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SAMBUTAN 
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNLAM 

 

Sumberdaya lahan merupakan bagian terpenting dari sistem produksi 
biomassa.  Lahan menyediakan multi-komponen yang dibutuhkan untuk 
memproduksi biomassa melalui kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.  
Selain itu, sumberdaya lahan juga memiliki fungsi dalam hal pengendalian dan 
pemeliharaan sistem lingkungan, baik biofisik maupun sosial-budaya.  Sejalan 
dengan konsep pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan lahan untuk produksi 
biomassa harus diselaraskan dengan kepentingan lahan lainnya. 

Wilayah Indonesia dengan luas daratan 189,2 juta ha mempunyai keragaman 
dan variasi sumberdaya lahan dan iklim, sehingga mempunyai karakteristik dan 
kondisi lahan yang berbeda-beda.  Lahan optimal, yang memiliki produktivitas 
biomassa tinggi, sudah banyak yang mengalami konversi menjadi lahan non-
pertanian.  Tumpuan pengembangan pertanian di masa yang akan datang berada pada 
pemanfaatan lahan sub-optimal.  Lahan sub-optimal adalah lahan yang secara alamiah 
mempunyai produktivitas rendah karena faktor internal maupun faktor eksternal. Dari 
total luas daratan wilayah Indonesia ditemukan 157,2 juta ha lahan sub-optimal, 
sekitar 91,9 juta ha sesuai untuk pengembangan pertanian, dan sekitar 70 juta ha telah 
digunakan untuk lahan pertanian. Pemanfaatan lahan sub-optimal untuk produksi 
biomassa akan menjadi tumpuan harapan masa depan yang harus dicarikan solusi 
untuk mengatasi kendalanya. Penelitian dan pengembangan inovasi teknologi 
pengelolaan lahan sub-optimal harus terus diupayakan oleh segenap pihak yang 
terkait. 

Untuk menghimpun segenap hasil penelitian dan pengembangan terkait 
dengan pengelolaan sumberdaya lahan secara berkelanjutan diperlukan sebuah forum 
untuk memfasilitasi tukar-menukar dan interaksi antar-banyak pihak yang meliputi 
peneliti, akademisi, pemerhati dan praktisi, pemerintah, dan pelaku industri.  Forum 
dimaksud telah dikemas dalam sebuah Seminar Nasional dengan tema: “Pengelolaan 
Sumberdaya Lahan Sub Optimal Untuk Produksi Biomassa yang Berkelanjutan”.  
Sebagai bagian dari proses diseminasi, sebanyak 22 makalah yang telah dipaparkan 
pada seminar tersebut disunting, dihimpun dan dipublikasikan ke dalam sebuah 
prosiding yang sekarang ada di hadapan para pembaca. 

Demikian prosiding ini dipersembahkan, semoga bermanfaat dan 
berkontribusi nyata untuk pengembangan lahan sub-optimal untuk produksi biomassa 
secara berkelanjutan. 
 

Dekan, 

 

Prof. Dr. Ir. H. Luthfi, M.S 
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Abstrak 
 

Penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagai acuan dalam 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup daerah 
kabupaten/kota(Permen LH. Nomor 20 Tahun 2008).  Kebijakan pemerintah dalam 
melindungi kerusakan tanah tertuang dalam PP Nomor 150 Tahun 2000 dan  tatacara 
pengukurannya mengacu pada Permen LH. Nomor 7 Tahun 2006. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kecamatan 
Kusan Hilir dan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah rusak ringan. 
 
Kata kunci: analisis spasial,  biomassa, kerusakan tanah, produksi. 
 
 
Pendahuluan 

Lahan sebagai modal awal dalam kegiatan pertanian menjadi penting karena secara 

kuantitas lahan secara keseluruhan dapat dinilai relatif tetap sepanjang masa, 

walaupun ketersediaanya bagi kegiatan pertanian akan mengalami perubahan dari 

waktu ke waktu.  Peran lahan pertanian di Indonesia sangat besar, mengingat luasnya 

areal dan multi-fungsi yang dimilikinya terutama  sebagai penghasil  produk 

pertanian, berperan dalam mitigasi banjir, pengendali erosi tanah, pemelihara pasokan 

air tanah, penambat gas CO2 atau gas rumah kaca, penyegar udara, pendaur ulang 

sampah organik, pemelihara keaneka-ragaman hayati.Tanah sebagai salah satu 

sumberdaya lahan merupakan sebuah media lingkungan dan faktor produksi, 

termasuk produksi biomasa, yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk 

hidup lainnya keberadaannya harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.  
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Kerusakan tanah untuk produksi biomassa dapat disebabkan oleh sifat alami 

tanah, dapat pula disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyebabkan tanah 

tersebut terganggu/rusak hingga tidak mampu lagi berfungsi sebagai media untuk 

produksi biomassa secara normal.  Kebijakan pemerintah dalam melindungi 

kerusakan tanah telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 

tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa dengan 

menetapkan beberapa kriteria baku mutu kerusakan tanah untuk produksi biomassa 

pada lahan kering dan lahan basah.   Sedangkan tatacara pengukurannya mengacu 

pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.  Produk 

akhir dari peraturan di atas adalah penetapan status kerusakan tanah yang tertuang 

dalam peta status kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang akan memberikan 

arahan kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi sumberdaya lahan 

diwilayahnya.  Tujuan penelitian ini adalah mengadakan pengukuran dan menetapkan 

status kerusakan tanah untuk produksi biomassa sesuai dengan baku mutu tingkat 

kerusakan tanah. 

 

Bahan dan Metode 

Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada tipologi lahan basah dan lahan kering di Kecamatan 

Kusan Hilir dan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2013 dengan mengunakan 

Laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi Tanah Jurusan Tanah Fakultas Pertanian 

dan Laboratorium Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) UNLAM di 

Banjarbaru.  

Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain peta-peta tematik yang akan 

digunakan untuk menetapkan Areal Kerja Efektip (AKE).  Peta-peta tematik yang 

diperlukan antara lain Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah 
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Bumbu, peta tanah, peta lereng, dan peta penggunaan lahan. Peralatan yang 

digunakan untuk pengukuran variabel tanah dilapangan antara lain GPSMAP 78s 

Garmin, Intelligent pH meter Lutron YK-2001PH, oxidation-reduction probe(ORP) 

14 Digital Instrument, Conductivity/TDS Probe Lutron YK-200PCT, dan Clinometer 

(Suunto). 

Metode Penelitian 

Penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa dimulai dengan 

penyaringan AKE dilakukan pada areal yang telah ditetapkan dalam RTRW 

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai kawasan untuk produksi biomassa. Daerah AKE 

adalah kawasan budidaya yang dapat dijadikan sebagai pengembangan/produksi 

biomasa, yaitu daerah pertanian, perkebunan, hutan tanaman. Sedangkan pada 

kawasan lainnya (kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya seperti 

permukiman, perikanan, dll.) tidak termasuk AKE. Tahap berikutnya adalah 

pengambilan sampel tanah di lapangan dan/atau analisa dilaboratorium dengan tujuan 

untuk menganalisis sifat dasar tanah yang mengacu pada kriteria baku kerusakan 

tanah. Peta status kerusakan tanah untuk produksi biomasa yang merupakan output 

akhir akan berisi informasi tentang status, sebaran dan luasan kerusakan tanah pada 

wilayah yang dipetakan. Peta ini disusun melalui dua tahapan evaluasi yaitu matching 

dan skoring yang diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk 

Produksi Biomassa.  

 

Hasil Penelitian 

Karakteristik Lahan 

Superimpose atas beberapa peta tematik (Peta RTRW Kabupaten Tanah Bumbu, peta 

tanah, peta lereng, dan peta penggunaan lahan) yang telah dilakukan guna 

memperoleh gambaran tentang areal yang berpotensi mengalami kerusakan tanah. 

Hasil pengolahan data dan peta-peta tematik tersebut menunjukan karakteristik lahan 

dari masing-masing AKE yang secara lengkap disajikan pada Tabel 1.  
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Tabel 1.  Karakteristik lahan pada masing-masing AKE 

 

 

 

 

 

 
 
 

Analisis Status Kerusakan Tanah 

Hasil analisis status kerusakan tanah diperoleh dari metode matching dan skoring 

antara data-data karakteristik fisika dan kimia tanah dengan baku mutu kerusakan 

tanah pada masing-masing AKE.  Berdasarkan verifikasi lapangan ditemukan bahwa 

karakteristik yang dapat dinilai untuk lahan basah terdiri dari enam karakter, yaitu: 

kedalaman lapisan berpirit dari permukaan (cm), kedalaman air tanah dangkal (cm), 

redoks untuk tanah berpirit (mVolt), pH H2O (1:2,5), daya hantar listrik (DHL) 

(mS/cm), dan jumlah mikroba (CFU/gram tanah).  Sedangkan untuk lahan kering 

terdiri atas 10 karakter, yaitu: ketebalan solum (cm), kebatuan permukaan (%), 

komposisi fraksi kasar (%), berat isi (gram/cm3), porositas total (%), derajat 

pelurusan air (cm/jam), pH H2O (1:2,5), DHL (mS/cm), redoks (mVolt), dan jumlah 

mikroba (CFU/gram tanah).  Hasil pengolahan data tabular pada lahan basah dan 

lahan kering pada masing-masing AKE selanjutnya dituang dalam analisis spasial 

berupa Peta Status Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (KLH, 2009).  

Penetapan simbol kerusakan tanah dan sebaran luas untuk masing-masing AKE pada 

lahan basah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2, sedangkan lahan kering pada 

Tabel 3.  Hasil analisis spasial status kerusakan tanah untuk produksi biomassa pada 

masing-masing AKE selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

AKE Jenis Tanah1 Lereng1 Bahan Induk1 Curah 
Hujan2

Penggunaan 
Lahan3

1 Entisol, Inceptisol < 2% Sedimen muda 2300 sawah
2 Entisol, Inceptisol < 2% Sedimen muda 2300 sawah
3 Entisol, Inceptisol < 2% Sedimen muda 2300 belukar
4 Tropudults 2-25 % Sedimen tua 2300 kebun campuran
5 Entisol, Inceptisol < 2% Sedimen muda 2300 Belukar
6 Entisol, Inceptisol < 2% Sedimen muda 2300 sawah

Keterangan :
1

2

3

Sumber Peta RePPProT (1987) Skala 1:250.000
Sumber Data Curah Hujan Stasiun Meteorologi Stagen Kotabaru
Sumber Peta Rupa Bumi Bakosurtanal (1999) Skala 1:50.000
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Tabel 2.  Penilaian kerusakan tanah pada masing-masing AKE di lahan basah 

 

 

Tabel 3.  Penilaian kerusakan tanah pada masing-masing AKE di lahan kering 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi, analisis, dan penetapan status kerusakan tanah untuk produksi 

biomassa di Kecamatan Kusan Hilir dan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi 

Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kecamatan Kusan Hilir dan 

Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah rusak ringan. 

1 Kedalaman lapisan berpirit dari 
permukaan

0 T idak        
Rusak

0 T idak        
Rusak

0 Tidak      
Rusak

0 Tidak        
Rusak

0 Tidak       
Rusak

2 Kedalam air tanah dangkal 2 Rusak 
Sedang

1 Rusak 
Ringan

0 Tidak        
Rusak

3 Rusak      
Berat

1 Rusak 
Ringan

3 Redoks untuk tanah berpirit 3 Rusak         
Berat

4 Rusak Sangat 
Berat

2 Rusak 
Sedang

4 Rusak Sangat 
Berat

2 Rusak           
Berat

4 pH H2O (1:2,5) 0 T idak       
Rusak

0 T idak       
Rusak

1 Rusak 
Ringan

0 Rusak Ringan 1 Rusak 
Ringan

5 DHL 0 T idak      
Rusak

0 T idak     
Rusak

1 Rusak 
Ringan

0 Rusak Ringan 1 Rusak 
Ringan

6 Jumlah Mikroba 0 Tidak Rusak 0 T idak Rusak 0 Tidak Rusak 0 T idak Rusak 0 Tidak Rusak
5 Rusak    

Ringan (R I)
5 Rusak 

Ringan (R I)
4 Rusak 

Ringan (R I)
7 Rusak      

Ringan (R I)
5 Rusak 

Ringan (R I)

AKE 6

SKOR FR ST ATUS

Redoks untuk tanah 
berpirit

AKE 5

SKOR FR STAT US

Redoks untuk tanah 
berpirit dan Kedalaman 
air tanah dangkal

AKE 3

SKOR FR ST ATUS

Redoks untuk tanah 
berpirit

R I - Rp
6.417,205 Hektar

AKE 2

SKOR FR STATUS

Redoks untuk tanah 
berpirit

R I - Rp
2.928,978 Hektar

Jumlah

Faktor Pembatas

Simbol Kerusakan Tanah
Luas

Parameter No.
AKE 1

R I - Rp
4.666,052  Hektar

Redoks untuk tanah 
berpirit

SKOR FR STATUS

R I - Rp.W
9.017,761 Hektar

R I - Rp
2.870,964 Hektar

SKOR FR ST ATUS
1 Ketebalan Solum 0 T idak Rusak
2 Kebatuan Permukaan 0 T idak Rusak

Komposisi Fraksi Kasar (< 18% koloid) 0 T idak Rusak
Komposisi Fraksi Kasar (> 80% pasir) 0 T idak Rusak

4 Berat Isi 2 Rusak Sedang
5 Porositas T otal 1 Rusak Ringan
6 Derajat Pelurusan Air 3 Rusak Berat
7 pH H2O (1:2,5) 0 T idak Rusak
8 DHL 0 T idak Rusak
9 Redoks 0 T idak Rusak

10 Jumlah Mikroba 0 T idak Rusak
6 Rusak Ringan (R I)

R I - P
7.329,389  Hektar

Jumlah
Faktor Pembatas
Simbol Kerusakan T anah
Luas

AKE 4Parameter No.

Derajat pelulusan air

3
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2. Faktor pembatas utama untuk lahan basah adalah Redoks Tanah Berpirit (Rp.) dan 

Kedalaman Air Tanah Dangkal (W), sedangkan pada lahan kering adalah Derajat 

Pelurusan Air (P). 

3. Rekomendasi untuk mencegah kerusakan tanah antara lain mempertahankan 

luasan areal pertanian yang telah ada sesuai dengan RTRW Kabupaten Tanah 

Bumbu dengan tetap mempertahankan rawa-rawa potensial dan penerapan 

konservasi tanah dan air dalam budidaya tanaman pertanian. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah 

(BLHD) Kabupaten Tanah Bumbu dan CV. DayaUtamaKonsultanBanjarmasin atas 

segala dukungan pendanaan dan pemikiran atas terselenggaranya penelitian ini. 
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Gambar 1.   Peta status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kecamatan 
Kusan Hilir dan Batulicin 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya erosi permukaan pada lahan 
pertanian jagung dan hilangnya unsur hara N, P, K tanah yang terbawa oleh erosi 
permukaan, serta mengetahui pengaruh antara erosi permukaan terhadap kandungan 
unsur hara N, P, K tanah pada lahan pertanian jagung. Metode dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif yang diawali dengan eksperimen melalui observasi 
lapangan (survey langsung/ terlibat langsung terhadap pengukuran erosi permukaan 
atau besarnya tanah tererosi) dan analisis laboratorium terhadap kandungan unsur 
hara N, P, K tanah yang ikut terbawa oleh peristiwa erosi. Pengukuran erosi 
permukaan dilakukan dengan menggunakan sistem plot dengan bentuk persegi 
panjang. Outlet titik sampel yang diambil tergantung pada sampling unit elemen hasil 
overlay dari kelas lereng terhadap penggunaan lahan yang diolah dengan 
menggunakan pendekatan SIG. Metode sampling adalah proportionate satratifiet 
random sampling. Analisis data untuk mengkaji pengaruh erosi permukaan terhadap 
kandungan unsur hara N, P, K tanah menggunakan analisis regresi linier sederhana 
dengan memilih nilai koefisien determinasi (R2) paling besar. Hasil pengukuran erosi 
permukaan menunjukan bahwa erosi terbesar terjadi pada lahan pertanian jagung 
dengan tingkat kemiringan lereng 25% yaitu sebesar 795,63 g m-2 yang terjadi pada 
periode hujan ke tiga dengan tingkat hilangnya unsur hara N = 0,30, P = 86, K = 93, 
perbandingannya pada periode hujan yang sama terhadap plot kelerengan 12% 
mempunyai nilai erosi sebesar 383,47 g m-2 di mana unsur hara yang hilang yaitu N = 
0,27, P = 77, dan K = 84, lebih rendah dibandingkan dengan kelerengan 25%. Pada 
kelerengan 40% mempunyai nilai erosi paling rendah yaitu 60,12 g m-2 dan unsur 
hara yang ikut terbawa melalui aliran permukaan yaitu N = 0,19, P = 72, dan K = 74. 
Hal ini terjadi setiap kali pengukuran selama lima kali periode hujan. Besarnya erosi 
permukaan dan hilangnya kandungan unsur hara N, P, K tanah yang terjadi pada 
lahan pertanian jagung pada kelerengan 25% lebih besar dibandingkan pada lereng 
12% dan 40% dikarenakan erosi meningkat tergantung pada presentasi fraksi tekstur 
tanah, kandungan bahan organik, dan keberadaan vegetasi penutup tanah yang 
berbeda pada masing-masing plot pengamatan. Dari hasil analisis regresi hubungan 
erosi permukaan terhadap kandungan unsur hara N, P, dan K, diketahui bahwa nilai 
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koefisien determinasi (R2) secara berurutan yaitu sebesar 59,1%, 50,9%, dan 39,0% 
unsur hara N, P, dan K yang hilang pada lahan pertanian jagung dengan berbagai 
variasi kemiringan lereng dipengaruhi oleh erosi permukaan. 
 
Kata kunci: erosi permukaan, nitrogen, fosfor, kalium, lahan pertanian jagung 
 
 
Pendahuluan 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka hal ini berpengaruh terhadap 

kebutuhan manusia yang kian meningkat. Pada sisi lain, lahan yang cocok untuk 

kawasan pertanian sudah sangat berkurang dan terbatas keberadaannya, sehingga 

kebanyakan masyarakat menggunakan lahan pertanian yang kurang mengindahkan 

konservasi tanah yang memadai, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap 

menurunnya tingkat produktivitas tanah pertanian tersebut. Salah satu contohnya 

yaitu peruntukan lahan pertanian pada lahan yang memiliki tingkat kemiringan lereng 

yang curam atau pada lahan yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang tinggi, hal 

ini tentunya berakibat pada lahan pertanian dan tanaman yang diperuntukan pada 

lahan tersebut, dimana tingginya aliran permukaan dan erosi pada lahan tersebut 

mengindikasikan tingginya kehilangan hara sehingga akan menurunkan produktivitas 

tanaman pada musim tanam berikutnya. 

Di Indonesia umumnya merupakan daerah tropis yang lembab, sehingga 

terjadinya erosi terutama disebabkan karena penghanyutan-penghanyutan yang 

dilakukan oleh air (curah hujan) (Kartasapoetra, dkk. 2005: 36). Berkaitan dengan air, 

maka berhubungan dengan komposisi penyusun tanah sehingga ada yang namanya 

limpasan permukaan yang diakibatkan oleh aliran pemukaan dari air hujan sehingga 

menghasilkan erosi pada permukaan tanah. Limpasan permukaan yang menghasilkan 

erosi terjadi kerena tanah tidak dapat lagi mampu menahan air yang mengalir di atas 

permukaan tanah, dan yang terjadi yaitu pelepasan partikel-partikel tanah pada 

permukaan tanah dan bahkan dapat menyebabkan hilangnya top soil (tanah lapisan 

atas) sehingga dapat berpengaruh pada salah satu komposisi penyusun tanah yaitu 

bahan organik sebagai penyedia unsur hara tanah dan tanaman pada lapisan tanah atas 

atau lapisan olah tanah. Kehilangan hara dari permukaan tanah merupakan salah satu 
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akibat utama dari terjadinya aliran permukaan dan erosi. Peristiwa ini terjadi karena 

unsur hara tanah umumnya banyak terdapat pada lapisan atas tanah (top soil) 

khususnya unsur N, P, K sebagai penyubur tanaman, sehingga aliran permukaan yang 

terjadi selain membawa tanah menjadi erosi juga membawa hara tanah keluar dari 

petak lahan pertanian (petak pertanaman).  

Tubuh tanah merupakan medium tempat berjangkarnya perakaran tanaman 

sehingga tanaman dapat tumbuh tegak dan kokoh, sebagai wadah dan sumber anasir 

hara dan air, dan sebagai pengendali keadaan-keadaan lain yang diperlukan untuk 

menunjang pertumbuhan tanaman, oleh sebab itu penggunaan teknik konservasi tanah 

dan air serta inovasinya yang memadai pada lahan pertanian sangatlah diperlukan 

agar dapat mengendalikan kehilangan hara. 

Peruntukan lahan pertanian yang kurang mengindahkan konservasi tanah yang 

memadai, juga banyak terdapat pada daerah Provinsi Gorontalo khususnya Desa 

Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, wilayah ini merupakan salah 

satu daerah yang secara khusus diperuntukan untuk kawasan lahan pertanian jagung 

yang merupakan salah satu program unggulan Agropolitan Pemerintah Provinsi 

Gorontalo. Penempatan kawasan lahan pertanian jagung tanpa mengindahkan 

konservasi tanah ini, tentunya memberikan dampak negatif terhadap tingkat 

produktivitas tanah daerah tersebut khususnya keberlanjutan pertumbuhan tanaman 

jagung yang tidak memperlihatkan produktivitasnya yang normal. Meningkatnya 

proses erosi oleh aliran permukaan dan limpasan permukaan pada permukaan tanah 

lahan pertanian jagung ini dapat berpengaruh terhadap keberadaan kandungan bahan 

organik yaitu unsur hara tanah yang meliputi unsur N, P, K sebagai penyubur tanah 

dan tanaman, oleh karena menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya luas 

lahan kritis, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan pertumbuhan tanaman 

jagung yang tidak menunjukan produktivitas yang normal. Berdasarkan uraian 

masalah tersebut, maka penulis berinisiatif untuk mengadakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengkaji tentang Pengaruh Erosi Permukaan Terhadap Kandungan 

Unsur Hara N, P, K Tanah Pada Lahan Pertanian Jagung di Desa Ulanta Kecematan 

Suwawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. 



Boris Vandolly Tambun, Fitryane Lihawa, dan Daud Yusuf 
 

12 Prosiding Seminar Nasional , Banjarbaru, 28 September 2013 
 

 

Bahan dan Metode 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah pengamatan yang meliputi 

seluruh daerah pada Desa Ulanta Kecamatan Suwawa seluas 900 ha. Dalam mengkaji 

tingkat erosi permukaan digunakan pendekatan unit lahan. Unit lahan yang dimaksud 

adalah unit terkecil dari suatu kajian bentang lahan yang meliputi parameter fisik 

lereng, tanah, air dan vegetasi. Dasar klasifikasi unit lahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kelas lereng dan penggunaan lahan yang lebih difokuskan pada 

lahan pertanian jagung sebagai tanaman pokok, sehingga penetapan titik-titik lokasi 

sampel dalam penelitian ini yaitu, untuk erosi permukaan yang terjadi adalah unit 

lahan yang memiliki peluang terhadap terjadinya erosi permukaan di Desa Ulanta 

Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan penetapan 

kriteria titik-titik lokasi sampel plot erosi permukaan yaitu memiliki karakteristik 

lereng landai 8-15%, agak curam 15-25%, dan lereng curam 25-40% digunakan 

sebagai kontrol dan penggunaan lahannya adalah lahan pertanian jagung sebagai 

tanaman pokok.   

