakan sebagai bahan    

biofungisida untuk pengendalian penyakit layu Sclerotium dan dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan hasil kedelai.   

  

Sudantha (1996) mengatakan bahwa jamur Trichoderma harzianum sebagai fungisida mikroba 

berperan dalam pengendalian patogen tular tanah pada tanaman kedelai pada kondisi lapang.  

 

Sudantha (1997) mengatakan bahwa jamur Trichoderma harzianum sebagai Biofungisida dapat 

mengendalikan patogen tular tanah pada tanaman  tomat, …………….   

  

Sudantha, (1998)  mengatakan bahwa  uji multilokasi penggunaan biofungisida “BIOTRIC” (bahan 

aktif jamur Trichoderma harzianum) untuk pengendalian Jamur Tular Tanah Pada 

Tanaman Kedelai di lahan Sawah dan Lahan Kering Nusa Tenggara Barat.   
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