Variabel penelitian adalah erosi permukaan pada lahan pertanian jagung dan 

kandungan unsur hara N, P, K tanah yang ikut terbawa oleh erosi permukaan melalui 

aliran permukaan dan limpasan permukaan. Definisi operasional erosi permukaan 

yaitu jumlah hilangnya partikel tanah per satuan luas lahan (g m-2) dan hilangnya 

kandungan unsur hara N, P, K tanah pada lahan pertanian jagung yang disebabkan 

oleh aliran permukaan yang mengakibatkan terjadinnya limpasan permukaan tanah 

dengan berbagai variasi kemiringan lereng, yang diukur melalui lembar observasi, 

dan pengukurun dengan menggunakan sistem plot dasar pendekatan unit lahan serta 

melakukan analisis laboratorium terhadap kandungan unsur hara N, P, K tanah yang 

ikut terbawa oleh erosi dalam aliran permukaan. Pengukuran kemiringan lereng 

dilakukan secara langsung dengan menggunakan Klinometer. Data erosi permukaan 

diperoleh melalui pengukuran langsung di lapangan. Pengukuran pengambilan data 

erosi dilakukan dengan menggunakan sistem plot dengan langkah awal dalam 

pengamatan dilakukan dengan membuat 3 petak pengamatan erosi permukaan yang 
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memiliki karakteristik lereng berbeda, dimana masing-masing petak pengamatan 

seluas 10 m2 (5 m x 2 m), berbentuk persegi panjang dan ketinggian 20 cm di atas 

permukaan tanah (dilakukan agar tidak terjadi masuknya partikel-partikel tanah dari 

wilayah lain/ diluar plot erosi) dengan karakteristik lereng landai 8-15%, agak curam 

15-25%, dan lereng curam 25-40% sebagai kontrol dan penggunaan lahannya adalah 

lahan pertanian jagung sebagai tanaman pokok. Plot petak pengamatan untuk erosi 

permukaan dibuat dengan desain memanjang searah kemiringan lereng, kemudian 

diujung bawah petak pengamatan dibuat alur tersendiri dari pembatas petak 

pengamatan sebagai alur air dan material tanah tererosi yang akan masuk pada drum 

penampung. Pembuatan alur air dan material tanah tererosi ini berfungsi agar air dan 

material tanah tererosi yang berada dalam petak tidak terganggu keberadaannya dan 

tepat jatuh pada drum penampung. Drum penampung erosi terdapat satu pasang yang 

terdiri dari drum utama dan drum luapan. Drum utama diberi 4 lubang sebagai 

keluaran dengan jarak ketinggian dan ukuran diameter yang sama, salah satu lubang 

keluaran dihubungkan pada drum kedua sebagai drum luapan dengan menggunakan 

pipa, hal ini bertujuan agar air yang tidak tertampung pada drum utama akan mengalir 

pada drum luapan. Kemudian kedua drum penampung ditutup pada bagian atas agar 

air hujan dan percikan tanah langsung dari luar petak tidak ikut jatuh pada dalam 

drum. Drum inilah yang akan digunakan sebagai penampung erosi permukaan dengan 

posisi ditempatkan pada bagian bawah lereng petak pengamatan. Pengambilan data 

sampel material erosi yaitu dengan cara mengambil air yang berada pada drum 

penampung yang telah diketahui volumenya (telah diukur volumenya sebelum 

pengambilan sampel) yaitu drum utama dan drum luapan. Proses pengambilan 

endapan yang dihasilkan oleh peristiwa erosi dari dalam drum yaitu dengan cara 

membuat lubang pembuangan air yang ditutupi oleh penutup pipa pada ketinggian 

drum dengan volume tertentu, diumpamakan 40 liter. Apabila limpasan permukaan 

yang masuk pada dalam drum melebihi 40 liter, maka pengambilan sampel dilakukan 

dengan dua cara yaitu sebagai berikut: 

1. Pengambilan sampel dengan menggunakan jerigen berukuran 2 liter melalui 

penutup pipa pada ketinggian drum 40 liter. Setelah jerigen penuh penutup pipa 
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masih tetap dibuka untuk mengalirkan air pada drum sampai pada ketinggian 40 

liter (aliran berkurang sampai ukuran 40 liter) kemudian penutup pipa ditutup 

kembali. (Pengambilan sampel pertama material air dan tanah pada drum tidak 

perlu diaduk). 

2. Proses pengambilan sampel yang kedua dilakukan setelah volume air pada drum 

tinggal 40 liter. Pengambilan sampel dilakukan dengan jalan mengaduk-aduk 

sampel air dan tanah pada drum untuk mencapurkan material tanah dan air pada 

dasar drum, kemudian mengambil sampel air dan tanah dengan jerigen ukuran 2 

liter.  

Pengambilan sampel material erosi ini dilakukan setelah hujan dan aliran 

permukaan berhenti, dimana pengambilan sampel serta pengukuran dilakukan selama 

lima kali periode hujan. Pengambilan sebanyak 5 kali periode hujan dilakukan karena 

melihat intensitas hujan pada daerah pengamatan sangat tinggi pada bulan april 

sampai mei. Selanjutnya sampel air disaring dalam kertas saring dan dikeringkan 

dalam open dengan suhu 1050 C selama 24 jam.  

Volume aliran pada permukaan tanah diukur dari besarnya volume air yang 

tertampung pada kedua drum penampung (drum utama dan drum luapan) yaitu 

mencatat tinggi muka air pada kedua drum dan mengalikan dengan volume drum 

kemudian dibagi dengan angka 1000 untuk mendapatkan jumlah air yang tertampung 

dengan satuan liter, dimana pencatatan dilakukan sebelum pengambilan sampel air 

pada drum. Adapun persamaan untuk mengukur volume aliran permukaan yaitu 

sebagai berikut (Lihawa, 2012): 

Vap = Vair U + 4 Vair L 

 di mana: 

 Vap = Total volume air permukaan (liter) 

 Vair U = Volume air pada drum utama (liter) 

 Vair L = Volume air pada drum luapan (liter) 

Besarnya erosi pada permukaan dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

E=(Cap x Vap )/A 

di mana:  
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 E  = Tanah tererosi 

 Cap  = Konsentrasi muatan sedimen (gram/ liter) 

 Vap  = Volume aliran permukaan (liter/ m2) 

 A  = Luas petak pengamatan (m2) 

 

Tabel 1.  Kalasifikasi tingkat erosi permukaan berdasarkan tingkat besarnya 
kehilangan tanah 

Kelas Besarnya Kehilangan Tanah  
ton ha-1 tahun-1 

Kriteria 

1 < 15 Sangat Rendah 
2 15 –60 Rendah 
3 60 - > 180 Sedang 
4 180 – 480 Tinggi 
5 > 480 Sangat Tinggi 

Sumber: Depertemen Kehutanan, BP DAS Bone Bolango dalam Lihawa (2012). 

 

Pengumpulan data curah hujan yang jatuh pada permukaan tanah khususnya 

pada masing-masing plot pengamatan erosi permukaan pada lahan pertanian jagung 

setiap kali peridoe hujan diukur dengan menggunakan alat pengukur curah hujan 

sederhana yang terbuat dari seng alumunium. Proses pengukuran yaitu dengan cara 

mengukur jumlah air hujan yang tertampung pada alat pengukur curah hujan 

sederhana per periode hujan pada gelas ukur dengan satuan milimeter.  

Dalam hal menganalisis kandungan unsur hara tanah yang ikut terbawa oleh 

aliran permukaan pada lahan pertanian jagung yaitu dengan menganalisis sampel 

material air dan tanah yang ada pada drum penampung di Laboratorium Kimia Tanah 

PT. PG. Gorontalo Unit Pabrik Gula. Tolangohula. Unsur hara yang dianalisis yaitu 

Nitrogen (N), Phospor (P), dan Kalium (K), dengan metode analisis pada Tabel 2. 

Tabel 2. Metode analisis unsur hara dalam aliran permukaan 
No Unsur Hara Tanah Metode Analisa 

1 Nitrogen Kjedahl 
2 Phospor Olsen, NaHCO3 0,5 M pH 8,5 
3 Kalium NNH4Oac pH7,0 

   



Boris Vandolly Tambun, Fitryane Lihawa, dan Daud Yusuf 
 

16 Prosiding Seminar Nasional , Banjarbaru, 28 September 2013 
 

 Uji Hipotesis tentang pengaruh erosi permukaan terhadap kandungan unsur 

hara N, P, K tanah pada lahan pertanian jagung di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa 

Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yaitu dengan menggunakan analisis 

regresi linier sederhana dengan peubah bebas erosi permukaan dan peubah tidak 

bebas adalah kandungan unsur hara tanah. Adapun model yang dipilih yaitu yang 

memiliki nlai koefisien determinasi (R2) paling besar. Pendugaan model dengan 

menggunakan minitab, dan sebelum penentuan model dilakukan analisis sidik ragam 

(ANOVA) terlebih dahulu (Mattjik dan Sumertawijaya, dalam Ariesca, 2004). 

 

Hasil dan Pembahasan  

Deskripsi lokasi penelitian   

Lokasi penelitian yaitu bertempat pada Desa Ulanta Kecamatan Suwawa, Kabupaten 

Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang memiliki luas yaitu mencapai 900 ha. Dari 

hasil overlay dari kelas lereng terhadap jenis penggunaan lahan plot erosi permukaan 

di Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo 

dapat diperoleh titik outlet plot erosi permukaan terdapat tiga titik. Secara Geografi 

letak tiga titik (outlet) pengukuran erosi permukaan dapat dilihat sebagai berikut:  

1. Plot 1 dengan kelerengan 12% terletak antara N 000 33' 46,6" E 1230 08' 51,1". 

2. Plot 2 dengan kelerengan 25% terletak antara N 000 33' 56,9" E 1230 08' 51,2". 

3. Plot 3 dengan kelerengan 40% terletak antara N 000 33' 58,2" E 1230 08' 52,2". 

Dilihat dari peta penggunaan lahan yang berada pada Desa Ulanta Kecamatan 

Suwawa Kabupaten Bone Bolango yaitu terdiri dari lahan pertanian tanaman jagung, 

lahan pertanian tanaman jagung campur kacang, lahan pertanian tanaman jagung 

campur kelapa, lahan pertanian tanaman kacang, lahan pertanian tanaman kelapa, 

lahan pertanian tanaman kelapa campur semak, lahan pertanian tanaman rica, semak/ 

belukar, dan lahan kosong dengan klasifikasi tingkat kemiringan lereng yang terdapat 

pada Desa Ulanta Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango terdiri dari lereng 0-

8%, 8-15%, 15-25%, dan 25-40%. Dari hasil analisis kelerengan dan jenis 

penggunaan lahan serta survey lapangan secara langsung  diperoleh jenis penggunaan 

lahan khususnya yang terdapat pada Desa Ulanta Kecamatan Suwawa yaitu 
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didominasi oleh jenis penggunaan lahan pertanian tanaman pokok jagung, dan kelapa 

dengan klasifikasi tingkat kemiringan lereng yang lebih dominan terdapat pada Desa 

Ulanta Kecamatan Suwawa yatu lereng 0-8%, 8-15%, 15-25%, dan 25-40%, dimana 

dari survei langsung pada wilayah Desa Ulanta diperoleh masyarakat lebih dominan 

bercocok tanam dengan tanaman pokok yang beragam pada suatu luasan tertentu 

yaitu Jagung, kacang, coklat dan kelapa. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat pada 

daerah khususnya di wilayah Desa Ulanta Kecamatan Suwawa tidak sedikit dijumpai 

banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan pertanian pada daerah yang tidak 

terlalu memperhatikan tingkat konservasi tanah yang memadai khususnya 

masyarakat-masyarakat awam yang kurang mengetahui tentang teknik konservasi 

tanah yang memadai. Dilihat dari peta unit lahan kelerengan dan jenis penggunaan 

lahan pada Desa Ulanta Kecamatan Suwawa serta survey langsung pada lokasi 

penelitian diperoleh adanya peruntukan pertanian lahan kering dengan campuran 

semak pada daerah dengan tingkat kemiringan lereng agak curam 15-25%, dan lereng 

curam 25-40%, hal ini merupakan salah satu komponen yang sangat berpengaruh 

terhadap timbulnya erosi permukaan dan hilannya kandungan unsur hara tanah 

sebagai penyubur tanaman dalam hal tingkat produktivitas tanah dan tanaman. Dari 

hasil pengamatan dilapangan, keadaan iklim pada daerah penelitian Desa Ulanta 

tergolong terahadap tipe iklim A (Iklim Tropis) dan tipe iklim C (Iklim Sedang 

Hangat). Tipe iklim tropis memberikan ciri terhadap iklim hujan tropis dengan suhu 

udara pada bulan-bulan terdinginnya mencapai lebih dari 180 C (64,40 Fahrenheit), 

dimana indikator vegetasi adalah adanya tumbuhan yang peka tehadap suhu tinggi 

(Megatherma) seperti berbagai jenis palma (kelapa, nipah dan lain-lain), sedangkan 

tipe iklim C (Iklim Sedang Hangat) memberikan ciri terhadap empat musim, yaitu 

musim dingin, semi, gugur, dan panas. Lokasi penelitian Desa Ulanta berada pada 

daerah pegunungan dengan suhu rata-rata bulan terdingin adalah (-3)0 C – (-8)0 C, 

dimana terdapat paling sedikit satu bulan yang bersuhu udara rata-rata 100 C. 

Dari hasil analisis tekstur berdasarkan fraksi pasir, debu, dan liat, diperoleh 

bahwa tektur pada Desa Ulanta khusunya pada Plot 1, Plot 2, dan Plot 3 yaitu  

lempung liat berpasir. 
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Erosi 

Plot pengukuran erosi permukaan tanah berada pada pertanian lahan kering campur 

semak dengan vegetasi tanaman pokok yaitu tanaman jagung, dimana plot petak 

pengamatan dibagi menjadi tiga lokasi yang berbeda menurut tingkat kemiringan 

lereng yaitu plot petak pengamatan dengan tingkat kemiringan lereng landai 12% 

(plot 1), plot petak pengamatan dengan tingkat kemiringan lereng agak curam 25% 

(plot 2), dan plot petak pengamatan dengan tingkat kemiringan lereng curam 40% 

(plot 3). Pengambilan data pengukuran besarnya erosi permukaan dilakukan selama 

lima kali pengukuran per periode hujan yang dimulai pada tagal 04-05-2013. Pada 

awal pengukuran kondisi vegetasi penutup lahan masing-masing plot pengamatan 

(plot 1, Plot 2, Plot 3) memiliki umur vegetasi tanaman pokok jagung yang sama 

yaitu berkisar 1 bulan, dimana kondisi vegetasi penutup tanah pada plot 1 dengan 

kemiringan lereng 12% dan plot 2 dengan kemiringan lereng 25% yaitu ditumbuhi 

tanama pokok jagung tanpa disertai tanaman penutup tanah berupa semak dan 

rerumputan, sedangkan pada plot 3 dengan kemiringan lereng 40% selain ditumbuhi 

oleh tanaman pokok jagung juga ditumbuhi oleh tanaman lain yaitu kacang yang 

berfungsi sebagai tanaman penutup tanah. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa erosi permukaan pada plot 

lahan pertanian jagung dengan tingkat kemiringan lereng 25% lebih besar 

dibandingkan dengan erosi yang terjadi pada plot lahan pertanian jagung dengan 

tingkat kemiringan lereng 12% dan 40%, hal ini terjadi setiap kali pengukuran selama 

lima kali periode hujan. Plot lahan pertanian jagung dengan tingkat kemiringan lereng 

25% (plot 2) mempunyai nilai erosi terbesar yaitu 795,63 g m-2 yang terjadi pada 

periode hujan ke tiga dengan tebal hujan sebesar 23,1 mm, sedangkan 

perbandingannya terhadap plot lahan pertanian jagung dengan kelerengan 12% (plot 

1) mempunyai nilai erosi sebesar 383,47 g m-2 lebih kecil dibandingkan dengan plot 2 

dan pada plot lahan pertanian jagung dengan kelerengan 40% (plot 3) mempunyai 

nilai erosi paling rendah yaitu 60,12 g m-2, di mana hal ini terjadi pada waktu periode 

hujan yang sama. 
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Hal ini berhubungan erat terhadap sifat-sifat tanah yang mencakup tekstur, 

kandungan bahan organik dan didukung dengan kondisi vegetasi penutup tanah pada 

masing-masing plot pengamatan serta besarnya material tanah yang terbawa oleh 

aliran permukaan. Dilihat dari faktor tekstur dan kandungan bahan organik dari hasil 

penelitian dilapangan dapat diperoleh bahwa tanah dengan kandungan debu tinggi, 

liat rendah, dan kandungan bahan organik rendah adalah jenis lahan yang rentang 

terhadap erosi yang cukup besar atau jenis tanah yang mudah tererosi. 

Analisis sampel tanah terhadap kandungan tekstur tanah menunjukan bahwa 

pada plot 1 dengan kemiringan lereng 12% memiliki kandungan fraksi pasir sebesar 

60,8%, fraksi debu 26,8%, dan fraksi liat 12,4%, dimana tingkat presentase 

kandungan bahan organik pada plot ini sebesar 0,77%, hal ini berbeda terhadap plot 2 

pada kemiringan lereng 25%, dimana pada plot 2 memiliki presentase tekstur tanah 

dengan kandungan fraksi pasir sebesar 73,2%, fraksi debu 16,5%, dan fraksi liat 

10,3% dimana kandungan bahan organik pada plot ini yaitu sebesar 0,71%. Pada Plot 

3 dengan kemiringan lereng 40% memiliki kandungan fraksi pasir sebesar 51,9%, 

fraksi debu 25,1%, dan fraksi liat 23,0%, dimana kandungan bahan organik pada plot 

3 ini yaitu sebesar 1,17%. 

Besarnya kandungan pasir pada plot 2 lebih dominan dibandingkan pada plot 

1 dan plot 3 menandakan bahwa tanah pada plot 2 memiliki laju penyerapan air lebih 

cepat (kapasitas infiltrasi dan permeabilitas tinggi) dibandingkan pada plot 1 dan plot 

3, sehingga tanah pada plot 2 memiliki tingkat erodibilitas tanah lebih rendah 

dibandingkan pada plot 1 dan plot 3, akan tetapi terangkutnya butiran-butiran tanah 

oleh aliran permukaan juga dipengaruhi oleh faktor kecepatan dan turbulensi aliran 

yang artinya erosi permukaan terjadi jika kekuatan aliran permukaan lebih besar dari 

nilai ketahanan atau kepekaan tanah, besar kecilnya nilai ini tergantung pada jenis 

dan ukuran partikel tanah. Tanah liat yang mempunyai ukuran kecil dan sangat halus 

akan sulit tererosi oleh karna memiliki daya ikat antara partikelnya yang sangat kuat, 

dibandingkan dengan tanah pasir yang memiliki ukuran partikel yang sangat besar 

akan mudah sekali mengalami erosi oleh karna daya ikat antara partikelnya kurang 

kuat, sehingga pada plot 2 dengan kandungan fraksi pasir paling tinggi memiliki nilai 
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erdibilitas lebih tinggi dibandingkan pada plot 1 dan plot 3. Dilihat dari besarnya 

kecilnya kandungan fraksi liat pada masing-masing plot, plot 2 memiliki presentase 

kandungan liat sebesar 10,3% lebih kecil dibandingkan pada plot 1 yaitu 12,4% dan 

pada plot 3 paling tinggi yaitu 23,0%, hal ini menandakan bahwa pada plot 2 minim 

terhadap tekstur tanah yang berukuran halus yang memiliki muatan dan dapat 

membentuk ikatan (bersifat kohesif dan sulit untuk dihancurkan) dibandingkan pada 

plot 1 dan lebih besar lagi pada plot 3 sehingga jenis tanah pada plot 2 ini mudah 

untuk terangkut atau terbawa aliran permukaan terhadap bahan sedimen tersuspensi 

dibandingkan pada plot 1 dan plot 3. 

Pada plot 1 dan plot 3 tingkat presentase fraksi debu lebih tinggi dibandingkan 

pada plot 2. Plot 1 memiliki presentasi fraksi debu paling tinggi 26,8%, dan plot 3 

kedua tertinggi sebesar 25,1%, dibandingkan pada plot 2 paling rendah yaitu 16,5%. 

Hal ini membuktikan bahwa, tanah pada plot 1 dan plot 3 lebih mudah tererosi 

dibandingkan tanah pada plot 2 oleh karena tanah pada plot 1 dan plot 3 didominasi 

oleh fraksi debu yang merupakan fraksi tanah yang mudah tererosi oleh karena selain 

mempunyai ukuran yang relatif lebih halus juga tanah ini tidak mempunyai 

kemampuan untuk membentuk ikatan (tidak adanya bantuan bahan perekat/ pengikat) 

karna tidak mempunyai muatan, akan tetapi tanah pada plot 1 memiliki kandungan 

bahan organik lebih tinggi dibandingkan pada plot 2 yaitu 0,77% dan plot 2 sebesar 

0,71% sehingga material tanah pada plot 1 lebih sedikit tererosi dibandingkan tanah 

pada plot 2, oleh karna bahan organik berfungsi dalam hal menahan partikel-partikel 

tanah berada pada tempatnya serta dapat menyerap air dengan laju infiltrasi yang 

tinggi sehingga memperlambat aliran permukaan dan juga dapat memantapkan 

agraret tanah, hal ini juga didukung dengan tingkat kemiringan lereng pada plot 2 

lebih tinggi yaitu 25% dibandingkan pada plot 1 sebesar 12% yang mengakibatkan 

kecepatan aliran lebih tinggi pada plot 2 dibandingkan dengan plot 1, sehingga 

material tanah yang terangkut melalui aliran permukaan lebih besar pada plot 2 

dibandingkan pada plot 1.  

Pada plot 3 kandungan bahan organik lebih tinggi lagi dibandingkan pada plot 

1 dan plot 2 yaitu sebesar 1,17%, sehinga material tanah pada polot 3 tidak mudah 



Pengaruh Erosi Permukaan terhadap Kandungan Unsur Hara  
 

Prosiding Seminar Nasional , Banjarbaru, 28 September 2013  21 
 

untuk terangkut oleh aliran permukaan dibandingkan pada plot 1 dan plot 2. Selain itu 

pada plot 3 ditubuhi tumbuhan penutup tanah yaitu tumbuhan kacang. Akar pada 

tumbuhan kacang ini selain dapat menigkatkan penyerapan air (infiltrasi) yang jatuh 

pada permukaannya juga akar dapat memperkuat agraret tanah untuk menahan 

partikel-partikel tanah berada di tempatnya, dimana tumbuhan kacang ini juga dapat 

melindungi permukaan tanah dari tumbukan air hujan yang jatuh pada permukaannya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah pada plot 3 minim untuk menghasilkan 

erosi permukaan yang besar dibandingkan tanah pada plot 1 dan plot 2, oleh karna 

aliran permukaan tidak mampu mengangkat material-material tanah pada 

permukaannnya. 

Erosi dan Aliran Permukaan 

Dari opservasi di lapangan dapat diamati bahwa besarnya erosi permukaan dihitung 

bukan cuma berdasarkan besarnya aliran permukaan yang terjadi akan tetapi 

tergantung juga pada besarnya total partikel tanah yang terhanyutkan oleh aliran 

permukaan, hal ini dapat dilihat pada perbandingan besarnya aliran permukaan, 

besarnya konsistensi muatan sedimen, dan besarnya erosi yang dihasilkan, dimana 

contoh perbandingan hasil penelitian yang diambil yaitu pada periode hujan ketiga 

dengan tingkat erosi terbesar terjadi pada plot 2 yaitu 795,63 g m-2 dengan total aliran 

permukaan yang terjadi yaitu sebesar 47,3390 liter m-2, dibandingkan dengan plot 1 

yang memiliki nilai erosi lebih rendah yaitu 383,47 g m-2 dan total aliran permukaan 

lebih besar yaitu 67,56 liter m-2.  

Penjelasan hal ini dapat dilihat pada total konsistensi muatan sedimen yang 

terangkut melalui aliran permukaan lebih besar terjadi pada plot 2 yaitu sebesar 

336,14 g setiap 2 liter dibandingkan dengan pada plot 1 dengan total konsistensi 

muatan sedimen sebesar 113,52 g setiap 2 liter.  Sifat tanah, tekstur, dan kandungan 

bahan organik serta vegetasi penutup tanah mempengaruhi terhadap kemampuan 

tanah mempertahankan partikelnya untuk berada pada tempatnya, sehingga dapat 

dilihat bahwa terdapat aliran permukaan rendah yang dapat menimbulkan erosi 
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permukaan yang tinggi, dimana hal ini tergantung pada besarnya sedimen tanah yang 

dihasilkan oleh aliran permukaan tersebut.  

Hasil pengukuran besarnya curah hujan dan aliran permukaan, pada periode 

hujan ke empat memperlihatkan jumlah curah hujan yang paling tinggi yaitu 50,6 

mm, akan tetapi aliran permukaan yang dihasilkan rendah, salah satu contohnya yaitu 

terjadi pada plot 1 dengan aliran permukaan yang dihasilkan yaitu 46,58 liter m-2, 

dibandingkan dengan curah hujan yang terjadi pada periode ke tiga dengan jumlah 

curah hujan lebih rendah yaitu 23,1 mm dimana aliran permukaan yang terjadi pada 

plot 1 lebih besar yaitu 67,56 liter m-2. Hal ini diakibatkan oleh keadaan curah hujan 

terdahulu dan kelembaban tanah, dimana terjadi periode penurunan kelembaban tanah 

oleh evapotranspirasi yang terjadi antara periode ke tiga dan ke empat, sehingga 

curah hujan yang dihasilkan pada periode ke empat ini tidak mengakibatkan kenaikan 

muka air tanah, oleh karena air hujan yang jatuh pada permukaan tanah tertahan 

sebagai kelembaban tanah (dilihat dari periode penurunan kelembaban  antara periode 

hujan tanggal 06-05-2013 – 08-05-2013 terdapat satu hari tak berujan). Sebaliknya, 

pada periode hujan ke tiga terjadi peningkatan kelembaban tanah sebelumnya yaitu 

periode hujan kedua dan pertama yang saling berkesinambungan, dimana kelembaban 

tanah sudah meningkat oleh curah hujan sebelumnya yang cukup besar, sehingga 

pada periode hujan ketiga dengan intensitas curah hujan yang kecil dapat 

mengakibatkan kenaikan muka air tanah yang kian meningkat, sehingga terjadi 

peningkatan terhadap aliran permukaan yang dihasilkan.  

Kehilangan Unsur Hara oleh Erosi Permukaan 

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

antara variabel bebas (erosi permukaan) terhadap variabel terikat unsur hara N, P, K 

tanah. Persamaan regresi model hubungan antara tabel erosi permukaan dengan data 

unsur hara Nitrogen (N), Phospor (P2O5), dan Kalium (K2O) disajikan dalam Tabel 3. 

Dari hasil analisis regresi hubungan erosi permukaan terhadap kandungan unsur hara 

nitrogen (N) diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,591. Hal 

ini berarti bahwa 59,1% unsur hara nitrogen yang hilang pada lahan pertanian jagung 
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pada berbagai variasi kemiringan lereng dipengaruhi oleh erosi permukaan.   

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kehilangan unsur nitrogen (N) 

yang tertinggi yaitu terjadi pada periode hujan ke tiga pada lahan pertanian jagung 

dengan tingkat kemiringan lereng 25% (plot 2), dimana erosi permukaan yang terjadi 

yaitu sebesar 795,63 g m-2 dengan jumlah curah hujan sebesar 23,1 mm, jumlah aliran 

permukaan sebesar 47,34 liter m-2 dan konsistensi muatan sedimen sebesar 16,81 g 

liter-1 di mana jumlah kandungan unsur nitrogen yang terbawa oleh proses erosi 

permukaan yaitu sebesar 0,30%. 

Tabel 3.  Persamaan regresi hubungan antara erosi permukaan terhadap kandungan 
unsur N, P, dan K 

Nama Unsur Persamaan Regresi R R2 Sig F Hitung F Tabel 
Nitrogen (N) Y= 0,160 + 0,000 X 0,769 0,591 0,001* 18,805 4,67 

Phospor (P2O5) Y= 43,997 + 0,066 X 0,713 0,509 0,003* 13,470  4,67 
Kalium (K2O) Y= 67,113 + 0,035 X 0,625 0,390 0,013* 8,312 4,67 

Sumber: Hasil analisis menggunkan SPSS Statistics 17,0 
*) Siknifikan pada tingkat kepercayaan 95% 
 

Besarnya unsur hara nitrogen yang ikut terbawa oleh proses erosi permukaan 

pada plot 2 ini dikarenakan plot 2 memiliki persentasi tekstur kandungan fraksi pasir 

yaitu 73,2%, fraksi debu 16,5%, dan fraksi liat 10,3%, dimana keadaan ini juga 

didukung terhadap kandungan bahan organik pada plot 2 sangat rendah dibandingkan 

pada plot 1 dan plot 3 yaitu 0,71%, plot 1 sebesar 0,77%, dan pada plot 3 sebesar 

1,17%, hal ini yang mengakibatkan tanah mempunyai luasan permukaan yang kecil 

sehingga sulit menyerap (menahan) air dan unsur hara nitrogen sehingga erosi yang 

terjadi serta kandungan unsur hara nitrogen yang hilang dari proses erosi lebih besar 

pada plot 2, sedangkan kehilangan unsur hara nitrogen yang terendah yaitu terjadi 

pada periode hujan ke dua pada lahan pertanian jagung dengan kemiringan lereng 

12% (plot 1), dimana erosi permukaan yang terjadi yaitu sebesar 3,62 g m-2 dengan 

jumlah curah hujan sebesar 3,3 mm, jumlah aliran permukaan sebesar 2,38 liter m-2 

dan konsistensi muatan sedimen sebesar 1,52 g liter-1 dimana kandungan unsur 

nitrogen dalam sedimen yang ikut terbawa oleh proses erosi permukaan yaitu sebesar 

0,10%. Kecilnya kandungan unsur nitrogen yang ikut terbawa oleh proses erosi ini 
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dikarenakan oleh kecilnya tingkat erosi permukaan yang terjadi, sehingga unsur hara 

nitrogen yang ikut bersama erosi permukaan juga kecil. 

Dari hasil analisis regresi hubungan erosi permukaan terhadap kandungan 

unsur hara phospor (P2O5) diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) yaitu 

sebesar 0,509. Hal ini berarti bahwa 50,9% unsur hara phospor (P2O5) yang hilang 

pada lahan pertanian jagung pada berbagai variasi kemiringan lereng dipengaruhi 

oleh erosi permukaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa 

kehilangan unsur phospor (P2O5) yang tertinggi yaitu terjadi pada periode hujan ke 

tiga pada lahan pertanian jagung dengan tingkat kemiringan lereng 25% (plot 2), 

dimana erosi permukaan yang terjadi yaitu sebesar 795,63 g m-2 dengan jumlah curah 

hujan sebesar 23,1 mm, jumlah aliran permukaan sebesar 47,34 liter m-2 dan 

konsistensi muatan sedimen sebesar 16,81 g liter-1, di mana jumlah kandungan unsur 

phospor (P2O5) yang terbawa oleh proses erosi permukaan yaitu sebesar 86 ppm. 

Besarnya kehilangan unsur hara phospor (P2O5) yang ikut terbawa oleh proses erosi 

permukaan pada plot 2 dikarenakan pada plot 2 memiliki persentasi tekstur 

kandungan fraksi pasir yaitu 73,2%, fraksi debu 16,5%, dan fraksi liat 10,3%, dimana 

keadaan ini juga didukung terhadap kandungan bahan organik pada plot 2 sangat 

rendah dibandingkan pada plot 1 dan plot 3 yaitu 0,71%, plot 1 sebesar 0,77%, dan 

pada plot 3 sebesar 1,17%, hal ini yang mengakibatkan tanah mempunyai luasan 

permukaan yang kecil sehingga sulit menyerap (menahan) air dan unsur hara 

sehingga erosi yang terjadi serta kandungan unsur hara phospor (P2O5) yang hilang 

dari proses erosi lebih besar pada plot 2.  Sedangkan kehilangan unsur hara phospor 

(P2O5) yang terendah yaitu terjadi pada periode hujan ke lima pada lahan pertanian 

jagung dengan kemiringan lereng 40% (plot 3) dimana erosi permukaan yang terjadi 

yaitu sebesar 3,71 g m-2 dengan jumlah curah hujan sebesar 14,8 mm, jumlah aliran 

permukaan sebesar 5,56 liter m-2 dan konsistensi muatan sedimen sebesar  0,67 g 

liter-1 di mana kandungan unsur phospor (P2O5) dalam sedimen yang ikut terbawa 

oleh proses erosi permukaan yaitu sebesar 17 ppm. Kecilnya kandungan unsur hara 

phospor (P2O5) yang ikut terbawa oleh proses erosi ini dikarenakan oleh kecilnya 
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tingkat erosi permukaan yang terjadi sehingga unsur hara phospor (P2O5) yang ikut 

bersama erosi permukaan juga kecil. 

Dari hasil analisis regresi hubungan erosi permukaan terhadap kandungan 

unsur hara kalium (K2O) diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R2) yaitu 

sebesar 0,390. Hal ini berarti bahwa 39,0% unsur hara kalium (K2O) yang hilang 

pada lahan pertanian jagung pada berbagai variasi kemiringan lereng dipengaruhi 

oleh erosi permukaan.  Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa 

kehilangan unsur hara kalium (K2O) yang tertinggi yaitu terjadi pada periode hujan 

ke tiga pada lahan pertanian jagung dengan tingkat kemiringan lereng 25% (plot 2), 

dimana erosi permukaan yang terjadi yaitu sebesar 795,63 g m-2 dengan jumlah curah 

hujan sebesar 23,1 mm, jumlah aliran permukaan sebesar 47,34 liter m-2 dan 

konsistensi muatan sedimen sebesar 16,81 g liter-1 di mana jumlah kandungan unsur 

kalium (K2O) yang terbawa oleh proses erosi permukaan yaitu sebesar 93 ppm. 

Besarnya kehilangan unsur hara kalium (K2O) yang ikut terbawa oleh proses erosi 

permukaan pada plot 2 dikarenakan pada plot 2 memiliki persentasi tekstur 

kandungan fraksi pasir sebesar 73,2%, fraksi debu 16,5%, dan fraksi liat 10,3%, 

dimana keadaan ini juga didukung terhadap kandungan bahan organik pada plot 2 

sangat rendah dibandingkan pada plot 1 dan plot 3 yaitu 0,71%, plot 1 sebesar 0,77%, 

dan pada plot 3 sebesar 1,17%, hal ini mengakibatkan tanah mempunyai luasan 

permukaan yang kecil sehingga sulit menyerap (menahan) air dan unsur hara kalium 

(K2O) sehingga erosi yang terjadi serta kandungan unsur hara kalium (K2O) yang 

hilang dari proses erosi lebih besar pada plot 2. Perbadingannya yaitu kehilangan 

unsur hara kalium (K2O) yang terendah yaitu terjadi pada periode hujan ke lima pada 

lahan pertanian jagung dengan kemiringan lereng 25% (plot 2),  dimana erosi 

permukaan yang terjadi yaitu sebesar 18,90g m-2 dengan jumlah curah hujan sebesar 

14,8 mm, jumlah aliran permukaan sebesar 8,27 liter m-2 dan konsistensi muatan 

sedimen yang dihasilkan sebesar 2,29 g liter-1, di mana kandungan unsur hara kalium 

(K2O) dalam sedimen yang ikut terbawa oleh proses erosi permukaan yaitu sebesar 

41  ppm. Kecilnya kandungan unsur hara kalium (K2O) yang ikut terbawa oleh proses 
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erosi ini dikarenakan oleh kecilnya tingkat erosi permukaan yang terjadi sehingga 

unsur hara kalium (K2O) yang ikut bersama erosi permukaan juga kecil. 

Tingginya aliran permukaan dan erosi yang terjadi pada lahan pertanian 

jagung mengindikasikan tingginya kehilangan hara sehingga akan menurunkan 

tingkat produktivitas tanaman pada musim tanam berikutnya. Besarnya tingkat erosi 

yang terjadi dikarenakan petani dalam hal pemanfaatan lahannnya sebagai tanaman 

pertanian kurang mengindahkan bentuk-bentuk konservasi tanah sehingga lahan 

kurang bisa memperlihatkan kondisinya dalam hal mempertahankan dan mendukung 

pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang baik. Kehilangan hara dari permukaan 

tanah merupakan salah satu akibat utama dari terjadinya aliran permukaan dan erosi 

dimana hal ini terjadi karena hara umumnya banyak terdapat pada lapisan atas tanah 

(top soil) sehingga dari hal ini aliran permukaan yang terjadi selain membawa tanah 

menjadi erosi juga membawa hara tanah keluar dari petak lahan pertanaman.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan dari uraian yang telah disampaikan, maka kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah terdapat pengaruh yang nyata antara erosi permukaan terhadap kandungan 

unsur hara tanah pada lahan pertanian jagung, dimana semakin besar erosi permukaan 

yang terjadi maka semakin besar pula kandungan unsur hara yang ikut terbawa oleh 

erosi permukaan pada lahan pertanian jagung. Faktor persentasi tekstur, kandungan 

bahan organik serta vegetasi penutup tanah pada masing-masing plot pengamatan 

sangat berpengaruh terhadap timbulnya luasan permukaan yang kecil pada tanah, 

sehingga tanah sulit menyerap (menahan) air dan unsur hara, sehingga unsur hara 

pada bagian top soil ikut terangkut bersama material tanah yang dihasilkan oleh aliran 

permukaan.  

 Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan: 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap pengruh erosi permukaan terhadap 

kandungan unsur hara tanah pada lahan pertanian jagung dengan mengacu pada 

waktu per periode pertumbuhan jagung (masa pertumbuhan jagung), sehingga 
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dapat diketahui pengaruhnya pada keberlangsungan dan hasil tumbuhan jagung 

tersebut.  

2. Diperlukan tindakan konservasi maupun rehabilitasi lahan khususnya pada lahan 

pertanian untuk mengurangi dan mencegah terjadinya erosi tanah serta hilangnya 

kandungan unsur hara tanah. 

3. Khususnya bagi masyarakat agar dapat mengindahkan betuk konservasi tanah 

dan lahan agar tingkat produktifitas tanah dan lahan tetap normal dan terjaga. 
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Abstrak 
 

Problematika pada tanah gambut (peat) adalah memiliki tingkat kesuburan tanah 
yang rendah dan turunnya muka air tanah akibat drainase berlebihan. Karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tinggi muka air gambut dan 
pemberian amelioran (kapur dan pupuk) terhadap sifat kimia tanah gambut.  
Percobaan laboratorium menggunakan teknik kolom bergantung untuk simulasi tinggi 
muka air. Perlakuan dengan rancangan acak lengkap dengan perlakuan tinggi muka 
air tanah gambut: 0 cm, -15 cm, -30 cm dan -45 cm; serta dikombinasi dengan 
perlakuan amelioran yaitu: pemberian pupuk (100 kg N ha-1, 100 kg P ha-1 , dan 100 
kg K ha-1); dan pemberian kapur (5 ton CaCO3 ha-1).  Parameter yang diamati yaitu 
pH H2O, Ca-tukar, Mg-tukar, Na-tukar, K-tukar, KTK, KB, C-organik, N-total, P-
larut, DHL tanah dan kadar air tanah permukaan (0 – 10 cm) gambut.  Pengamatan 
dilakukan setelah masa perlakuan 4 minggu.  Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 
(1) Pemberian amelioran bersamaan pupuk dan kapur memiliki nilai sifat kimia lebih 
tinggi dibandingkan pemberian pupuk saja atau tanpa amelioran.  (2) Pemberian 
(pupuk dan kapur) pada tinggi muka air tanah – 30 memberikan efek lebih baik 
terhadap pH, Ca-tukar, K-tukar dan P-larut tanah permukaan gambut. 
 
Kata kunci: amelioran , gambut,  tinggi muka air 
 
 
Pendahuluan 

Lahan gambut (lahan sub optimal) secara umum memiliki tingkat kesuburan yang 

rendah, disebabkan oleh bahan organik yang belum matang dan terdapat dalam 

jumlah yang sangat tinggi, miskin mineral dengan status hara rendah, kemasaman 

yang sangat tinggi dan kejenuhan basa yang rendah.  Kondisi ini menyebabkan unsur 

hara  tidak tersedia bagi tanaman karena unsur hara tidak berada dalam komplek 

pertukaran dan larutan tanah   (Setiadi, 1997 dalam Sri Wahyu Lestari, 1998).   
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Pemanfaatan amelioran nyata meningkatkan pH tanah dan basa tukar tanah serta 

meningkatkan hasil tanaman kedelai, jagung dan kacang tanah. Amelioran juga 

mampu menurunkan unsur-unsur meracun di dalam tanah (Subiksa et al., 1997; 

Setiadi, 1997). 

Pembuatan saluran drainase yang besar-besaran dan berlebihan menyebabkan 

muka air tanah menjadi cepat menurun, sehingga dari segi sifat fisika tanah akan 

kekeringan kekeringan dan mengkerut serta mudah terbakar.  Gambut yang terbakar 

hanya mempunyai kemampuan memegang air tinggal sebesar 50% karena memiliki 

sifat  kering tak balik (Muhammad Noor, 2001).  Akibat rendahnnya kemampuan 

menahan air tersebut kemungkinan berpengaruh terhadap sifat kimia tanah juga. 

Menurut penelitian Novi Tri Astuti dan Djewiyanti (2003), diketahui bahwa 

pertumbuhan tanaman (tinggi dan berat kering) ternyata semakin menurun dengan 

menurunnya tinggi muka air tanah. 

Dilatar belakangi tingkat kesuburan tanah gambut yang rendah dan perubahan 

tinggi muka air gambut akibat drainase, maka penelitian ini dilaksanakan bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan tinggi muka air tanah gambut dan pemberian amelioran 

terhadap status kimia tanah gambut. 

 

Bahan dan Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian di laboratorium.  Pengambilan contoh tanah 

gambut di Kacamatan Gambut Kalimantan Selatan menggunakan pipa (kolom) PVC 

berdiameter 15 cm sepanjang 50 cm.  Pipa dimasukkan secara vertikal ke dalam tanah 

gambut sampai sedalam 50 cm, dengan tujuan agar susunan lapisan (profil tanah) 

tanah gambut tidak terusik dan sesuai kondisi alami.  Tinggi muka air contoh gambut 

pada kolom PVC tersebut diatur dengan teknik kolom bergantung dimana 

ketinggianan muka airnya diatur oleh selang pipa berisi air (Gambar 1).  

Kolom gambut kemudian dijenuhi  air dengan mengatur ujung selang air pada 

posisi  0 cm (tanda bertepatan dengan permukaan kolom gambut).  Kemudian dibuat 

4 perlakuan tinggi muka air tanah: (T1) tinggi muka air 0 cm, (T2) -15 cm, (T3) –30 

cm dan (T4) – 45 cm.   Pengaturan tinggi muka air dilakukan dengan mengatur posisi 
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ujung selang air pada ketinggian 0  cm (kontrol), - 15 cm, - 30 cm dan – 45 cm. 

Kemudian tiap tanah pada masing-masing tinggi muka air diberi perlakuan pemberian 

kapur (5 ton CaCO3/ha) dibiarkan selama 1 minggu, setelah itu diberi  pupuk (100 kg 

N/ha, 100 kg P/ha , dan 100 kg K/ha. Inkubasi tanah dalam kolom yang diberi 

perlakukan tersebut diinkubasi selama 4 minggu.  Untuk mendekati kondisi alam 

sebenarnya, kolom tanah dibiarkan terbuka ke atas (udara). Kelebihan airnya akibat 

hujan akan terbuang melalui selang pipa pengatur. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Diagram simulasi tinggi muka air tanah dengan teknik kolom bergantung 

 

Rancangan acak lengkap dengan perlakuan yaitu T1, T2, T3, T4, T1P, T2P, 

T3P, T4P, T1PK, T2PK, T3PK dan T4PK. Dimana T1, T2, T3 dan T4 adalah tinggi 

muka air 0 cm, -15 cm, -30 cm dan -45 cm; P = pemberian pupuk (100 kg N ha-1, 100 

kg P ha-1 , dan 100 kg K ha-1); K = pemberian kapur (5 ton CaCO3 ha-1).  Parameter 

yang diamati dan metode pengukurannya yaitu pH H2O; Ca-tukar dan Mg-tukar; Na-

tukar dan K-tukar ; KTK; KB ; C-organik; N-total; P-larut.  Pengukuran sifat kimia 

tanah (0-10 cm) dilakukan setelah masa inkubasi perlakuan 4 minggu. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Tanah gambut baik kontrol (tanpa pemberian pupuk dan kapur yaitu T1, T2, T3 dan 

T4)  maupun yang diberi pupuk (T1P, T2P, T3P dan T4P) ataupun yang diberi 

pupuk+kapur (T1PK, T2PK, T3PK dan T4PK) berada pada kriteria ”sangat rendah” 

dan ”sedang” untuk semua parameter sifat kimia yang diukur menurut kriteria Pusat 

Penelitian Tanah Bogor (Djaenuddin, et al., 1994), kecuali KTK, N-total dan C-
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organik berada pada kriteria ”sangat tinggi”.  Reaksi tanah (pH)  termasuk katagori 

“sangat masam” dan ”masam”.   

Pemberian amelioran (pemberian pupuk saja atau pemberian pupuk + kapur) 

berpengaruh terhadap pH H2O, Ca-tukar, K-tukar dan P-larut (Gambar 2).  

Sedangkan perlakuan amelioran tidak berpengaruh pada Mg-tukar , Na-tukar, KTK, 

KB, C-organik, dan N-total. 

 

 
(a)      (b) 

  
(c) (d) 

Gambar 2.  Grafik hubungan tinggi muka air tanah gambut dan pemberian amelioran 
terhadap pH H2O (a), Ca-tukar (b), K-tukar (c) dan P-larut (d) 

 

Peningkatan nilai pH H2O, Ca-tukar, K tukar dan P-larut ini disebabkan oleh 

adanya penambahan pupuk NPK (100 kg N ha-1, 100 kg P ha-1 , dan 100 kg K ha-1) 

dan kapur (5 ton CaCO3 ha-1).  Senyawa kapur CaCO3 yang diberikan ke dalam 

bahan tanah akan meningkatkan pH dan kalsium (Ca) tanah.  Sedangkan pupuk NPK 

yang diberikan ke dalam tanah dapat menyumbangkan nitrogen, kalium dan fosfor 
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tanah. Tetapi pemberian pupuk saja menurunkan pH tanah dan Ca-tukar 

dibandingkan kontrol (Gambar 2a dan 2b). Hal ini mungkin disebabkan kemasaman 

yang ditimbulkan oleh pupuk urea (N) yang diberikan ke dalam tanah gambut. 

Secara umum bahwa keadaan tinggi muka air gambut -30 cm baik perlakuan 

kontrol, pemberian pupuk saja maupun kombinasi pemberian pupuk + kapur 

memberikan nilai tertinggi terhadap semua parameter yang diukur, yaitu pH H2O, Ca-

tukar, Na-tukar, K-tukar, KTK, KB, C-organik, N-total, dan P-larut tanah.   

Ini disebabkan oleh kondisi kadar air tanah permukaan gambut lebih sesuai 

bagi ketersediaan beberapa unsur kimia tanah dibandingkan tinggi muka air 0 cm, -15 

cm dan -45 cm.  Kondisi ini memungkinkan pori-pori gambut masih bisa dimasuki 

oleh oksigen, sehingga keadaan tanah masih bisa terjadi kondisi oksidatif.   

Kondisi jenuh air yaitu pada tinggi muka air 0 cm dan -15 cm, sebagian besar 

pori terisi oleh air maka kondisi selalu dalam keadaan reduktif, dimana keadaan ini 

menyebabkan ketersediaan unsur hara kimia tanah menjadi kurang tersedia.  

Sebaliknya tinggi muka air -45 cm menyebabkan kondisi permukaan tanah gambut 

terlalu kering. 

 

Kesimpulan 

Pemberian amelioran bersamaan pupuk dan kapur memiliki nilai sifat kimia lebih 

tinggi dibandingkan pemberian pupuk saja atau tanpa amelioran.  Pemberian (pupuk 

dan kapur) pada tinggi muka air tanah – 30 memberikan efek lebih baik terhadap pH, 

Ca-tukar, K-tukar dan P-larut tanah permukaan (0 – 10 cm) gambut. 
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Abstract 
 

In order to determine some supporting local factors in the swamp buffalo production 
at District of Daha Barat, HSS, a study was carried out.  The study was conducted 
through a survey method included observating area, taking and analizing samples of 
soil, water, water balance, bioclimate, swamp grasses, also blood and feces of 
buffalos. Results show that swamp buffalos maintained extensively in swamp areas 
about 1200 ha with minimum management.  The stocking area has relative long dry 
period (July-October) that affect water quality (pH=5.8, COD=3.51, BOD=16.86, 
small contamination), suitable bioclimate, but infertil soil with pH=3.58.  The swamp 
stocking area has some spesific swamp grasses such as padi hiang, kumpai mining, 
kumpai minyak, sempilang, purun tikus with good nutrients and carriying capacity 
about 3000 buffalo heads. No important desease was detected except worm 
(paramphistomum & fasciola) in buffalo population.  

 

 

Pendahuluan 

Lahan di Kalimantan Selatan pada umumnya adalah rawa, yang luasnya mencapai 

800.000 ha, rawa tersebut berpotensi sebagai ladang pengembalaan kerbau rawa 

(Bubalus bubalis, Linn) (Ahmad, 1994), namun disisi lain untuk kepentingan 

pembangunan pertanian perkebunan, daerah rawa tersebut dengan beberapa 

pengolahan lahan dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan terutama perkebunan 

kelapa sawit. Kebijakan pembangunan pertanian, khususnya peternakan di 

Kalimantan Selatan, mempertimbangkan konsep bahwa kerbau rawa merupakan salah 

satu sumber daya genetik (plasma nutfah) daerah Kalimantan Selatan, yang harus 

dijaga eksistensinya. Karena kerbau rawa disadari memiliki peran penting dalam 

kehidupan sosio-ekonomi petani, yakni sebagai tabungan hidup, penunjang status 
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sosial, sumber tenaga kerja, serta penghasil daging, susu dan pupuk serta dapat 

menjadi obyek wisata (Rakhman,  2009).  Selama lima tahun terakhir populasi kerbau 

rawa Kalimantan Selatan menurun. Populasi kerbau di Kalimantan Selatan hasil 

Pendataaan Sapi Potong, Perah dan Kerbau (PSPK) tahun 2011 adalah hanya 23.843 

ekor (Sulaiman, 2012). Sedangkan populasi kerbau rawa di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan dilaporkan berjumlah 1.014. Pengembangan komoditas kelapa sawit di 

Kalimantan Selatan relatif cukup pesat, pengembangannya sampai dengan akhir 

tahun 2010 telah mencapai areal tanam seluas 312,719 Ha. Sehubungan dengan 

pengembangan perkebunan kelapa sawit yang diduga mengurangi luasan padang 

penggembalaan kerbau rawa yang artinya juga mengurangi kapasitas tampung 

(carrying capacity), sejatinya seharusnya bisa saling mendukung. Limbah produksi 

sawit bisa digunakan jadi bahan pakan yang mempunyai nilai protein yang cukup 

tinggi dengan harga yang relatif murah.  Sebaliknya kerbau rawa dapat diambil 

manfaatnya oleh perkebunan sawit berupa pupuk kandang dan kemampuannya 

mengkonsumsi rerumputan sekitar perkebunan.  

Untuk mengetahui daya dukung wilayah terhadap produksi ternak kerbau 

rawa masyarakat maka perlu dilakukan kajian yang meliputi dinamika air, tanah, 

kadar air tanah (KAT), bioklimat, nutrisi rumput rawa penting dan kapasitas tampung 

padang penggembalaan, dan aspek-aspek kesehatan dan penyakit pada ternak kerbau 

rawa masyarakat di desa Bajayau Tengah, Kecamatan Daha Barat, Hulu Sungai 

Selatan itu sendiri.Sebagai informasi bagi pemerintah, masyarakat peternak, dan 

pihak terkait seperti perusahaan perkebunan, dan memberikan rekomendasi yang 

dapat jadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan/tindakan-tindakan lebih 

lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

Bahan dan Metode 

Metode kajian dilakukan dengan metode survey, yaitu dengan melakukan observasi 

lapangan, analisis sampel-sampel, analisis data dan deskripsi data, dari analisis fakta 

dan korelasi ditarik kesimpulan dan rekomendasi.   Analisis meliputi analisis tanah 

dan air, parameter físika dan kimia tanah, analisis neraca air dan  bioklimat, Neraca 
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air. Analisis nutrisi dan kapasitas tamping, cuplikan rumput dianalisis menggunakan 

analisis proksimat untuk mengukur kandungan nutrisi rumput. Analisis kapasitas 

tampung dilakukan dengan metode Hails et al.dan Susetyo  dalam Faturrahman 

(1988). Analisis Penyakit Kerbau Rawa. Sampel diambil meliputi preparat ulas darah 

sedangkan pengamatan telur cacing dilakukan menggunakan sampel feses dan 

diagnosa kelainan pada organ baik hati, empedu maupun paru. Dilakukan juga 

pengambilan data suhu rektal dan data vital kerbau serta manajemen umum kesehatan 

kerbau rawa.   

 

Hasil dan Pembahasan 

Analisis neraca air umum 

Tipe iklim wilayah kabupaten HSS menurut Schmidt & Ferguson dalam Rusmayadi 

(2012) adalah B atau wilayah basah dengan vegetasi masih hutan hujan tropika. 

Menurut Oldeman dalam Rusmayadi (2012) adalah wilayah C2 yang setahun hanya 

dapat ditanami satu kali padi dan penanaman palawija yang kedua harus hati-hati 

jangan jatuh pada bulan kering. Sementara itu, menurut Koppen wilayah ini termasuk 

tipe Am atau wilayah hujan tropik dengan musim kemaraunya pendek, tetapi curah 

hujan tahunannya cukup tinggi sehingga tanah cukup lembab dengan vegetasi hutan 

hujan tropik. Wilayah kajian sejak bulan Juli sampai Oktober 2012 selama 4 bulan 

mengalami masa kering. Kekeringan wilayah antara bulan Juli sampai Oktober 

tersebut akan mempengaruhi kualitas air karena peningkatan konsentrasi zat terlarut. 

Selain itu, lama periode kekeringan ini sangat menyulitkan kerbau untuk berkubang. 

Sebagai ternak mamalia, kerbau air dalam kehidupannya sangat menyukai air dan 

kerbau lebih suka berkubang dimalam hari. Kerbau suka berkubang karena jumlah 

kelenjar keringatnya hanya sedikit. Jika kerbau dibandingkan dengan sapi, maka 

jumlah kelenjar keringat pada kulit kerbau hanya 1/6 persatuan luas kulit badan yang 

sama. Kepadatan kelenjar keringat yang sedikit mempengaruhi pelepasan panas tubuh 

ke udara lingkungan, sehingga kerbau memerlukan pengeluaran panas dengan cara 

konduksi dengan cara berkubang di air.  
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Bioklimat  

Analisis klimograph data iklim faktor pengendali utama bagi pertumbuhan, 

perkembangan dan produksi suatu hewan menunjukkan bahwa wilayah 

pengembangan ternak di tapak kajian cukup sesuai.  Ada sekitar 50% kejadian iklim 

yang berada di luar kotak kesesuaian.  Wilayah kajian untuk kerbau berdasarkan 

analisis indeks ketidak-nyamanan berdasarkan unsur iklim suhu udara dan 

kelembaban, menunjukkan nilai terletak antara 73,6 sampai dengan 83,1 yang berarti 

lebih dari 50% dari populasi ternak menunjukkan tanda-tanda ketidak-nyamanan atau 

mengalami stress ringan sampai dengan sedang.  

Pemeliharaan kerbau rawa berbeda dengan kerbau atau sapi pada umumnya. 

Perbedaan utama terletak pada cara penggembalaan untuk mendapatkan pakan. Pada 

musim hujan, sejak sore hingga pagi kerbau berada di atas kalang. Sistem 

pemeliharaan kerbau rawa di lokasi penelitian dilakukan secara ekstensif tradisional, 

yaitu digembalakan di daerah rawa. Pada musim air pasang (musim hujan), setelah 

digembalakan kerbau masuk kalang untuk istirahat pada malam hari, sedangkan pada 

musim air surut (musim kemarau) kerbau tidak pulang kandang melainkan tersebar di 

padang penggembalaan.   

 

Analisis Kualitas Air 

Paramater kualitas air seperti Fe (<5), N-NO2(<1), N-NO3(<10), SO4
-2(<400), H2S 

(<0.1), Na+, Ca+, Mg+ yang berkonstribusi terhadap nilai SAR berada di bawah baku 

mutu air (BMA). Sementara itu parameter lainnya menunjukkan di atas BMA. 

Kekeruhan atau turbidity wilayah kajian tergolong kecil. Pengurangan kekeruhan 

dapat disebabkan oleh peningkatan keasaman air. Kerbau rawa merupakan salah satu 

sumber daya genetik (plasma nutfah) daerah Kalimantan Selatan. Kerbau ini biasanya 

dipelihara di daerah yang banyak air atau dataran rendah berpaya-paya, serta 

memiliki daya adaptasi yang baik terhadap lingkungan rawa yang banyak ditumbuhi 

semak-semak dan rumput rawa (Dilaga, 1987). Rata-rata keasaman air yang diambil 

pada musim hujan  adalah 5,8 (agak masam). BOD  perairan berada di atas batas baku 

mutu air (BMA) sekitar 3,  rata-rata sekitar 3,51. Menunjukkan adanya  pencemaran 
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pada air namun COD berada di bawah BMA sekitar 25. Nilai COD yang di bawah 

BMA, yaitu 16,86, menunjukkan bahwa kekuatan pencemaran dari air limbah masih 

kecil.Nilai Sodium adsorption ratio (SAR) yang diperoleh dari perhitungn Na, Ca dan 

Mg pada semua tapak rendah (<10).  

Faktor-faktor yang berpengaruh pada air dan tanah antara lain adalah Fe-larut, 

SO4
2- - larut,   pH tanah dan pH perairan itu sendiri.    Nilai pH suatu perairan dapat 

dijadikan sebagai indikator dari adanya keseimbangan unsur-unsur kimia, dapat 

mempengaruhi ketersediaan unsur kimia & unsur hara yang sangat bermanfaat bagi 

kehidupan vegetasi akuatik dan juga hewan. pH dipengaruhi oleh kapasitas 

penyangga yaitu adanya garam-garam karbonat dan bikarbonat yang dikandungnya 

(Nybakken, 1992).  

 

Analisis Kualitas Tanah 

Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh tanah dilakukan pada bulan Mei - Juni 

2012. Kondisi lahan pada saat pengamatan umumnya dalam keadaan basah. 

Pengamatan dan pengambilan contoh tanah dilakukan disekitar lokasi padang 

penggembalaan, contoh tanah dari masing-masing lokasi diambil dari beberapa titik 

pada kedalaman 0-20 cm kemudian dikomposit dan ada yang sampai kedalaman 20-

40 cm.  Analisis tanah dibandingkan dengan kriteria penilaian sifat kimia tanah 

berdasarkan Pusat Penelitian Tanah (1983). Lokasi Pengambilan Sampel  Padang 

Penggembalaan Kerbau di Desa Bajayau. merupakan padang penggembalaan kerbau 

masyarakat yang berdekatan dengan perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro 

Makmur, mempunyai sifat-sifat tanah sebagai berikut : Kandungan C-organik 

tergolong sedang (2,98%), kandungan N-total tergolong rendah (0,21 %). Kandungan 

P2O5 tanah tergolong sedang (34,38 mg/100 g tanah), P-tersedia (P-Bray) tergolong 

sangat rendah (0,30 ppm), kandungan K2O tanah tergolong sangat rendah (1,67 

mg/100 g tanah).  Susunan kation tukar terutama Kalium digolongkan sangat rendah 

(0,03 me/100 g tanah), Natrium dikelaskan sangat rendah (0,19 me/100 g tanah), 

kandungan Magnesium dikelaskan rendah (0,41 me/100 g tanah) dan kandungan 

Kalsium digolongkan tinggi (11,15 me/100 g tanah). Kejenuhan basa dikelaskan 
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sangat tinggi (70,04 %), dengan kapasitas tukar kation (KTK) dikelaskan rendah 

(16,82 me/100 g tanah), pH yang dikelaskan asam/sangat masam (pH H2O = 3.58).  

Penilaian kesuburan tanah dilakukan menurut kriteria yang dikembangkan 

oleh Pusat Penelitian Tanah Bogor (PPT, 1983) berdasarkan kapasitas tukar kation 

(KTK), kejenuhan basa (KB), P-total, K-total dan C-organik. Hasil penilaian 

kesuburan tanah pada  lokasi pengambilan sampel menunjukkan bahwa status 

kesuburan tanah pada  lokasi pemantauan adalah rendah.  

Produktivitas dan Nilai Nutrisi Hijauan Rawa  

Hijauan pakan rawa, merupakan hijauan rawa yang umum mengapung dipermukaan 

rawa dan dikonsumsi oleh kerbau rawa. Jenis rumput rawa tidak terlalu banyak 

bervariasi. Family Graminae merupakan asosiasi dari vegetasi paling dominan, 

ditambah oleh beberapa jenis Cyperacea dan legumenosa.  Jenis hijauau pakan 

penting yang ditemukan di lapangan dan dianalisis adalah meliputi; Padi hiang 

(Oryza rofipogon, PK=12,42%, SK=43,15%), kumpai mining (Sacciolepis interupta , 

PK=8,83%, SK=40,21%), Kumpai minyak (Paspalum commersonii, 

PK=11,40%,SK=27,55%), Sempilang (Panicum paludosum, 

PK=11,33%,SK=25,30%),  Purun tikus (Eleocharis dulcis, PK=9,93%, SK=36,83%)  

dan Bundung (Scleria pterota Pres L., PK=4,76%, SK=41,77%). Semuanya 

merupakan suku Poacea yang digemari (palatibilitas tinggi) kerbau rawa.    

 

Analisis Kapasitas Tampung 

Untuk kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan kerbau rawa PEMKAB Hulu 

Sungai Selatan memperuntukkan lahan Lokasi Kawasan Penggembalaan Kerbau 

Rawa di desa Bajayau yang mempunyai luasan kurang lebih 1200 HA berdasarkan 

PERDA Kab HSS No 1 tahun 2004 dan SK Bupati HSS no. 191 tahun 2011. Hasil 

analisis kapasitas tampung untuk desa Bajayau adalah sebagai berikut : Produktivitas 

Padang Penggembalaan (Hall et al. dalam Faturrahman, 1988) =20.052,5  kg BK/ha. 

Luas padang penggembalaan  kerbau rawa di desa Bajayau = 1200 ha; jika bagian 

padang rumput adalah 60% (lainnya adalah hutan pohon-pohon keras/kayu galam, 



Kajian Daya Dukung Wilayah terhadap Produksi Ternak Kerbau Rawa 

Prosiding Seminar Nasional , Banjarbaru, 28 September 2013  41 
 

semak belukar, sungai dan lain-lain) maka padang penggembalaan efektif adalah = 

60% x 1200 ha = 720 ha.  Kapasitas tampung/ha  = 3,9 ~ 4 ST/ha. Kapasitas tampung 

padang penggembalaan efektif adalah = 4 ST/ha x 720 ha = 2880 ST ~ 3000 ekor 

kerbau (dewasa jantan, dewasa betina dan gudel).  

 

Hasil Pengujian Sampel Kerbau Rawa  

Sampel berasal dari lima ekor kerbau dimana jenis sampel yang diambil berupa darah 

dari empat ekor kerbau dan feses dari lima ekor kerbau. Analisis dilakukan 

berdasarkan issue kecurigaan adanya parasit darah dan infestasi cacing hati pada 

kerbau rawa berdasarkan temuan dilapangan sebelumnya.  Dari hasil analisis 

laboratorium memperlihatkan, tidak ditemukan adanya parasit darah, akan tetapi dua 

(2) dari lima (5) ekor sampel feses ditemukan adanya telur cacing dari jenis 

paramphistomum dan fasciola. Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa dugaan adanya outbreaks penyakit parasit darah dalam hal 

ini tidak terjadi, akan tetapi  untuk infestasi adanya kecacingan ditemukan pada 

sampel yang diujikan.  Secara umum pada sapi dan kerbau infeksi cacing hati 

cenderung bersifat kronis sehingga biasanya akan memperlihatkan perubahan pada 

hati seperti cholangitis, peri-cholangitis dan berlanjut menjadi hepatitis chronica.   

 

Populasi Kerbau dan Penurunan Populasi 

Populasi kerbau yang ditemukan, berdasarkan informasi, masyarakat peternak kerbau, 

pada saat penelitian dilakukan adalah tersisa kurang lebih 150 ekor dari sebelumnya 

600 ekor, karena kematian yang besar dalam periode waktu  1 – 1½  tahun (2011-

2012), dengan gejala kematian secara mendadak. Kematian yang banyak dan 

mendadak biasanya diakibatkan oleh penyakit yang bersifat fatal dan akut. Dengan 

demikian patut diduga bahwa kematian pada kerbau disebabkan oleh adanya suatu 

komplikasi dari berbagai mikroorganisme. Pada saat penelitian menunjukan sampel 

feses ditemukan adanya telur cacing dari jenis paramphistomum dan fasiola, dan 

namun secara umum ternak kerbau di lokasi terlihat sehat.  
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Pemeliharaan kerbau rawa  di daerah kajian diselenggarakan secara ekstensif 

digembalakan di areal rawa mempunyai kandang disebut  minimal perawatan. 

Berdasar kajian tife iklim, analisis neraca air umum, dan analisis air 

menunjukkanwilayah kajian menunjukkan mempunyai masa kekeringan yang lama 

(Juli-Oktober) yang  mempengaruhi kualitas air, dimana air mempunyai pH rataan 5,8 

. Bioklimat Analisis klimograph data iklim faktor pengendali utama bagi 

pertumbuhan, perkembangan dan produksi suatu hewan menunjukkan bahwa wilayah 

pengembangan ternak di tapak kajian cukup sesuai  menunjukkan nilai  73,6 - 83,1. 

BOD perairan berada di atas batas baku mutu air (BMA) rataan sekitar 3,51.  

Sementara COD berada di bawah BMA sekitar 25,  yaitu 16,86, menunjukkan bahwa 

kekuatan pencemaran dari air limbah masih kecil.  Nilai Sodium adsorption ratio 

(SAR) yang diperoleh dari perhitungn Na., Ca  dan Mg yang rendah (<10). 

Kesuburan tanah tergolong rendah dengan pH =3,58.  Hijauan pakan rawa, 

merupakan hijauan rawa yang umum mengapung dipermukaan rawa dan dikonsumsi 

oleh kerbau rawa secara umum bernilai nutrisi cukup tinggi. Luas padang 

penggembalaan khusus kerbau rawa di desa Bajayau = 1200 ha dengan kapasitas 

tampung ternak 3000 ekor kerbau. Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang 

dilakukan dapat disimpulkan tidak terjadi outbreaks penyakit parasit darah, tetapi 

ditemukan infestasi kecacingan pada sampel yang diujikan, dan secara umum ternak 

kerbau di lokasi terlihat sehat.  

Perbaikan terhadap kualitas iklim dapat dengan penambahan vegetasi di 

sekitar lingkungan kerbau. Untuk keasaman air dapat dinetralkan dengan 

penambahan kapur pada tanah. Air yang berasal dari perkebunan sawit yang menuju 

kelokasi padang penggembalaan harus melalui perlakuan terlebih dahulu. Padang 

penggembalaan perlu dipertahankan, dari aspek kesehatan yang perlu dijaga adalah 

perlunya dilakukan pemberian obat cacing secara berkala, terjaganya ternak kerbau 

terkontaminasi atau mengkonsumsi air atau rumput yang tercemari zat-zat berbahaya 

seperti pupuk buatan dan pembasmi hama.  
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perubahan pH tanah, kemasaman 
potensial total (total potential acidity) dan konsentrasi sulfat dalam tanah di lahan 
pasang surut akibat pengaruh penggenangan dan drainase pada kualitas air tertentu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya perlakuan tinggi penggenangan 
berpengaruh sangat nyata terhadap pH tanah dan konsentrasi sulfat di dalam tanah, 
tetapi perlakuan waktu pengeringan dan interaksi antara keduanya tidak menunjukkan 
pengaruh yang nyata terhadap pH tanah dan kemasaman potensial total (KPT). 
Drainase tanah menyebabkan penurunan pH tanah dan meningkatkan konsentrasi 
sulfat di dalam tanah. 
 
Kata kunci:  Tanah pasang surut, penggenangan, drainase. 
 

 

Pendahuluan 

Kemasaman merupakan kendala utama di lahan rawa pasang surut karena umumnya 

pH tanah 3,5-4,5, sementara tanaman budidaya umumnya tumbuh baik pada pH 5-7. 

Kemasaman yang tinggi (pH<4,0) berimbas pada meningkatnya kelarutan Al, Fe, dan 

Mn(Las et al., 2007). Kemasaman tanah di lahan rawa pasang surut Kalimantan 

Selatan disebabkan karena adanya oksidasi senyawa pirit yang dibantu oleh bakteri 

pengoksidasi besi dan sulfur (Mariana, et al, 2007 dan 2012). 

Pengelolaan tanah masam di lahan pasang surut tentunya harus bersama-sama 

dengan pengelolaan yang memperhatikan aspek hidrologi (soil and water 

management) karena merupakan kunci utama untuk keberhasilan pengembangan 

pertanian di lahan rawa pasang surut.  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

mengkaji  tentang perubahan pH tanah, kemasaman potensial total (KPT) dan 
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konsentrasi sulfat dalam tanah di lahan pasang surut akibat pengaruh penggenangan 

dan drainase pada kualitas air tertentu. 

 

Bahan dan Metode 

Penelitian ini merupakan percobaan rumah kaca dan laboratorium untuk mempelajari 

perubahan kemasaman tanah pasang surut yang terjadi setelah perlakuan pengeringan 

(drainase) dan penggenangan kembali secara kontinyu dengan intensitas tertentu pada 

masing-masing kolom tanah yang dilaksanakan di Jurusan Tanah Fakultas Pertanian 

Unlam Banjarbaru. 

Sampel tanah diambil dari daerah pasang surut tipe B pada Kecamatan 

Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi  Kalimantan Selatan  pada  lapisan tanah 

0 - 50 cm secara komposit.  Sampel tanah yang diambil dimasukkan ke dalam tabung 

percobaan (pipa PVC berdiameter 3 inci dan panjang 70 cm) setinggi 30 cm dari 

dasar tabung.  Pipa PVC (berdiameter 3 inci) yang berisi tanah tersebut dimasukkan 

ke dalam pipa PVC berdiameter 4 inci, kemudian dilakukan penggenangan dan 

pengeringan sesuai dengan perlakuan (tinggi penggenangan dan waktu pengeringan) 

pada kualitas air tertentu (pH 7,28 dan daya hantar listrik 1,7 mmhos/cm). 

 Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial 

2 faktor yaitu tinggi penggenagan (G1: tinggi air 25 cm di atas permukaan tanah, G2 : 

tinggi air 0 cm tepat di atas permukaan tanah, dan G3: tinggi air 15 cm di bawah 

permukaan tanah, dan waktu pengeringan/drainase (W1: tergenang terus menerus 

selama 1 bulan, W2: 2 jam tergenang, 22 jam dikeringkan pelan-pelan setiap hari 

selama 1 bulan, dan W3 : 4 jam tergenang, 20 jam dikeringkan pelan-pelan setiap hari 

selama 1 bulan).  Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 ulangan.   

 Pengaruh perlakuan penggenangan dan pengeringan (drainase) terhadap 

pHtanah, DHL (Daya Hantar Listrik) dan  KPT (Kemasaman Potensial Total) 

dilakukan analisa ragam.  Bila pengaruh perlakuan berbeda nyata dilanjutkan dengan 

uji BNT dengan taraf uji 5 %. 
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Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis ragam, hanya perlakuan  tinggi penggenangan berpengaruh 

sangat nyata terhadap pH tanah dan konsentrasi sulfat di dalam tanah, tetapi 

perlakuan waktu pengeringan dan interaksi antara  keduanya tidak menunjukkan 

pengaruh yang nyata terhadap pH tanah dan kemasaman potensial total (KPT).  

Berdasarkan uji beda nilai tengah, perlakuan tinggi penggenangan 25 cm di atas 

permukaan tanah (G1) dengan tinggi penggenangan tepat diatas permukaan tanah 

(G2) tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap pH tanah, namun perlakuan 

tinggi penggenangan 15 cm di bawah permukaan tanah (G3) dapat menurunkan pH 

tanah.  Hal ini menunjukkan bahwa di dalam tanah terdapat senyawa pirit yang dapat 

teroksidasi menghasilkan ion  H+ dan SO4 2- (Gambar 1) yang mengakibatkan pH 

tanah turun menurut reaksi (Konsten dan Sarwani, 1992; Hicks et al, 1999): 

 

         FeS2  +  15/4  O2   +   7/2 H2O    Fe (OH)3   +   2 SO4
2-  +  4 H+ 

 

Kecepatan penurunan pH akibat oksidasi pirit ditentukan oleh jumlah pirit, kecepatan 

oksidasi, kecepatan perubahan hasil oksidasi, dan kapasitas netralisasi. 

 

 
Gambar1. Pengaruh perlakuan tinggi penggenangan terhadap pH tanah dan 

konsentrasi sulfat dalam tanah (G1: tinggi air 25 cm di atas permukaan 
tanah, G2 : tinggi air, 0 cm tepat di atas permukaan tanah, dan G3 : tinggi 
air 15 cm di bawah permukaan tanah). Keterangan: angka-angka yang 
diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata menurut 
BNT 5%. 
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Penurunan permukaan air tanah (G3) menyebabkan oksigen masuk ke dalam 

pori tanah dan akan mengoksidasi pirit membentuk asam sulfat, ion hidrogen dan 

Fe3+. Apabila oksidasi pirit berlangsung cepat maka akan terbentuk mineral jarosit 

berupa bercak-bercak karatan berwarna kuning jerami (Dent, 1986; Hicks et al, 

1999).  Oksidasi senyawa pirit dibantu oleh bakteri  Thiobacillus ferrooxidans dan 

Thiobacillus thiooxidans yang merupakan jasad aerobik dan autotrof (Dent, 1986; 

Konsten dan Sarwani, 1992; Hakim et al , 1986).  Pada lahan pasang surut 

Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan ditemukan rata-

rata populasi bakteri Thiobacillus sp. setelah perlakuan penggenangan dan drainase 

(pengeringan secara perlahan-lahan) berkisar antara 1,50 x 1014 - 2,50 x 1014 sel/gr 

tanah dan rata-rata populasi bakteri Thiobacillus ferrooxidans berkisar antara 8,33 x 

106 - 2,00 x 107 sel/gr tanah (Mariana, Z.T.,  et al, 2012). Bakteri Thiobacillus 

ferrooxidans mampu  hidup pada pH 2 – 6 dan mampu mengoksidasi Fe (II) menjadi 

Fe (III) dan mengoksidasi senyawa-senyawa belerang tereduksi serta memanfaatkan 

oksidasi ini sebagai sumber energinya,  sedangkan bakteri Thibacillus thiooxidans 

hidup pada lingkungan pH 2 – 5 (Schelegel, 1994).  

 

Simpulan 

1. Perlakuan tinggi penggenangan berpengaruh sangat nyata terhadap pH tanah dan 

konsentrasi sulfat di dalam tanah, tetapi perlakuan waktu pengeringan dan 

interaksi antara keduanya tidak menunjukkan pengaruh yang  nyata terhadap pH 

tanah dan kemasaman potensial total (KPT).    

2. Drainase tanah menyebabkan penurunan pH tanah dan meningkatkan konsentrasi 

sulfat di dalam tanah. 
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Abstrak 
 

Pemanfaatan lahan kering marjinal untuk pertanian dibatasi oleh kendala ketersediaan 
air dan kesuburan tanah yang redah, terutama pH tanah dan ketersediaan P rendah.  
Pemberian bahan organik sering dilakukan, karena ia berfungsi memperbaiki 
kapasitas menyimpan lengas, selain dapat mengontrol mobilitas P di dalam tanah.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan status P-tanah akibat pemberian bahan 
organik ke dalam tanah melalui pembuatan keranjang bahan organik yang di dasarnya 
dibuat lubang resapan biopori (LRB-m).  Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan pH tanah dan kandungan P-total tanah, meskipun pengaruhnya terhadap 
P-tersedia belum signifikan.  Hal ini menyiratkan adanya kemungkinan P-tanah 
terikat pada mineral sesquioksida Fe atau Al, yang umumnya banyak ditemukan pada 
tanah-tanah mineral masam di lahan kering marjinal. 
 
Kata kunci: lahan kering marginal, lubang resapan biopori, P-tanah 
 

 

Pendahuluan 

Produktivitas pertanian di lahan kering marjinal tergolong sangat rendah jauh di 

bawah kemampuan optimal tanaman untuk berproduksi. Dua faktor utama yang 

menyebabkan rendahnya produktivitas lahan kering marjinal adalah ketersediaan air 

dan kesuburan tanah yang rendah.  Ketersediaan air sangat tergantung pada curah 

hujan dan sifat hidro-fisik tanahnya, yang tidak mendukung kemampuannya untuk 

menyuplai dan menyimpan air secara optimal sepanjang tahun.  Kesuburan tanah 

yang rendah terutama sekali berkaitan dengan kandungan bahan organik tanah 

rendah, derajat keasaman tanah tinggi (pH rendah), ketersediaan hara makro 

(terutama N dan P) rendah, dan tingginya kandungan aluminium (Al) dan besi (Fe) di 

dalam tanah. 
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Tanah yang berkembang di lahan kering marjinal umumnya adalah tanah-

tanah tua yang dihasilkan dari proses pedogenesis lanjut, yang menghasilkan tanah 

berordo Ultisol dan Oxisol (Sanchez, 1982).  Pada tanah tua ini, ketersedian fosfor 

(P) bagi tanaman sangat rendah, sehingga ia menjadi faktor pembatas bagi 

produktivitas lahan kering marjinal untuk pertanian.  Di samping itu, tanah ini 

mengandung hidr(oksida) Al dan Fe dalam jumlah tinggi, yang diyakini dapat 

mengikat dengan kuat (fiksasi) bentuk P-tersedia menjadi bentuk P-terselaputi (P-

occluded), sehingga tidak tersedia bagi tanaman dan lingkungan (Sanchez, 1982; 

Uehara dan Gillman, 1981). 

Bahan organik tanah memiliki peranan sangat penting bagi peningkatan 

kesuburan tanah.  Bahan organik berfungsi sebagai sumber P dan sebagai agen 

penyangga bagi fiksasi P oleh mineral liat dan sesquioksida (Tiessen et al., 1994; Afif 

et al., 1995; Guggenberger et al., 1996). Penelitian Kurnain (1998) menunjukkan 

bahwa pemberian bahan organik (asam humat) mampu menurunkan fiksasi P oleh 

goetit (salah satu mineral hidr(oksida) Fe) yang diisolasi dari contoh tanah Oxisol.  

Pada tanah tua, sumber P dari mineral primer sudah tidak ada lagi, sehingga 

kekurangan P pada lahan kering marjinal semakin nyata apalagi sumber P dari air 

hujan sangat rendah. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk memulihkan kondisi 

kekurangan P diperlukan penambahan bahan organik ke dalam tanah. 

Pemberian bahan organik pada lahan kering marjinal akan dihadapkan pada 

kondisi lingkungan yang terbatas bagi proses dekomposisi bahan organik.  

Kelengasan yang rendah menjadi faktor pembatas utama bagi perkembangan dan 

aktivitas biota tanah yang bertanggung jawab pada proses dekomposisi bahan 

organik.  Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi kelengasan 

rendah adalah pemberian bahan organik dengan sistem biopori.  Sistem ini 

diharapkan mampu menyediakan kondisi lingkungan yang optimal bagi proses 

dekomposisi bahan organik yang ditambahkan.  Untuk mengukur kinerja sistem ini 

bagi pemulihan kesuburan tanah dan ketersediaan air pada lahan kering marjinal 

diperlukan serangkaian penelitian yang meliputi dinamika biologi, hara dan air pada 

sistem lahan.  Sebagai bagian dari penelitian tersebut, secara khusus penelitian ini 
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dilakukan untuk mengamati status P di dalam tanah menurut dimensi waktu dan 

ruang. 

 

Bahan dan Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian-lapang yang dirancang untuk mengamati 

perubahan status P-tanah menurut dimensi ruang dan waktu akibat perlakuan lubang 

resapan biopori termodifikasi (LRB-m).  Penelitian dilaksanakan di Stasiun Lapangan 

Puspitek Agripeka Fakultas Pertanian Unlam yang berlokasi di Sungai Riam, 

Kecamatan Peleihari, Kabupaten Tanah Laut.  Pada tapak penelitian terpilih dibuat 

tiga buah LRB-m. Modifikasi LRB dilakukan dengan membuat keranjang bahan 

organik berdimensi 75 x 75 x 75 cm3.  LRB dibuat di dalam keranjang tersebut 

dengan melakukan pengeboran sampai kedalaman 100 cm dari dasar keranjang. Pada 

setiap LRB-m dilakukan pengamatan pH dan status P-tanah yang sampel tanahnya 

diambil menurut faktor ruang dan waktu.  Faktor ruang terdiri dari: (a) kedalaman 10-

20 cm (D1), (b) 50-60 cm (D2), dan (c) 100-110 cm (D3) di sekitar keranjang 

organik, dan (d) 100-110 cm di sekitar LRB (D4). Faktor waktu terdiri dari: (a) awal 

(T0), (b) setelah 2 bulan (T1), dan (c) setelah 4 bulan (T2). Sampel tanah pada setiap 

titik pengamatan dibawa ke laboratorium untuk penetapan pH-tanah, P-total, P-

tersedia, dan jerapan P. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data yang diperoleh,  pH tanah pada setiap kedalaman meningkat dengan 

perlakuan LRB-m selama 2 hingga 4 bulan, yakni dari pH 3,5 di lapisan atas (10-20 

cm) hingga pH 4,3 di lapisan bawah (100-110 cm).  Hal ini menyiratkan adanya 

peranan bahan organik di dalam tanah yang memengaruhi sistem keseimbangan 

asam-basa di dalam larutan tanah, sehingga menyebabkan pH tanah berubah 

(Kurnain, 2005).  Sejalan dengan peningkatan pH tanah, P-total dalam tanah juga 

meningkat akibat perlakuan LRB-m, dan stratifikasinya menurut kedalaman serupa 

dengan pH tanah. Sebagian besar P-total ini diduga masih berupa fraksi yang tidak 
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tersedia, karena perubahan P-tersedia akibat LRB-m sangat kecil.  Rasionya terhadap 

P-total berkisar antara 0,01 – 0,06. 

 

Tabel 1.  Rerata pH-tanah dan status P-tanah akibat perlakuan LRB-m di lahan kering 
marjinal Sungai Riam Kecamatan Peleihari Kabupaten Tanah Laut 
 

Kedalaman Waktu pH-tanah P-total      
(mg kg-1) 

P-tersedia    
(mg kg-1) P-tersedia/P-total 

D1 T0 
T1 
T2 

3,55 
4,19 
4,37 

29,29 
36,07 
57,20 

0,89 
1,27 
1,05 

0,03 
0,04 
0,02 

D2 T0 
T1 
T2 

3,59 
4,30 
4,28 

10,17 
15,64 
28,47 

0,59 
0,76 
0,48 

0,06 
0,05 
0,02 

D3 T0 
T1 
T2 

3,73 
4,33 
4,28 

13,36 
12,55 
29,03 

0,83 
0,21 
0,58 

0,06 
0,02 
0,02 

D4 T0 
T1 
T2 

3,86 
4,25 
4,34 

13,59 
26,07 
26,71 

0,44 
0,31 
0,36 

0,03 
0,01 
0,01 

  

Kesimpulan 

1. Penerapan LRB-termodifikasi berpotensi meningkatkan pH dan P-total tanah 

lahan kering marjinal, meskipun pengaruhnya belum terlihat pada peningkatan P-

tersedia. 

2. Status P-tanah yang tersedia bagi tanaman pada lahan kering marjinal sangat 

rendah, berkisar antara 1 – 6% dari P-total tanah. 

 

Ucapan Terimakasih 

Penelitian ini didanai dari Hibah Bersaing tahun 2011 dari Ditlitabmas Dirjen Dikti 

Kemendiknas RI. 
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Abstract 
 

Biomass expresses the true actual growth of plant.  The higher biomass quantity the 
better biomass roles as the cover of land from erosion, the organic matter supplier, 
weed eradication and animal feed sources.  The experiment was conducted in order to 
determine the yield of biomass of the cover crop legume influenced by the row spaces 
and the weight of combined seed.  The two factorial experiments employed 
Randomized Block Design.  Row spaces respectively, 50, 75 and 100 cm were the 
first factor and the weight of combined seed   (6 ,  9 and  12 kg.ha-1) consisted of 
Calopogonium mucunoides (Cm),  Centrosema pubescens (Cp) dan  Peurarea 
javonica (Pj) with same ratio were the second factor. This experiment was conducted  
in Cempaka Baru village, Cempaka, Banjarbaru from May to December 2005.  Result 
of the trial showed that  75 cm of row space and   9 kg.ha-1  of combined seed is  the 
best for  plant length,  number of leaves, number of  nodules, fresh  and dry weight 
straw,  number and shoot fresh weight of weed. 
 
Key Words: Legume Cover Crop, Biomass, Production. 

 

 

Pendahuluan 

Luas lahan kritis di Indonesia pada tahun 2000 mencapai 23.725.552 hektar (Badan 

Pusat Statistik , 2000) dan setiap tahun terus bertambah sehingga menjadi banyak 

lahan kritis dan tidak menguntungkan bila ditanami.   Lahan ini  terjadi akibat erosi 

tanah. Tanaman penutup tanah dari famili Leguminosae, terutama untuk jenis yang 

merambat, dapat berfungsi sebagai mulsa hidup untuk mengendalikan erosi dan 

menyumbang sejumlah besar bahan organik yang diperlukan untuk pemulihan lahan 

kritis (Widianto, Sunaryo, Suprayogo dan Hairiah,  2000) juga dapat menghambat 

pertumbuhan/ perkembangan alang-alang yang mudah terbakar dan sebagai  pakan 

ternak (Suryaningtyas, Gunawan dan Gozali,  1996).   
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Sesuai tujuannya sebagai penutup tanah, hendaknya  tanaman ini bila ditanam 

harus segera menutup permukaan lahan yang dikehendaki. (Rahardjo, 1996). 

Biomasa tanaman adalah merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan 

penutupan lahan (Sitompul dan Guritno,  1995). Semakin besar ukuran biomassa 

tanaman semakin baik fungsinya sebagai penutup tanah, pelindung tanah dari erosi, 

penyumbang bahan organik, penekan alang-alang dan sumber pakan ternak.  

 

Bahan dan Metode 

Percobaan  ini dilaksanakan  mulai 29 April - 20 Desember 2005 di Kelurahan 

Cempaka, Banjarbaru.  Jenis tanah  sub optimal, Regosol dengan tekstur tanah 

Lempung Berdebu. Sebelum percobaan dilaksanakan, vegetasi awal berupa alang-

alang dan gulma lainnya disemprot dengan Round Up. Satu bulan kemudian setelah 

gulma  mati, lahan keruk dengan cangkul dan  dibuat 3 blok, masing-masing  blok 

dibuat 9 petakan yang berukuran  3 m X 5 m.  Setiap petak dibuat 3 alur tanam 

sedalam 5 cm dengan jarak sesuai dengan perlakuan.  Kemudian setiap alur ditanam  

3 macam benih yang telah dicampur. Sebelah kiri  alur, diberikan pupuk urea  dengan 

dosis 150 kg Urea.ha-1 dan sebelah kanan SP-36 dengan dosis 562,5 kg SP-36.ha-1  

Urea diberikan 2 kali yaitu  2/3 bagian saat tanam dan sisanya  1 bulan setelah tanam, 

sedangkan SP-36 seluruhnya pada saat tanam. 

 Perlakuan yang dicoba  terdiri jarak alur tanam yaitu  : (a1) 50 cm, (a2) 75 cm, 

(a3) 100 cm dan  bobot benih campuran  yaitu : (t1)  terdiri dari 2 kg.ha-1 Cm,  2 kg.ha-

1 Cp dan 2 kg.ha-1  Pj,   (t2)  terdiri dari  3 kg.ha-1 Cm,  3 kg.ha-1 Cp dan 3 kg.ha-1 Pj, 

dan (t3)  terdiri dari 4 kg.ha-1 Cm, 4 kg.ha-1 Cp dan  4 kg.ha-1Pj.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil analisis ragam dan uji beda nilai tengah ukuran biomassa (bobot tanaman 

dan bobot gulma bagian atas, baik basah maupun kering)  disajikan  pada Tabel 1.  

Menurut Harjadi, (1997) dan Musa, Nasaruddin dan Kuruseng, (2007) bahwa 

produksi  biomasa tanaman  per luas lahan  dapat dilakukan dengan peningkatan 

populasi (jarak tanam pendek dan bobot benih banyak) sampai batas tertentu, dimana 



Produksi Biomassa Tanaman Legum 

Prosiding Seminar Nasional , Banjarbaru, 28 September 2013  59 
 

persaingan internal tanaman dalam pemanfaatan unsur hara, air dan cahaya matahari 

tidak terlalu kuat. Pengaturan populasi tanaman melalui  jarak alur tanam dan 

takaran/bobot benih campuran akan mempengaruhi efisiensi pemanfaatan cahaya 

matahari, unsur hara dan air, yang pada akhirnya akan mempengaruhi biomassa 

tanaman yang dihasilkan.  Populasi yang tinggi dengan tingkat penyinaran yang baik 

memunginkan tanaman lebih efisien dalam pemanfaatan cahaya matahari dalam 

proses fotosentesisnya, sehingga asimilat yang terbentuk lebih banyak yang akhirnya 

tersimpan dalam bentuk biomassa yang lebih banyak. 

 

Tabel 1. Pengaruh kombinasi jarak alur tanam dan bobot benih campuran   terhadap 
bobot basah dan bobot kering tanaman dan gulma  (g) 

Variabel yang 
diamati 

Bobot Benih 
 (kg.ha-1) 

Jarak Alur Tanam (cm) 

        50 75 100 

BBA 
6 
9 
12 

45.11 a 
48.97 ab 
45.26 a 

53.79 ab 
76.83 c 
49.15 ab 

63.15 bc 
57.87 ab 
62.83 bc 

BKA 
6 
9 
12 

 
13.83 a 
20.81 c 
17.11 b 

 
19.25 bc 
25.02 d 
19.37 bc 

 
13.92 a 
17.21 b 
17.35 b 

BBG 
6 
9 
12 

4.52 d 
2.94 abc 
3.59 bcd 

2.83 ab 
1.63 a 
2.37 ab 

4.33 cd 
4.47 d 
2.54 ab 

 
BKG 

 
 

6 
9 
12 

0.55 bc 
0.45 ab 
0.45 ab 

0.42  a 
0.38  a 
0.45 ab 

      0.59 c 
      0.40 a 
      0.47 abc 

Keterangan : 1) Angka rerata yang mempunyai tanda superskrip yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan DMRT pada taraf  = 0.05 pada 
masing-masing variabel. 

2) BBA : Bobot basah tanaman penutup tanah bagian atas. 
3) BKA : Bobot kering tanaman penutup tanah bagian atas. 
4) BBG : Bobot basah  gulma  bagian atas. 
5) BKG : Bobot kering gulma  bagian atas. 

 

Fenomena di atas  didukung oleh variabel panjang tanaman, jumlah daun dan 

jumlah bintil akar  yang terbesar.  Panjang tanaman, jumlah daun dan jumlah bintil 

akar yang besar lebih lanjut akan mendukung proses fotosintesis yang lebih besar 

sehingga produksi biomassa juga besar. Selanjutnya menurut Sri Setyadi Harjadi 
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(1997), dengan peningkatan ukuran  panjang tanaman, jumlah daun dan jumlah bintil 

akar  akan meningkat pula ukuran bobot biomassanya. Menurut Maraju  (1980) dan 

Kartosoewarno, (1991) gulma terutama alang-alang merupakan tanaman yang suka 

tumbuh di lahan terbuka dan tidak suka (bahkan mati)  di tempat yang kekurangan 

cahaya. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Produksi biomassa baik berupa bobot basah maupun bobot kering tanaman yang 

terbaik dihasilkan pada perlakuan  kombinasi  jarak alur tanam 75 cm dan  bobot 

benih campuran   9 kg.ha-1  Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mantap,  

disarankan untuk meneliti lebih lanjut pada berbagai tempat dan waktu yang berbeda. 
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Abstrak 
 

Di Kalimantan Selatan rata-rata produksi cabai rawit  rendah, salah satunya karena 
budidaya yang  kurang intensif.  Selain itu  menjelang hari-hari besar harganya sangat 
tinggi.  Oleh karena  itu perlu ada  sentuhan teknologi pengelolaan cabai  rawit  yakni 
dengan  pupuk    organik   dengan  beberapa  jenis  cabai   rawit.     Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui interaksi antara beberapa jenis cabai rawit dengan 
pemberian berbagai jenis pupuk organic terhadap pertumbuhan dan hasil cabai  rawit, 
untuk mengetahui pupuk organic terbaik yang diberikan pada tiga jenis cabai rawit 
dan untuk mengetahui respon beberapa cabai rawit pada beberapa jenis pupuk  
organik.   Metode penelitian ini adalah rancangan Split Plot Design  dengan 4 
perlakuan petak utama dan 3 perlakuan anak petak, disusun dalam Rancangan Petak 
Terbagi (Split Plot Design). Faktor pertama adalah petak utama (main plot) yakni  
pupuk organik (kotoran sapi, kotoran ayam, guano, dan trichokompos) sebanyak 4 
taraf dan faktor kedua sebagai anak petak (sub plot) adalah jenis cabai rawit (caplak 
Samarinda, cabai rawit lokal Kalimantan Selatan, dan hibrida Pelita F1) sebanyak 3 
taraf. Interaksi perlakuan beberapa varietas cabai rawit dengan berbagai pupuk 
organic terhadap peubah berat kering tanaman, jumlah bunga per tanaman dan indeks 
panen menunjukkan pengaruh yang nyata. Perlakuan tunggal beberapa varietas cabai 
yang paling baik diperoleh cabai rawit caplak samarinda. Jumlah buah per tanaman 
(477,28 buah), berat buah segar per tanaman (544,6 g) dan hasil per ha (8634,8 kg).   
 
Kata kunci: cabai  rawit, pupuk organik. 

 

 

Pendahuluan 

Rata-rata produksi cabai rawit Nasional tahun 2009 yakni 5,89 t ha-1, sedangkan di 

Kalimantan Selatan termasuk rendah  yakni 4,4 t ha-1 (BPS Prov. Kal-Sel, 2010).     

Adapun hasil rata-rata produksi cabai rawit di dataran rendah mencapai 12 t ha-1 

(Setiadi, 2000).   Rendahnya produksi salah satunya karena budidaya yang kurang 

intensif,  oleh karena itu perlu ada sentuhan teknologi pengelolaan cabai rawit. 
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 Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat adalah sampah dan kotoran 

ternak yang cukup banyak dan tidak ditangani dengan baik misalnya kotoran sapi dan 

ayam, mengakibatkan  lingkungan disekitarnya akan tercemar. Oleh karena itu, 

diperlukan penanganan yang baik agar baunya tidak timbul, atau setidaknya tidak 

meluas (Djaja, 2008).  

Pupuk organik, yakni pupuk yang berasal dari pelapukan bahan-bahan organik 

berupa sisa-sisa tanaman, fosil manusia dan hewan, kotoran hewan, dan batu-batuan 

organik yang terbentuk dari kotoran hewan  (Djaja, 2008). Beberapa  varietas unggul 

yang biasa ditanam, yaitu Cipanas (buah muda hijau tua), Tabasco (buah muda putih 

kekuningan),  Tabanan (buah muda hijau muda), Banjaran (buah muda hijau 

kekuningan), Jembrana (buah muda putih), dan Hontak (buah muda putih kehijauan) 

(Sarpian, 2002). Selain itu  terdapat pula  beberapa varietas lokal, yakni cabai rawit 

caplak  Samarinda dan cabai rawit Banjar.   

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:  

1. Untuk  mengetahui interaksi antara beberapa jenis cabai rawit dengan pemberian 

berbagai jenis  pupuk  organik   terhadap  pertumbuhan  dan  hasil  cabai rawit.  

2. Untuk mengetahui pupuk organik terbaik yang diberikan pada tiga jenis cabai 

rawit,   

3. Untuk mengetahui respon beberapa cabai rawit terhadap beberapa jenis pupuk 

organik. 

 

Metode Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah kotoran sapi. kotoran ayam. pupuk guano. 

tricokompos. benih.cabai rawit varietas Pelita F1, cabai rawit jenis caplak Samarinda, 

dan benih cabai rawit  local. Penelitian ini  dilaksanakan di Pusat Pelatihan dan 

Diseminasi Teknologi Peternakan dan Pertanian Terpadu  Fakultas Pertanian 

Universitas Lambung Mangkurat yang terletak di Sungai Riam, Kabupaten Tanah 

Laut Pelaihari selama tiga bulan.  

Metode yang digunakan adalah metode rancangan Split Plot Design dengan 4 

perlakuan petak utama dan 3 perlakuan anak petak, disusun dalam Rancangan Petak 
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Terbagi (Split Plot Design). Faktor pertama adalah petak utama (main plot) yakni  

pupuk organik (kotoran sapi, kotoran ayam, guano, dan trichokompos) sebanyak 4 

taraf dan faktor kedua sebagai anak petak (sub plot) adalah jenis cabai rawit (jenis 

caplak Samarinda, cabai rawit jenis lokal Kalimantan Selatan, dan jenis hibrida Pelita 

F1) sebanyak 3 taraf.  

Lahan diolah dengan baik  dan dibuat bedengan dengan ukuran 2,5 x 3 

m.Jarak tanam 50 x 75 cm.  Lubang tanam yang sudah siap kemudian diberikan 

pupuk organik sebagai perlakuan sebanyak 0,5 kg per bedengan.  Setelah bibit 

berumur 1,5 bulan bibit dipindahkan ke lapangan.  Pengamatan dilakukan : Tinggi 

Tanaman berumur 14, 21, 28, 35, dan 42  (hst). berat basah dan  berat kering 

tanaman,  jumlah bunga,  jumlah buah per tanaman. berat buah segar per tanaman. 

jumlah biji per buah. hasil buah  per hektar, dan  indek panen.   

 

Hasil dan Pembahasan 

Komponen pertumbuhan tanaman antara lain tinggi tanaman, berat basah dan berat 

kering per tanaman.    Dari hasil analisis ragam peubah tinggi tanaman pada umur 14, 

21, 27, 28, 35 dan 42 hari setelah tanam,  ternyata faktor tunggal pemberian pupuk 

organik memberikan pengaruh yang tidak nyata, sedangkan perlakuan beberapa 

varietas cabai rawit berpengaruh sangat nyata. Rata-rata pengaruh tunggal pemberian 

pupuk organik dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Grafik rata-rata tinggi tanaman cabai rawit pengaruh tunggal pemberian 
pupuk    organik pada umur 14 hari, 21, 28, 35 dan 42 hst (cm). 
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Pengaruh tunggal perlakuan beberapa varietas cabai rawit pada peubah tinggi 

tanaman dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Rata-rata tinggi tanaman pengaruh tunggal beberapa varietas cabai rawit 
pada umur 14 hari, 21, 28, 35 dan 42 hst 

Varietas 
Rata-Rata Tinggi Tanaman (cm) 

14 hst 21 hst 28 hst 35 hst 42 hst 

Caplak Samarinda 8.781ab 12.3417b 16.9521b 26.8479b 38.7813b 

Cabai Rawit Lokal 6.970a 9.32083a 12.7653a 19.766a 29.0688a 

Pelita F1 10.744b 15.1625b 21.1417c 30.9375b 40.8833b 
Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan nilai yang berbeda 

berdasarkan Uji Nilai Tengah DMRT Taraf 5% 
 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa, varietas Pelita F1 memiliki rata-rata 

tinggi tanaman tertinggi pada umur 42 hst yakni 40.8833 cm, tidak berbeda dengan 

caplak samarinda  tetapi berbeda dengan  cabai rawit lokal. Peubah berat basah per 

tanaman pada factor tunggal beberapa varietas cabai rawit menunjukkan pengaruh  

nyata. Rata-rata pengaruh tunggal pemberian pupuk organik terhadap peubah  berat 

basah per tanaman  disajikan  pada Gambar 2.  Sedangkan rata-rata pengaruh tunggal 

beberapa varietas cabai rawit  pada peubah berat basah per tanaman dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 
Gambar 2. Rata-rata berat basah per tanaman cabai rawit pengaruh tunggal pupuk 

organik     
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Perlakuan pupuk organic kotoran ayam memperoleh berat basah per tanaman yang 

tertinggi yakni 446,39 g. Dari beberapa jenis pupuk organik memperlihatkan berat 

basah per tanaman berkisar antara  269,04 g - 446,39 g. 

Tabel 2.  Rata-rata berat basah per tanaman pengaruh beberapa varietas cabai rawit  
Varietas Rata-rata Berat Basah Per Tanaman (g) 

Caplak Samarinda 494.08b 

Cabai Rawit Lokal 252.03a 

Pelita F1 284.37a 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan nilai yang berbeda 
berdasarkan Uji Nilai Tengah DMRT Taraf 5%. 

              

Pada Tabel 2 dijelaskan, bahwa rata-rata berat basah per tanaman  terbanyak pada 

varietas caplak samarinda yakni 494,08 g dan menunjukkan perbedaan yang nyata 

terhadap varietas cabai rawit Pelita  F1 dan cabai rawit lokal. Interaksi perlakuan 

pemberian pupuk organik dengan varietas cabai rawit  berpengaruh  nyata. Rata-rata 

interaksi pengaruh. pupuk  organik dengan varietas cabai rawit berat kering per 

tanaman ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 3.   Rata-rata berat kering per tanaman pengaruh interaksi perlakuan varietas 
cabai rawit dengan pemberian pupuk organik 

Jenis Pupuk Organik 
Varietas Cabai Rawit 

Caplak Samarinda Cabai Rawit Lokal Pelita F1 
Kotoran Sapi 131,13ab 97,62a 109,75a 

Kotoran Ayam 177,62b 88,05a 156,27b 

Guano 224,32b 47,85a 114,00a 

Tricokompos 101,28a 116,98a 78,62a 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan nilai yang berbeda 
berdasarkan Uji Nilai Tengah DMRT Taraf 5%. 

 

Pada tabel tersebut di atas, berat kering tanaman per tanaman dengan 

pemberian pupuk organic guano dengan varietas caplak samarinda memperoleh berat 

kering pertanaman tertinggi yakni 224,32 g.  Berat kering tanaman adalah suatu 

indikasi pertumbuhan tanaman yang dapat melakukan proses fotosintesis dengan 

baik, sehingga karbohidrat yang dihasilkan disebarkan keseluruhan bagian tanaman, 

seperti pembentukan tinggi tanaman,  dan berat basah tanaman cabai rawit.  Peubah 
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berat kering tanaman ini didukung oleh semua peubah tersebut di atas, sehingga 

memperoleh hasil terbaik pada perlakuan kotoran ayam dengan varietas caplak 

samarinda. Kandungan  Nitrogen yang terdapat didalam kotoran ayam adalah sebesar 

1,43 % termasuk dalam kreteria  sangat tinggi,  selain itu pula didalam pupuk organik  

kotoran ayam mengandung P2O5 yakni 4,54 % dan K2O  yaitu  0,34 %, lebih tinggi 

dibandingkan dengan kandungan unsur hara pada pupuk kandang lainnya.  Diketahui 

fungsi nitrogen bagi tanaman adalah : untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian 

vegetatif tanaman, seperti daun, batang dan akar; berperan penting dalam hal 

pembentukan hijau daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesi; membentuk 

protein, lemak dan berbagai persenyawaan organik..                  

Diketahui bahwa fungsi  unsur P di dalam tanaman adalah hara yang dapat 

bergerak bebas di dalam tanaman dari akar ke daun, buah, dahan dan sebagainya 

(Darmawan dan Baharsyah, 2010). Unsur P sangat dibutuhkan tanaman yang 

berfungsi untuk merangsangnya pembentukan akar, khususnya pada tanaman yang 

masih muda  dan mempercepat pertumbuhan tanaman, karena adanya perkembangan 

akar, sehingga memudahkan penyerapan air dan unsur hara  untuk pertumbuhan 

tanaman (Maspary, 2010). 

Tabel 4. Rata-rata jumlah bunga per tanaman pengaruh  interaksi perlakuan 
pemberian  pupuk organik dengan varietas cabai rawit (buah) 

Jenis Pupuk Organik 
Varietas Cabai Rawit 

Caplak Samarinda  Lokal Pelita F1 
Kotoran Sapi 252.167b

 194.500b 118.917a 
Kotoran Ayam 221.667b 257.833b 218.750b 
Guano 196.083b 211.167b 90.917a 
Tricokompos 239.833b 253.000b 236.333b 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan nilai yang berbeda 
berdasarkan Uji Nilai Tengah DMRT Taraf 5%. 

 Komponen hasil  tanaman cabai rawit pada penelitian ini adalah jumlah bunga 

per tanaman, jumlah buah per tnaman, berat buah segar per tanaman, jumlah buah per 

tanaman, hasil per hektar, dan indek panen.  Peubah  jumlah bunga per tanaman, 

terdapat interaksi perlakuan pupuk organik dengan varietas cabai rawit berpengaruh 

sangat nyata dapat di lihat pada Tabel 4.  Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui, bahwa 
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interaksi perlakuan pemberian pupuk organik dengan varietas cabai rawit  yang 

menunjukkan rata-rata jumlah bunga per tanaman tertinggi yaitu 257,833 bunga, 

terdapat pada kombinasi penggunaan pupuk organik kotoran ayam dengan varietas 

cabai rawit lokal. 

Faktor pupuk organik memberikan pengaruh yang tidak nyata. namun 

perlakuan varietas cabai rawit berpengaruh sangat nyata pada jumlah buah per 

tanaman  (Gambar 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rata-rata jumlah buah per tanaman pengaruh tunggal pemberian  pupuk 
organik 

 Berdasarkan gambar di atas, bahwa rata-rata jumlah buah per tanaman 

terbanyak pada perlakuan tunggal pemberian pupuk organik jenis kotoran ayam yaitu 

458,31 buah. Sedangkan pengaruh tunggal perlakuan beberapa varietas cabai rawit  

peubah jumlah buah per tanaman, berat buah segar, dan hasil per hektar disajikam 

pada Tabel 5. 

Berdasarkan tabel  tersebut dapat  diketahui, bahwa rata-rata jumlah buah per 

tanaman, berat buah segar per tanaman dan hasil buah per hektar  terbanyak 

ditunjukkan pada perlakuan tunggal varietas caplak Samarinda yaitu 477,21 buah,  

544,55 g dan  8614,781 kg. Dengan semakin banyaknya jumlaj bunga  pertanaman 

dan diikuti dengan jumlah buah  yang banyak pada cabai rawit  samarinda, maka 

tentunya berat buah segar dan hasil per hektar juga lebih tinggi.  Dari penampakan 

ukuran buah cabai rawit Samarinda lebih besar dari  pada cabai rawit lokal dam Pelita 

F1. 
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Tabel 5.  Rata-rata jumlah buah per tanaman (X1), berat buah segar per tanaman (g) 
(X2), hasil per hektar (kg) (X3),pengaruh tunggal beberapa varietas cabai  
rawit (buah) 

Varietas (X1) (X2), (X3) 

Caplak Samarinda 477.21b 544.55c 8614.781c 

Cabai Rawit Lokal 439.00b 170.02a 2689.650a 

Pelita F1 281.17a 345.65b 5468.219b 

Keterangan:  Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan nilai yang berbeda 
berdasarkan Uji Nilai Tengah DMRT Taraf 5%. 

 

Interaksi perlakuan pemberian pupuk organik dengan beberapa varietas cabai 

rawit dan faktor  pemberian pupuk organik memberikan pengaruh yang tidak nyata 

dan perlakuan varietas cabai rawit berpengaruh yang sangat nyata. Rata-rata pengaruh 

tunggal pemberian pupuk organik pada peubah berat buah segar per tanaman dapat 

dilihat pada Gambar 4 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.  Rata-rata berat buah segar per tanaman pengaruh tunggal pemberian 

pupuk organik (g)  

Kisaran berat buah segar per tanaman pengaruh tunggal pemberian pupuk 

organik yaitu 315,71 - 636,54 g. Berdasarkan gambar di atas dapat kita ketahui bahwa 

rata-rata berat buah segar per tanaman tertinggi ditunjukkan pada perlakuan tunggal 

pemberian pupuk organik jenis kotoran ayam 424,71  g dan kotoran sapi sebagai hasil 

terendah yaitu 315,71 g.  Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat kita ketahui bahwa rata-

rata berat buah segar per tanaman dan hasil per hektar tertinggi ditunjukkan pada 

perlakuan tunggal varietas caplak Samarinda 544,55 g dan 8614.781 kg, berbeda 

nyata dengan kedua varietas yang lainnya.  
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Perlakuan varietas cabai rawit berpengaruh yang sangat nyata pada peubah 

hasil per hektar.   Rata-rata pengaruh tunggal pemberian pupuk organik dapat di lihat 

pada Gambar 5.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Rata-rata hasil per hektar pengaruh tunggal pemberian pupuk organik 

(kg) 

 Kisaran rata-rata hasil per hektar pengaruh tunggal pemberian pupuk organik 

yaitu 4994,53 -6713,36 kg. Berdasarkan gambar di atas dapat kita ketahui bahwa rata-

rata hasil per hektar terbanyak ditunjukkan pada perlakuan tunggal pemberian pupuk 

organik jenis kotoran ayam 6713,36 kg dan kotoran sapi yang terendah 4994,53 kg.  

Pada peubah indek panen terdapat interaksi perlakuan pemberian pupuk organik 

dengan varietas cabai rawit berpengaruh  sangat nyata. Rata-rata pengaruh interaksi 

perlakuan pemberian pupuk organik dengan varietas cabai rawit dapat di lihat pada 

Tabel 7. 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui, bahwa interaksi  perlakuan pemberian 

pupuk organik dengan varietas cabai rawit yang menunjukkan rata-rata indeks panen  

tanaman terkecil terdapat pada kombinasi pupuk  tricokompos dengan varietas cabai 

rawit local  yaitu 35,36 (%), tidak berbeda dengan kombinasi pupuk kotoran ayam  

dengan varietas  cabai rawit local (38,66 %), . kombinasi kotoran sapi dengan cabai 

rawit lokal (37,78 %),  kombinasi pupuk guano dengan cabai rawit caplak samarinda 

(46,68 %).  Sedangkan  perlakuan dengan rata-rata indeks panen tertinggi yaitu 64,59 
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%, terdapat pada kombinasi  pupuk organic tricokompos dengan varietas Pelita F1  

cabai rawit., tetapi tidak berbeda dengan kombinasi  perlakuan kotoraan ayam dengan 

varietas Pelita F1, kotoran sapi dengan varietas Pelita F1, kotoran sapi dengan caplak 

samarinda, kotoran ayam dengan caplak samarinda, guano dengan varitas cabai local, 

trichokompos dengan caplak samarinda. Diketahui bahwa  tricokompos mengandung 

unsur hara makro dan mikro yakni unsur N (0,50 %), P2O5 ((0,28 $) dan K (0,42 %) 

sedangkan unsur mikro seperti Ca, Fe, Mn, Cu, dan Zn. Trocokompos bermanfaat 

untuk memperbaiki struktur tanah, memudahkan pertumbuhan akar, menahan air, 

meningkatkan aktivitas biologis mikroorganisme tanah yang mengntungkan, 

meningkatkan pH tanah asam, dan sebagai pengendali OPT penyakit tular tanah 

(Suheti, 2010). 

Tabel 7.  Rata-rata indeks panen pengaruh kombinasi perlakuan varietas cabai rawit 
dengan pemberian pupuk organik (%) 

Jenis Pupuk Organik 
Varietas Cabai Rawit 

Caplak Samarinda Cabai Rawit Lokal Pelita F1 
Kotoran Sapi 56,73b 37,78a 51,43b 

Kotoran Ayam 47,82ab 38,65a 55,80b 

Guano 46,68a 50,44b 46,19a 

Tricokompos 61,13b 35,36a 64,59b 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan nilai yang berbeda 
berdasarkan Uji Nilai Tengah DMRT Taraf 5%. 

 

Hal ini  dijelaskan oleh Sarief (1985), pupuk kandang kotoran ayam 

merupakan sumber nitrogen, posfat dan kalium serta unsur mikro yang sangat 

diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berat buah segar per 

tanaman dan jumlah buah per tanaman pada tanaman cabai rawit tentu akan 

berpengaruh pada hasil per hektar. Secara penampakan, ukuran buah cabai rawit 

varietas caplak samarinda cenderung lebih besar  (Gambar1), dibandingkan dengan 

varietas cabai rawit lainnya  (Gambar 2 dan 3), hal inilah yang mempengaruhi 

produksi buah segar tanaman cabai rawit varietas caplak samarinda lebih tinggi 

dibandingkan varietas cabai rawit lokal dan Pelita F1. 
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Kesimpulan 

1. Interaksi perlakuan beberapa varitas cabai rawit dengan berbagai pupuk organik 

pada peubah berat kering tanaman, jumlah bunga dan indeks panen  menunjukkan 

pengaruh yang nyata  dan yang terbaik diperoleh berat kering pupuk organik 

guano dengan cabai rawit samarinda (224,32 g),  jumlah bunga yang terbanyak 

pada pupuk kotoran ayam dengan  cabai rawit local (253,00 buah),   Peubah 

indeks  panen yang terbaik pada pupuk trichokompos dengan varitas pelita F1 

(64,54 %), tetapi tidak berbeda dengan kotoran ayam dengan caplak samarinda 

(47,82 %). 

2. Perlakuan tunggal beberapa varitas cabai rawit menunjukkan pengaruh nyata pada 

semua peubah diantaranya varietas caplak samarinda menunjukkan respon terbaik 

jumlah buah per tanam (477,28 buah), dan hasil per ha (8634,781 kg) atau 8, 63  

ton per ha. 

3. Perlakuan tunggal berbagai pupuk organik tidak  menunjukkan pengaruh yang 

nyata, namun kecenderungan pupuk kototran ayam memperlihatkan pertumbuhan 

dan hasil yang baik, diantaranya tinggi tanaman (48,88 cm), jumlah buah per 

tanaman (458,31 buah), jumlah biji per buah (38,8 biji) dan hasil per ha (6713,36 

kg). 

 

Saran 

1. Perlakuan pupuk organik kotoran ayam dengan varietas caplak samarinda 

memperlihatkan peubah hasil per ha yang tertinggi yakni 8,63 ton per ha. 

2. Perlakuan varietas caplak samarinda memperolel, jumlah buah per tanaman, berat 

buah segar per tanaman yang tertinggi 

3. Sebaiknya dalam penggunaan varietas lebih lebar yakni (70 x 100 cm) atau (100 x 

100 cm), karena jarak tanam (50 x 75 cm) masih terlalu rapat. 
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Abstrak 
 

Lahan sulfat masam adalah tanah bermasalah yang memerlukan pengelolaan khusus 
untuk dapat dimanfaatkan. Masalah yang paling berat untuk pertumbuhan adalah pH 
rendah, kelarutan Al, Fe, Mn serta rendahnya ketersediaan unsur hara terutama P dan 
K. Untuk memperbaiki kesuburan tanah diperlukan bahan pembenah tanah 
(amelioran) salah satunya adalah penambahan Biochar sekam padi. Penelitian ini 
bertujuan (i) mengetahui peningkatan respon pertumbuhan tanaman jagung manis 
terhadap pemberian Biochar sekam padi dan pupuk NPK, (ii) untuk mendapatkan 
takaran Biochar sekam padi dan pupuk NPK yang mampu memberikan peningkatan 
pertumbuhan tanaman jagung manis pada tanah sulfat masam. Penelitian ini 
dilaksanakan di Rumah Kaca Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITRA) 
Banjarbaru dari bulan Agustus - Oktober 2012. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL). Faktor yang diteliti adalah perlakuan pemberian 
biochar sekam padi dan pupuk NPK yang terdiri dari 6 perlakuan dan setiap 
perlakuan diulang 4 kali, sehingga diperoleh 24 percobaan. Faktor yang diuji adalah:  
Ac0 = Kontrol (Tanpa Biochar dan NPK), Ac1 = Kontrol + NPK 400 kg.ha-1 setara 3 
g.pot-1, Ac2 = Biochar 75 g.pot-1+NPK 400 kg.ha-1 setara 3 g.pot-1, Ac3 = Biochar 
225 g.pot-1+NPK 400 kg.ha-1 setara 3 g.pot-1, Ac4 = Biochar 75 g.pot-1+NPK 200 
kg.ha-1 setara 1,5 g.pot-1, Ac5 = Biochar 225 g.pot-1+NPK 200 kg.ha-1 setara 1,5 
g.pot-1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Biochar sekam padi dan 
pupuk NPK memberikan pengaruh sangat nyata pada komponen pertumbuhan, yaitu 
tinggi tanaman umur 14, 21, 28, 35, dan 42 hst: jumlah daun umur 21, 28, 35, dan 42 
hst; panjang daun, lebar daun, dan diameter batang. Perlakuan Ac3 = Biochar 225 
g.pot-1+NPK 400 kg.ha-1 setara 3 g.pot-1, memberikan hasil tertinggi pada parameter 
pertumbuhan tetapi masih belum dapat meningkatkan produksi jagung. 
 
Kata kunci: tanah sulfat masam, Biochar sekam padi, jagung manis 
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Pendahuluan 

Jagung termasuk bahan pangan penting karena merupakan sumber karbohidrat kedua 

setelah beras. Bahkan pada beberapa dearah di Indonesia, jagung dijadikan sebagai 

bahan pangan utama. Selain sebagai bahan pangan, jagung juga dikenal sebagai salah 

satu bahan pakan ternak dan industri (Purwono dan Hartono, 2005). 

Produksi jagung pada tahun 2011 berdasarkan Angka Sementara (ASEM) 

mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2010 berdasarkan angka tetap 

(ATAP) yaitu 16.670 ton atau turun 14,32%. Sedangkan produktivitas lahan turun 

0,36 kw.ha-1 atau 0,70%. Penurunan produksi maupun produktivitas lahan salah 

satunya diakibatkan beralihnya fungsi lahan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kal-Sel, 2012). 

Lahan sulfat masam merupakan bagian integral dari lahan pasang surut. Lahan 

sulfat masam yang luasnya di Indonesia diperkirakan mencapai 6,7 juta ha atau 

33,3% dari total lahan pasang surut (Diperta, 2012). Menurut Mulyani, et al. (2004) 

luas lahan sulfat masam di Kalimantan Selatan sebesar 1.751.591 ha yang terdiri dari 

lahan basah dan lahan kering. Lahan ini memiliki potensi dan prospek yang cukup 

baik untuk menjadi areal pengembangan pertanian ke depan guna mendukung 

peningkatan ketahanan pangan, diversifikasi produksi dan pengembangan agribisnis.  

Produktivitas tanah sulfat masam biasanya rendah, disebabkan oleh tingginya 

kemasaman (pH<4), kelarutan Fe, Al, dan Mn serta rendahnya ketersediaan unsur 

hara terutama P dan K serta kejenuhan basa yang dapat mengganggu pertumbuahn 

tanaman (Dent, 1986). Oleh karena itu tanah  seperti ini memerlukan bahan 

pembenah tanah (ameliorant) untuk memperbaiki kesuburan tanah sehingga 

produktivitasnya meningkat. 

Aplikasi biochar (arang kayu atau karbon hitam yang didapat dari biomasa) ke 

tanah dianggap sebagai suatu pendekatan yang baru untuk menjadikan suatu sink bagi 

CO2 jangka panjang dalam ekosistem darat (Anonim, 2012). Menurut Nico, (2012) 

Carbon dalam biochar lebih stabil secara kimia maupun secara biologis bila 

dibandingkan dengan cara pendekomposisian alami. Menurut Anonimus, (2009), 

manfaat pemberian biochar ke dalam tanah antaralain mengurangi kemasaman tanah, 



Respon Pertumbuhan Tanaman Jagung Manis (Zea Mays Sturt.) 

Prosiding Seminar Nasional , Banjarbaru, 28 September 2013  75 
 

meningkatkan kemampuan tanah menyediakan Ca, Mg, P dan K, meningkatkan 

biomassa mikroba tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, dan mengurangi 

keracunan aluminum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon pertumbuhan tanaman jagung 

terhadap dosis biochar sekam padi dan pupuk NPK dalam usaha untuk membenahi 

tanah sulfat masam dan meningkatkan pertumbuhannya . 

  

Bahan dan Metode 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – Oktober 2012 di Rumah Kaca milik 

Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITRA) Banjarbaru. Tanah sulfat masam 

yang diambil dari kebun percobaan Belandean, Kabupaten Batola Kuala, Kalimantan 

Selatan dan Biochar sekam padi diperoleh dari Balai Penelitian Bogor. Untuk benih 

jagung yang digunakan adalah kultivar F1 Bonanza. 

Metode Penelitian   

Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Faktor yang diteliti 

adalah perlakuan pemberian biochar sekam padi dan pupuk NPK yang terdiri dari 6 

perlakuan dan setiap perlakuan diulang 4 kali. Sehingga diperoleh 24 unit percobaan.  

Perlakuan terdiri dari: 

Ac0 = Kontrol (Tanpa Biochar dan NPK) 
Ac1 = Kontrol + NPK 400 kg.ha-1 setara 3 g.pot-1  
Ac2 = Biochar 75 g.pot-1+NPK 400 kg.ha-1 setara 3 g.pot-1 
Ac3 = Biochar 225 g.pot-1+NPK 400 kg.ha-1 setara 3 g.pot-1 
Ac4 = Biochar 75 g.pot-1+NPK 200 kg.ha-1 setara 1,5 g.pot-1 
Ac5 = Biochar 225 g.pot-1+NPK 200 kg.ha-1 setara 1,5 g.pot-1 

 

Hasil dan Pembahasan 

Tinggi tanaman dan diameter batang   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian biochar sekam padi dan pupuk NPK 

memberikan pengaruh sangat nyata pada peubah yang diamati, yaitu tinggi tanaman 

dan diameter batang yang dapat dilihat pada tabel 1. Pertumbuhan tinggi tanaman 
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tertinggi pada umur 42 hst dan diameter batang terdapat pada perlakuan pemberian 

Biochar 225 g.pot-1+NPK 400 kg.ha-1 setara 3 g.pot-1 (Ac3) yaitu dengan tinggi 

tanaman 25,30 cm dan diameter batang 1,16 cm. Hasil ini masih sangat rendah jika 

dibandingkan dengan potensi pada kultvar F1 Bonanza yaitu tinggi tanamannya 

mencapai 125 cm dan diameter batang mencapai 4-5 cm. Hal ini dimungkinkan 

akibat pengaruh pH tanah yang sangat masam yaitu 3,54 – 4,14 dan juga 

dimungkinkan karena pengaruh kadar Fe yang cukup tinggi yaitu 128,170 – 249,490 

ppm. Menurut Palungkun dan Budiarti, (2000) pH yang baik untuk pertumbuhan 

jagung manis adalah 5,5 – 7,0. Sedangkan media dalam penelitian ini mengandung 

pH yang lebih rendah dibandingkan dengan pH optimal yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan tanaman jagung manis. Pemberian biochar sekam padi dan pupuk NPK 

kurang meningkatkan pH, meskipun kandungan pH pada biochar sekam padi cukup 

tinggi, yaitu 7,67 tetapi ternyata belum bisa memberikan kontribusi terhadap 

perubahan pH tanah sulfat masam, dengan demikian terlihat bahwa setelah diberikan 

biochar pada media tanah sulfat masam kenaikan pH tanah hanya sebesar 0,10. 

 
Tabel 1. Hasil uji beda nilai tengah perlakuan terhadap rata-rata tinggi tanaman umur 

14, 21, 28, 35 dan 42 hari setelah tanam dan diameter batang (cm) pada akhir 
penelitian 

Perlakuan Tinggi Tanaman (cm) Diameter 
Batang (cm) 14 hst 21 hst 28 hst 35 hst 42 hst 

Ac0 6,23 abc   8,19 abc   9,62 b 10,75 abc 12,81 abc    0,70 ab 
Ac1 6,05 abc   9,19 abc 11,75 abc 14,25 bc 17,75 bc    0,97 ab 
Ac2 8,16 c 11,62 c 15,87 c 20,50 bc 24,00 c 1,07 b 
Ac3 7,01 bc 10,06 c 14,12 c 22,67 c 25,30 c 1,16 b 
Ac4 3,31 a   3,25 a   3,62 a   3,75 a   3,65 a - 
Ac5 4,05 ab   4,05 ab   8,25 ab   9,00 ab   9,62 ab 0,46 a 

Keterangan: -  Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda  
nyata menurut uji BNJ pada taraf 5% 

                     -   (-) Tanaman Mati  
 

Menurut Widjaja, A. et al., (2000) konsentrasi Fe2+ sebesar 300 – 400 ppm 

sangat meracuni tanaman dan mengakibatkan ketersediaan unsur hara tanaman 

rendah. Pada penelitian hasil analisis media kadar Fe mencapai 249,490 ppm yaitu 

mendekati batas ambang keracunan untuk pertumbuhan tanaman. Keracunan besi 

dadpat disebabkan oleh hal yang beragam meliputi kondisi fisik dan kimia tanah. 
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Menurut Dobermann dan Fairhust, (2000) dalam Isak M., (2008) Prinsip utama yang 

menyebabkan keracunan besi adalah kopnsentrasi Fe2+ yang tinggi dalam larutan 

tanah karena kondisi reduksi atau pH rendah, status hara tanaman yang rendah dan 

tidak seimbang, oksidasi akar yang jelek dan daya eksklusi Fe2+ yang lemah 

disebabkan defisiensi P, Ca, Mg, dan K. Selain itu daya oksidasi akar yang jelek 

karena akumulasi substansi yang menghambat respirasi (H2S, FeS, dan asam 

organik), pemberian bahan organik yang tidak mudah terdekomposisi, dan suplai 

terus menerus besi ke dalam tanah. 

 

Jumlah, Panjang, dan Lebar Daun   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian biochar sekam padi dan pupuk NPK 

memberikan pengaruh sangat nyata pada peubah yang diamati, yaitu jumlah, panjang 

dan lebar daun yang dapat dilihat pada Tabel 2.  Pertumbuhan jumlah, panjang, dan 

lebar daun pada perlakuan Biochar 225 g.pot-1+NPK 400 kg.ha-1 setara 3 g.pot-1 

(Ac3) yaitu dengan jumlah daun 6 helai, panjang daun 61,21 cm dan lebar daun 5,67 

cm. Hasil ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi pada tanaman 

jagung F1 Bonanza yaitu jumlah daun antara 12 - 18 helai, panjang daun 80 - 150 cm 

dan lebar daun 4 - 15 cm. Hal ini dimungkinkan  pH tanah yang masam dan 

konsentrasi Fe  tinggi. 

Keracunan Fe dapat terjadi pada pH rendah dengan kondisi yang sangat masam 

dan konsentrasi Fe tanah yang tinggi memungkinkan terjadinya keracunan Fe pada 

tanaman jagung manis. Keracunan Fe dapat menyebabkan daun muda klorosis, 

batang pendek, dan ramping. Menurut Rusmarkan (2001) kelarutan tanah juga 

dipengaruhi oleh pH tanah, semakin pH masam kelarutan Fe semakin tinggi. Selain 

pH dan kadar Fe, pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh unsur hara yang ada di 

dalam tanah. 
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Tabel 2. Hasil uji beda nilai tengah perlakuan terhadap rata-rata jumlah daun umur 
14, 21, 28, 35 dan 42 hari setelah tanam, panjang dan lebar daun pada akhir 
penelitian 

 
Perlakuan 

Daun 
Jumlah (helai) Panjang Lebar 

14 hst 21 hst 28 hst 35 hst 42 hst 
Ac0 2,75 3,75 c 4,25 ab 5,00 c 5,00 bc 37,82 ab 2,70 ab 
Ac1 2,75 4,00 c 5,00 b 5,50 c 5,75 bc 54,37 b 4,15 c 
Ac2 3,00 4,00 c 5,25 b 5,75 c 5,75 bc 59,70 b 5,12 c 
Ac3 2,50 3,75 c 5,25 b 6,00 bc 6,00 bc 61,20 b 5,67 bc 
Ac4 2,25 2,75 a 2,75 ab 3,00 ab 3,00 ab - - 
Ac5 2,00 3,35 ab 4,00 a 4,00 ab 4,00 a 14,00 a 3,85 c 

Keterangan: -  Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang 
sama tidak berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf 5% 

                     -  (-) Tanaman Mati  
 

Dari hasil analisis media tanah yang digunakan kandungan N total berkisar 

0,238% - 0,364% tergolong dalam kriteria sedang. Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan  bahwa pertumbuhan tanaman jagung lambat, lemah, kerdil hal ini 

kemungkinan akibat kahat N. Menurut Anonim, (2010) apabila N tersedia di dalam 

tanah hanya atau sebagian besar dalam bentuk ammonium dapat menyebabkan 

keracunan pada tanaman dan akhirnya dapat mengakibatkan jaringan vascular pecah 

sehingga berakibat pada terhambatnya serapan air. Gejala kekurangan Ca dapat 

terjadi apabila sumber N tersedia dalam bentuk ammonium. Demikian juga 

kekurangan karbohidrat dapat terjadi sehingga pertumbuhan tanaman terhambat 

apabila kelebihan ammonium. 

 

Kesimpulan dan Saran 

1. Pemberian Biochar sekam padi dan pupuk NPK memberikan pengaruh sangat 

nyata pada komponen pertumbuhan panjang daun, lebar daun, dan diameter 

batang.  

2. Pada perlakuan Ac3 = Biochar 225 g.pot-1+NPK 400 kg.ha-1 setara 3 g.pot-1, 

memberikan hasil tertinggi pada parameter pertumbuhan tetapi masih belum 

mampu menghasilkan produksi yang maksimal, sehingga perlu penambahan dosis 

biochar pada tanah sulfat masam. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan mengetahui serangan hama penggerek batang Ostrinia 
furnacalis Guenee pada tiga varietas jagung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Oktober sampai Januari 2013, di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten 
Gorontalo, menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan 
yaitu V1 (varietas Motoro kiki), V2 (varietas Bisi 2), dan V3 (varietas Bisi 222), setiap 
perlakuan sebanyak 3 kali pengulangan, dan memperoleh 9 macam percobaan. Objek 
yang diamati adalah jumlah tanaman yang terserang hama penggerek batang, 
kerusakan daun, dan kedalaman liang gerekan pada batang. Penelitian ini 
menunjukan hasilnya tidak ada perbedaan nyata antara ketiga varietas, tetapi dapat 
dilihat varietas bisi 2 pada intensitas serangannya, kerusakan daundankedalaman 
liang gerekan di batang  lebih rendah disbanding dengan varietas bisi 222 lebih 
rendah dibandingkan bisi 2 dan motoro kiki (jagung lokal ). 
 
Kata kunci: serangan, penggerek batang, varietas jagung 
 

 

Pendahuluan 

Jagung merupakan komoditi tanaman pangan kedua terpenting setelah padi, karena 

jagung tergolong tanaman biji-bijian yang mengandung karbohidrat tinggi, sehingga 

memiliki potensi besar sebagai pensubtitusi beras. Selain itu, jagungjuga memegang 

peranan penting sebagai sumber bahan industri dan bahan baku pakan. Kebutuhan 

akan jagung dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya 

jumlah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan akan jagung pemerintah melakukan 

berbagai terobosan seperti penggunanan varietas unggul dan hibrida dengan 

keunggulan memiliki tingkat produksi tinggi. 

Penurunan produksi jagung salah satunya disebabkan oleh serangan hama dan 

penyakit yang dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar.Salah satu hama yang 
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sering ditemukan pada tanaman jagung dan cukup penting adalah hama penggerek 

batang Ostrinia furnacalis(Kalshoven, 1981 dalam Lihawa et. al., 2010). Menurut 

Culi (2001) dalam Abdullah et. al. (2011) bahwa penggerek batang jagung, larvanya 

menggerek didalam batang jagung dan menyebabkan terganggunya transportasi air 

dan hara tanaman, sehingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat, kerdil, 

matinya titik tumbuh, atau kelayuan seluruh tanaman, yang mengakibatkan 

penurunan hasil panen jagung. Serangan penggerek batang jagung dapat 

mengakibatkan kehilangan hasil hingga mencapai 80%. (Bato et. al., 1983; Wiseman 

et. al., 1984; Nafus and Schreiner, 1987 dalam Pabbage et. al., 2007) 

Salah satu taktik dalam pengendalian serangan hama pada tanaman jagung 

adalah dengan membudidayakan varietas yang tahan terhadap serangan hama (Oka, 

2005). Penggunaan varietas tahan adalah merupakan cara yang paling aman, mudah 

dan murah serta dapat dikombinasikan dengan cara-cara pengendalian lain. Banyak 

para ahli genetika tanaman mencoba untuk merekayasa tanaman agar tahan terhadap 

serangan hama dengan cara menemukan sifat-sifat tahan yang ada pada sebuah 

tanaman, kemudian memanfaatkan sifat-sifat tahan tadi untuk mengembangkan 

sebuah varietas yang lebih tahan atau paling tidak mengurangi kerusakan akibat 

serangan hama. Klun dan Robinson (1969) dalam Surtikanti et. al. (2002) 

menemukan bahwa kandungan DIMBOA yang tinggi pada bibit jagung, dapat 

menjadi bukti bahwa tanaman muda tahan terhadap serangan hama penggerek batang 

Ostrinia furnacalis. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketahanan suatu varietas 

jagung dapat mempengaruhi tingkat serangan hama penggerek batang jagung. 

Semakin tahan suatu varietas terhadap serangan hama penggerek batang jagung, 

maka semakin rendah tingkat serangan hama penggerek batang jagung. Untuk itu 

perlu adanya pengkajian terhadap tingkat serangan hama penggerek batang jagung 

pada beberapa varietas. 
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Bahan dan Metode 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Januari 2013. Lokasi 

penelitian dilaksanakan di desa Hulawa, kecamatan Telaga, kabupaten Gorontalo.Alat 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain cangkul, traktor,toples, pinset, 

kamera digital, alat tulis menulis, kertas grid dan cutter.Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain benih jagung varietas motorokiki, bisi 2, dan bisi 222, larva 

penggerek batang, dan label. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan, yaitu: 

 V1 = Varietas Motoro kiki( jagung lokal ) 

 V2 = Varietas Bisi 2 

 V3 = Varietas Bisi 222 

Jadi, secara keseluruhan dibutuhkan 3 x 3 = 9 unit percobaan.Masing-masing unit 

percobaan berukuran 5 m x 4 m, dengan jarak tanam 75 cm x 25 cm. 

Penelitian ini dilakukan dengan menginvestasi larva instar 3 sebanyak 2 kali 

pada pucuk tanaman jagung, yaitu pada umur tanaman 2 dan 4 MST, dan investasi 

pada batang jagung berumur 7 MST, yaitu pada ruas ke-6 untuk varietas Motoro kiki 

dan ruas ke-8 pada varietas Bisi 2 dan Bisi 222. Investasi pada batang dilakukan 

dengan cara melubangi batang terlebih dahulu dengan menggunakan pinset sedalam 1 

cm, kemudian larva dimasukkan kedalam lubang tersebut. 

Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini yaitu : jumlah tanaman terserang 

hama penggerek batang, nilai kerusakan daun, dan panjang liang gerekan pada 

batang. Pengamatan nilai kerusakan daun dilakukan berdasarkan deskripsi kerusakan 

daun menurut Fleming et. al (1985) dalam Sodiq (2009) dihitung sebagai berikut: 

Kelas 1 : Tidak ada lubang serangan, tetapi terdapat titik-titik serangan pada 
daun 

Kelas 2 : Terdapat titik-titik serangan dengan beberapa lubang serangan 
berukuran sedang. 

Kelas 3 : Terdapat lubang serangan yang berukuran sedang dalam jumlah agak 
banyak. 

Kelas 4 : Kerusakan daun yang berat dengan adanya lubang serangan berukuran 
besar dalam jumlah banyak 
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Untuk menghitung persentase tingkat serangan hama penggerek batang 

jagung menggunakan rumusDirektorat Bina Perlindungan Tanaman (1992): 

I = 		
		

x 100% 

Keterangan : I = Intensitas serangan 

   a = Banyaknya tanaman yang terserang 

   b = Banyaknya tanaman yang tidak terserang 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan sidik ragam ANOVA. 

Bila berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut BNT pada taraf 5% dengan bantuan 

aplikasi SAS 9.1 for Windows. 

 

Hasil dan Pembehasan 

Intensitas Serangan Hama Penggerek Batang Jagung 

Hasil pengamatan tingkat serangan hama penggerek batang jagung pada varietas 

motorokiki, bisi 2, dan bisi 222 saat 2 minggu setelah investasi larva instar 3 pada 

umur tanaman 2 dan 4 MST tampak pada tabel berikut : 

Tabel 1.  Rata-rata intensitas serangan hama penggerek batang saat 2 minggu setelah 
investasi (msi) 

Varietas 
Intensitas  Serangan (%) 

Investasi Umur 2 MST Investasi Umur 4 MST 
Motoro kiki 6.67TN 76.67 TN 

Bisi 2 3.33 TN 70 TN 

Bisi 222 10TN 80TN 

KK (%) 122.47 22.71 
TN : tidak berbeda nyata 

  

Tabel di atas menunjukkan bahwa, secara umum intensitas serangan pada 

investasi umur 2 MST tergolong serangan ringan dibandingkan pada umur 4 MST 

tergolong serangan berat. Hal ini diduga karena kandungan DIMBOA masih sangat 

tinggi pada umur 2 MST, yang menyebabkan kematian bagi  larva penggerek batang. 

Klun dan Robinson (1969) dalam Surtikanti et. al. (2002) menemukan bahwa 

kandungan DIMBOA yang tinggi pada bibit jagung, dapat menjadi bukti bahwa 

tanaman muda tahan terhadap serangan hama penggerek batang Ostrinia furnacalis, 
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karena DIMBOA (2,4–dihidroksi–7–methoxi–(2H)–1,4–benzoxasine–3(4H)–one)  

merupakan senyawa yang bersifat repelan yang dapat menyebabkan kematian bagi 

hama penggerek batang jagung (Reedet al., 1972 dalam Sodiq, 2009). 

 Respon fisiologi tanaman bervariasi menurut umur tanaman dan tentunya 

mempengaruhi kenampakan sifat ketahanan di lapangan. Kandungan DIMBOA 

tertinggi pada tanaman jagung terdapat pada permulaan musim atau pada tanaman 

masih berumur muda, dan kandungan DIMBOA akan semakin menurun seiring 

bertambahnya umur tanaman. Penurunan kadar DIMBOA lebih cepat terjadi pada 

varietas yang peka dibandingkan dengan varietas jagung yang tahan (Untung, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik rata-rata intensitas serangan hama penggerek batang saat 2 MSI 

 

Ketiga varietas iniIntensitas serangan yang diujikan ternyata menunjukkan 

tidak adanya perbedaan yang nyata.Terlihat pada grafik diata varietas bisi 2 lebih 

rendah intensitas serangannya yaitu pada investasi umur 2 MST (3.33%) 

dibandingkan varietas motoro kiki (6.67%) dan bisi 222 (10%). Rata-rata intensitas 

serangan pada investasi umur 4 MST ternyata juga menunjukkan perbedaan yang 

tidak nyata dari masing-masing varietas, namun varietas bisi 2 juga menunjukkan 

intensitas serangan lebih rendah, yaitu (70%) dibandingkan varietas motoro kiki 

(76.67%) dan bisi 222 (80%). Perbedaan intensitas serangan ini diduga karena 

varietas bisi 2 memiliki ketahanan lebih tinggi dibandingkan varietas motoro kiki dan 

bisi 222. 
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Perbedaan ketahanan tanaman terhadap serangga tertentu disebabkan oleh 

faktor biofisik dan faktor biokimia.Faktor biofisik seperti morfologi, anatomi dan 

warna tumbuhan mempengaruhi ketahanan suatu varietas.Tumbuhan menjadi lebih 

disenangi atau sebaliknya oleh serangga, tergantung dari besarnya peranansetiap 

faktor atau kombinasi dari ketiga faktor di atas. Menurut Beck (1965) dalam Sodiq 

(2009), faktor biokimia digolongkan dalam dua golongan, yaitu (1) yang 

menghambat proses fisiologi serangga antara lain adalah alkaloida beracun yang 

banyak pada tumbuhan dan, (2) kurangnya salah satu unsur pakan yang diperlukan 

oleh serangga pada tanaman yang berpengaruh terhadap kehidupan serangga (Sodiq, 

2009). 

 

Nilai Kerusakan Daun 

Hasil pengamatan (Tabel 2) terlihatketiga varietas tidak menunjukkan perbedaan nilai 

kerusakan daun yang nyata,pada investasi umur 2 MST maupun investasi pada umur 

4 MST. Dilihat dari rata-rata nilai kerusakan daun, ketiga varietas tergolong memiliki 

tingkat ketahanan yang tinggi terhadap serangan hama penggerek batang. Tetapi 

varietas bisi 2 menunjukkan nilai kerusakan daun yang rendah, yaitu pada umur 2 

MST (1.03) dan umur 4 MST (1.7). Hal ini diduga karena varietas bisi 2 memiliki 

jaringan ikatan pembuluh yang lebih banyak dan lebih rapat dari pada varietas motoro 

kiki dan bisi 222, sehingga hama mengalami kesulitan dalam memakan daun jagung 

varietas bisi 2.Varietas yang memiliki jaringan ikatan pembuluh yang lebih banyak 

dan rapat merupakan pagar terhadap serangan larva penggerek batang jagung 

(Sunjaya, 1970 dalam Sodiq, 2009). 

Tabel 2. Rata-rata nilai kerusakan daun 

Varietas 
Nilai Kerusakan Daun 

Investasi Umur 2 MST Investasi Umur 4 MST 
Motoro kiki 1.07TN 1.87TN 

Bisi 2 1.03TN 1.7TN 

Bisi 222 1.1TN 1.9TN 

KK (%) 7.65 17.45 
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 Dilihat dari warna daun, diduga karena Bisi 2 memiliki warna daun hijau 

cerah dibandingkan varietas Bisi 222 yang memiliki warna daun hijau tua sehingga 

tingkat kesukaan hama lebih tinggi pada varietas Bisi 222 dibandingkan Bisi 2 dan 

Motoro kiki. Kandungan klorofil lebih banyak pada tanaman yang berwarna hijau tua 

dibandingkan pada tanaman yang berwarna hijau cerah, hal ini yang menyebabkan 

hama penggerek batang lebih menyukai varietas Bisi 222, karena klorofil berfungsi 

untuk menukarkan cahaya matahari menjadi zat makanan. 

 

Panjang Liang Gerekan pada Batang 

Tampak pada Tabel 3 di bawah, ketiga varietas yang diujikan menunjukkan panjang 

liang gerekan yang tidak berbeda nyata. Namun terlihat bahwa varietas bisi 222, rata-

rata panjang liang gerekannya lebih rendah (1.8417), dibandingkan varietas motoro 

kiki (1.8917) dan varietas bisi 222 (2.3833). Hal ini diduga bahwa varietas bisi 222 

memiliki jaringan pada batang yang keras, sehingga hama sukar menggerek batang. 

Umumnya hamapenggerek batang, akan mengalami kesulitan larvanya untuk 

menggerek batang yang mempunyai susunan anatomis yang lebih rapat. Kekerasan 

yang menyeluruh dari suatu tanaman sangat mempengaruhi toleransi terhadap 

serangan hama. Dengan demikian tanaman yang kekar dapat dikatakan mempunyai 

ketahanan yang lebih tinggi (Sodiq, 2009). 

Tabel 3. Rata-rata panjang liang gerekan pada batang 
Varietas Panjang Liang Gerekan (cm) 

Motoro kiki 1.8917TN 

Bisi 2 2.3833TN 

Bisi 222 1.8417TN 

KK (%) 33.436 
TN : tidak berbeda nyata 
 

Berbeda halnya dengan kerusakan daun, panjang liang gerekan batang pada 

varietas bisi 222 lebih rendah dibandingkan dengan varietas motoro kiki dan bisi 2. 

Hama penggerek batang lebih menyukai daun dari pada batang jagung varietas bisi 

222. Hal ini belum diketahui dengan pasti, namun diduga tingkat preferensi hama 

terhadap faktor biofisik dan biokimia pada batang berbeda dengan pada daun. 
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Kemungkinan susunan anatomi pada batang lebih rapat dibandingkan pada daun 

varietas bisi 222. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian serangan hama penggerek batang pada tiga varietas jagung dapat 

disimpulkan bahwadari ketiga varietas tidak menunjukkan perbedaan serangan yang 

nyata, namun varietas bisi 2 lebih tahan terhadap serangan hama penggerek batang 

Ostrinia furnacalis Guenee dibandingkan varietas motoro kiki dan bisi 222. 
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Abstrak 

Padi lokal merupakan plasma nutfah yang seharusnya mendapat perhatian dari semua 
pemangku kepentingan, karena sebagian mulai terancam hilang dan beberapa tahun 
terakhir  dilaporkan terserang penyakit tungro yang mengakibatkan gagal panen.  
Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah pengendalian virus tungro yang 
ramah lingkungan (produk pertanian yang sehat dan aman bagi konsumen dan 
lingkungan) dengan melakukan induksi sistem pertahanan varietas padi lokal karena 
ketahanan  tanaman terhadap patogen dapat diperoleh melalui pengaktifan sistem 
pertahanan tanaman dan penggunaan varietas tahan merupakan salah satu 
pengendalian penyakit yang efektif dan ramah lingkungan.  Sedangkan target 
khususnya adalah melakukan isolasi dan karakterisasi Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria (PGPR)  sebagai salah satu agensia hayati yang berpotensi untuk 
diaplikasikan guna menekan serangan tungro.  Kegunaan penelitian ini adalah sebagai 
usaha awal guna membantu  pengendalian penyakit tungro sehingga dapat mencegah 
kehilangan hasil yang lebih besar bagi petani padi akibat serangan tungro  di 
Kalimantan Selatan. Penelitian dilakukan di Laboratorium Pengendalian Hayati dan 
Laboratorium Fitopatologi Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas 
Pertanian Unlam. Isolasi PGPR dilakukan dari sawah pasang surut, Kabupaten Barito 
Kuala, Kalimantan Selatan dan berhasil dikumpulkan 15 isolat PGPR.  Dari 15 isolat 
tersebut, diperoleh 5 isolat yang berpotensi untuk dipergunakan sebagai agensia 
hayati untuk dipergunakan sebagai inducer dalam menginduksi system pertahanan 
tanaman terhadap serangan tungro karena kelima isolat tersebut mampu memproduksi 
HCN dalam jumlah yang cukup dan mampu melarutkan fosfat.   
 
Kata kunci: PGPR, tungro, varietas padi lokal. 
 

Pendahuluan 

Masyarakat telah mengenal beberapa varietas padi lokal yang merupakan sebagian 

dari keanekaragaman varietas padi lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Menurut 
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Hidayat (2000), padi lokal Kalimantan Selatan umumnya memiliki sifat seperti tahan 

terhadap genangan dan kemasaman tanah yang rendah serta kandungan Fe yang 

tinggi, berumur panjang (9-10 bulan), berbatang tinggi dengan malai di bagian atas, 

tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif, rasa nasi enak dan kualitas pera, 

memiliki daya saing terhadap gulma dan lebih mahal harga jualnya dibandingkan 

varietas unggul. 

Hama dan penyakit pada tanaman padi lokal merupakan salah satu 

permasalahan yang dihadapi petani di Kabupaten Barito Kuala sebagai sentra 

produksi padi lokal (Wahdah dan Langai, 2010).  Beberapa tahun terakhir telah 

dilaporkan bahwa varietas padi lokal Kalimantan Selatan sering terserang penyakit 

tungro. Penyakit tungro dapat menyebabkan kehilangan hasil sekitar 5-70% dan jika 

terjadi dalam areal yang luas, maka ini akan mengganggu cadangan beras dan 

ketahanan pangan  nasional (BB Padi,  2008).  

Berdasarkan  permintaan  produk  pertanian yang sehat dan aman bagi 

konsumen  serta lingkungan, pengendalian hayati menjadi salah satu cara dalam 

pengendalian patogen tanaman yang harus dipertimbangkan (Soesanto, 2008), salah 

satunya adalah pengendalian secara hayati (Biological control) dengan menggunakan 

mikroorganisme antagonis seperti bakteri dan cendawan yang telah teruji dapat 

memberikan perlawanan terhadap patogen tanaman. Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria (PGPR), merupakan salah  satu  agens hayati yang  telah  banyak 

digunakan dan teruji untuk mengendalikan berbagai patogen tanaman (Kloepper et al. 

2004).   

Sampai saat ini, belum ditemukan varietas padi lokal yang resisten  terhadap 

infeksi virus tungro. Oleh karena itu, isolasi  PGPR dari sawah lahan pasang surut 

yang merupakan sentra penananaman varietas padi lokal dan banyak terserang tungro 

perlu dilakukan dan diharapkan akan ditemukan agensia hayati yang berpotensi untuk 

digunakan sebagai  penginduksi sistem pertahanan padi varietas lokal terhadap 

penyakit tungro. 
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Metode Penelitian 

Tempat dan waktu 

Tahap awal dilakukan observasi ke lapangan pada lahan petani yang terserang tungro 

di persawahan lahan pasang surut, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang 

merupakan sentra pertanaman padi varietas lokal. Persiapan dan pelaksanaan 

penelitian dilakukan di Laboratorium Pengendalian Hayati, dan Laboratorium 

Fitopatologi Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Pertanian Fakultas Pertanian 

Unlam Banjarbaru sejak Maret –  Desember 2012. 

 

Pelaksanaan penelitian 

(1) Isolasi Plant Growth Promoting Rhizobacteria  (PGPR) 

Isolasi PGPR dilakukan dari tanah sawah di sekitar dan yang menempel pada 

perakaran padi sehat yang terdapat di antara tanaman padi yang terserang tungro di 

persawahan petani yang ada di wilayah Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Setelah 

eksplorasi, dilakukan isolasi dan pemurnian untuk mendapatkan isolat yang 

mengandung rhizobakteria. PGPR  diisolasi dengan teknik pengenceran.  Setelah 

diisolasi, dilakukan pemurnian untuk keperluan identifikasi dan karakterisasi bakteri 

yang ditemukan.    

(2) Analisis produksi senyawa HCN  

Produksi senyawa HCN dianalisis secara kualitatif menggunakan metode yang 

dikembangkan Bekker & Schipper (Munif, 2001). HCN merupakan salah satu 

senyawa yang dapat digunakan sebagai indikator pemicu pertumbuhan tanaman.  

Enam isolat terbaik hasil pengujian seleksi masing-masing ditumbuhkan pada media 

Glisina pada cawan petri.  

Sebagai indikator terbentuknya senyawa HCN akan terjadinya perubahan warna 

pada kertas saring. Warna kertas saring yang tetap kuning mengindikasikan isolat 

yang diuji tidak memproduksi HCN sedangkan warna coklat muda, coklat tua dan 

merah bata mengindikasikan produksi HCN yang semakin meningkat. 
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(3) Analisis kemampuan melarutkan fosfat  

Pengujian kemampuan rhizobakteria dalam melarutkan fosfat adalah dengan  

menggunakan media agar Pikovskaya dengan penambahan tri-calcium phosphate 

(TCP) sebagai sumber fosfat. Media disterilisasi dengan pemanasan menggunakan 

autoklaf dan pH media diatur menjadi 7.2 dengan KOH 5 N. Media dituangkan ke 

dalam cawan petri.  Setelah media mulai membeku, pada media kemudian dibuat 

lubang dengan pelubang gabus (cork borer) dan diisi dengan 0.5 ml suspensi isolat 

rhizobakteria yang diuji. Media dengan bakteri diinkubasi selama 3 hari dalam ruang 

inkubasi dengan suhu 28°C.  Kemampuan melarutkan fosfat dari isolat yang diuji 

dievaluasi secara kualitatif berdasarkan terbentuknya halo di sekitar lubang yang 

berisi suspensi rhizobakteria (Thakuria et al.,  2004). 

 

Pengamatan 

1. Produksi senyawa HCN, karena senyawa HCN merupakan senyawa beracun 

terhadap mikroorganisme seperti cendawan, bankteri dan virus, bahkan terhadap 

mahluk hidup lainnya, yang dihasilkan oleh mikroorganisme.   Jadi semakin 

tinggi senyawa HCN yang dihasilkan diduga akan semakin baik dipergunakan 

sebagai agensia antagonis.  

2. Kemampuan melarutkan fosfat. Senyawa fosfat merupakan senyawa yang sangat 

diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya, tetapi di 

dalam tanah terutama lahan pasang surut biasanya dalam keadaan terikat. Salah 

satu sifat yang dimiliki oleh agensia hayati yang baik adalah kemampuannya 

melarutkan fosfat sehingga menjadi tersedia bagi tanaman. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Seleksi dan karakteristik isolat rizobakteri Pseudomonas kelompok  fluorescens  

Seleksi yang dilakukan terhadap 15 jenis rizobakteri Pseudomonas kelompok  

fluorescens didasarkan pada hasil pengamatan yang dilakukan pada pengujian 

pendahuluan, baik pengaruhnya terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan tanaman 
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serta terhadap panjang akar yang terbentuk pada tanaman padi Pandak Kembang 

selama satu bulan.  

Pengujian sifat karakteristik dari masing-masing rizobakteri meliputi 

kemampuan  rizobakteri untuk memproduksi senyawa HCN dan kemampuannya 

dalam  melarutkan  senyawa  fosfat.  Hasil pengujian dari sifat karakteristik akan 

digunakan sebagai sumber data primer untuk mengetahui kemampuan isolat dalam 

menginduksi sistem pertahanan tanaman padi. Pengujian sifat-sifat karakteristik 

rizobakteri masing-masing sebagai berikut: 

(1) Produksi Senyawa HCN 

Senyawa HCN merupakan senyawa metabolit sekunder yang umumnya dihasilkan 

oleh bakteri P. fluorescens dan bersifat toksik terhadap cendawan patogen 

(Ramamoorthy et al., 2002). Indikasi adanya mekanisme kerja yang mendukung 

pertumbuhan oleh PGPR adalah pada saat strain bakteri meningkatkan pertumbuhan 

secara tidak langsung dengan cara mengubah keseimbangan mikrobia dalam rizosfer. 

HCN, senyawa antibiotik, siderofor pengkhelat Fe yang diproduksi oleh beberapa 

PGPR dihubungkan dengan kemampuannya dalam mereduksi patogen tanaman serta 

rizobakteria yang bersifat toksik (Schippers 1988, dalam Kloepper  et al., 1985). 

Tabel 1.  Daftar isolat rizobakteri yang memproduksi senyawa HCN 

Isolat Rizobakteri HCN* Kadar HCN 
Bx 1 + Sedang 
Bx 2 + Sedang 
Bx 4 + Sedang 
Bx 5 + Sedang 
Px 7 + Sedang 

Keterangan:  
Bx = PGPR diisolasi dari persawahan lokasi ke 1, 2, 4, 5, 7 = menunjukkan lokasi ke 
1, 2, 4, 5, dan 7.  Px = PGPR diisolasi dari rizosfer puteri malu.   
*Produksi HCN: Warna kertas saring, - kuning muda; + coklat ; ++ merah bata 
 

Hasil  pengujian kemampuan  rizobakteri dalam  memproduksi  HCN pada  

isolat  yang diuji  menunjukkan  bahwa terdapat lima  isolat  yang positif memiliki  

kemampuan  untuk  memproduksi  senyawa tersebut (Tabel 1).  Berdasarkan  hasil  
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pengamatan  terhadap lima isolat yang  positif memiliki kemampuan untuk 

memproduksi senyawa HCN, ditemukan bahwa  konsentrasi HCN diproduksi pada 

level sedang,  karena  perubahan kertas  saring  hanya  menjadi  kuning  kecokelatan.   

Karakteristik rizobakteri untuk memproduksi HCN berkaitan erat dengan  

kemampuan   rizobakteri  untuk  menghambat  perkembangan virus tungro yang telah 

diinfeksikan dan diharapkan mampu menjadi penginduksi ketahanan  pada  beberapa 

varietas padi lokal Kalimantan Selatan. Menurut Fuente et al. (2004),  senyawa HCN 

merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh bakteri 

kelompok Pseudomonas spp.  dan umumnya bersifat antimikroba.  Pendapat ini 

diperkuat oleh pemaparan dari Widodo et al. (1993), yang menyatakan  bahwa HCN 

yang dihasilkan oleh bakteri Pseudomonas  kelompok  flourescens  merupakan 

senyawa antifungal yang mempunyai  korelasi  dengan aktifitas antagonis secara in 

vivo.   

(2) Kemampuan  Melarutkan  Fosfat 

Hasil pengujian karakteristik isolat rizobakteri dalam melarutkan fosfat diketahui  

bahwa terbentuknya halo atau zona bening hanya dapat ditunjukkan oleh lima isolat, 

kecuali untuk isolat Bx 4.3 yang tidak mampu membentuk halo sebagai  indikasi  

mampu  tidaknya  rizobakteri  dalam  melarutkan fosfat (Gambar 1). 

 

 
 
Gambar 1.  Kemampuan isolat dalam melarutkan fosfat pada media Pikovskaya. (1) 

Bx 1.1 (2) Bx 2.2 (3) Bx 4.2 (4) Bx 4.3 (5) Bx 5.1 dan (6) Px 7.2. Tanda 
panah: (a) Holozone atau zona bening (halo) yang terbentuk sebagai 
indikasi isolat rizobakteri memiliki kemampuan sebagai pelarut fosfat; 
(b) Tempat rizobakteri diletakkan 
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Tabel  2.  Kemampuan isolat rizobakteri sebagai pelarut Fosfat (The ability of 
rhizobacteria isolate as Phosphate solubilizatiton) 

Isolat rhizobakteri  
(rhizobacteria isolate) 

Pelarut fosfat                              
(Phosphate solubilization) 

Halo* Φ (cm) 
Bx 1.1 + 1,30 
Bx 2.2 + 1,20 
Bx 4.2 + 1,44 
Bx 5.1 + 1,30 
Px 7.2  + 1,40 

Keterangan:  
*Pelarut fosfat:  +  terbentuk halo;  - tidak terbentuk halo 

 

Dalam  penelitian  ini, holozone yang terbentuk, khususnya dari lima isolat   

rizobakteri  uji  pada media Pikovskaya yang telah ditambahkan dengan tri-calcium 

phosphate (TCP) memiliki diameter (Φ) antara 1,20-1,44 cm. 

 

Kesimpulan 

Dari 15 isolat PGPR yang berhasil diisolasi, ditemukan lima isolat yang berpotensi 

untuk dipergunakan sebagai agensia hayati pengendali penyakit tungro. 
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Abstract 
 

Liming is often applied to counter soil acidity problems. Previous study suggests that 
the use of buffer solution method produces an accurate estimation of lime should be 
applied to soils to reach a specific pH target. This study was conducted to determine 
whether the buffer solution method is suitable for the determination of liming soils on 
tidal swampland soils. The amount of lime to reach pH 5.0 was determined using the 
equation: Y = 136.90 - 25.07X, where Y is the amount of lime (ton hectare-1), while 
X is the pH value of soils measured using buffer solution Ca(CH3COO)2 pH 5.5. 
Acuration and precision this buffer solution method to estimate the amount of lime 
applied was tested and validated through a 4-week laboratory incubation experiment. 
Results of this study showed that Ca(CH3COO)2 pH 5.5 to estimate the amount of 
lime applied to soils is accurate to be used for tidal swampland soils containing 
relatively high exchangeable-aluminium.  This method is simple and concise and thus  
it is well suited for the use in the swampland soils. 

Key-worlds: Al toxicity; tidal swamplands; sub-optimal land; liming; buffer solution 
method. 

 

Pendahuluan 

Keberhasilan reklamasi lahan sub-optimal untuk budidaya tanaman pertanian masih 

beragam dan rata-rata masih rendah karena terdapatnya sejumlah kendala yang belum 

sepenuhnya berhasil diatasi.  Salah satu sifat kimia tanah yang merupakan faktor 

pembatas terhadap pertumbuhan tanaman adalah pH tanah yang rendah.  Hasil 

pengamatan di daerah Kalimantan Selatan menunjukan bahwa pH tanah berkisar 

antara  3,3 – 4,9 untuk lahan pasang surut (Abdullah,  1997; Andriesse, 1997) dan 

3,02 – 5,46 untuk lahan kering (Saidy dan Badruzsaufari, 2009).  Tingginya 

kemasaman tanah dapat menyebabkan tanaman keracunan Al, Fe dan Mn, 
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kekurangan pospor, kalsium, magnesium, kalium dan natrium (Bohn et al., 2001), 

sehingga produktivitas tanaman menurun. 

Salah satu usaha yang umum dilakukan untuk meningkatkan pH tanah dan 

memperbaiki kesuburan tanah lahan sub optimal  adalah pengapuran.  Pengapuran 

selain dapat mengurangi kemasaman juga dapat meningkatkan kejenuhan basa 

sehingga akan memperbaiki produktivitas tanah.  Meningkatnya kejenuhan basa akan 

meningkatkan serapan basa-basa yang diperlukan tanaman. Salah satu metode yang 

umum digunakan untuk penetapan dosis pengapuran adalah metode larutan 

penyangga.  Saidy dan Mahbub (2003) menguji beberapa larutan penyangga untuk 

menduga dosis pengapuran pada tanah gambut dan menemukan bahwa larutan 

penyangga 0,1 N Ca(OAc)2 pH 5,5 memberikan hasil yang terbaik diantara larutan 

penyangga lain yang diuji.  Akan tetapi sampai saat ini metode penetapan dosis kapur 

dengan larutan penyangga ini belum diujikan atau divalidasikan pada tanah lain.  

Validasi larutan penyangga ini penting mengingat tanah gambut yang digunakan 

untuk penentuan metode larutan penyangga ini mempunyai sifat fisika dan kimia 

yang berbeda dengan tanah pada lahan sub optimal akan diberi kapur.  Penelitian ini 

bertujuan untuk memvalidasi keakuratan penggunaan metode larutan penyangga 

dalam menentukan dosis pengapuran pada lahan rawa pasang surut. 

 

Metode 

Contoh tanah disampel dari lahan rawa pasang surut di Desa Danda Jaya, Kecamatan 

Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala pada kedalaman 0-20 cm menggunakan bor 

pada beberapa titik yang berbeda. Jumlah kapur yang diaplikasikan untuk mencapai 

pH 5,0 ditetapkan  berdasarkan persamaan:  Y = 136,90 – 25,07X,  dimana Y  adalah 

kebutuhan kapur (CaCO3) (ton ha-1) untuk mencapai pH 5,0 sedangkan  X  

merupakan nilai pH larutan penyangga 0,1 N (Ca(OAc)2 pH 5,5.  Detail kalibrasi 

larutan penyangga ini untuk penetapan dosis pengapuran dapat dilihat pada Saidy dan 

Mahbub (2003).  Dosis kapur yang ditetapkan dengan larutan penyangga kemudian 

divalidasi  melalui percobaan inkubasi di laboratorium   selama 4 minggu.  Untuk  

menentukan ketepatan penggunaan larutan penyangga 0,1 N Ca(OAc)2 pH 5,5 dalam 
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menentukan kebutuhan kapur  untuk mencapai pH 5,0 dilakukan uji t dua arah untuk 

menentukan apakah ada perbedaan antara nilai pH yang diperoleh dengan pH target 

(pH 5,0).   

 

Hasil dan Pembahasan 

Reaksi (pH) tanah dari contoh tanah yang digunakan dalam penelitian ini berkisar 

dari 3,61 sampai 4,59 (Tabel 1), dan kisaran ini dapat dikelaskan dari sangat masam 

sampai masam (Djaenuddin et al., 1994).  Contoh tanah DD-R5-5 mempunyai nilai 

pH tanah yang terendah di antara contoh tanah lain yang digunakan untuk penelitian 

(Tabel 1), ternyata mempunyai kandungan Al-tukar yang tertinggi.  Sebaliknya 

contoh tanah DD-2 mempunyai kandungan Al-tukar yang terendah dan pH tanah 

yang tertinggi.  Hasil pengamatan ini mengindikasikan bahwa kemasaman tanah pada 

lokasi penelitian berhubungan dengan kandungan Al-tukar.   

Tabel 1.   Kandungan Al-tukar, pH tanah(H2O), pH tanah ditetapkan dengan larutan 
penyangga 0,1 N (Ca(OAc)2 pH 5,5, dosis kapur untuk mencapai pH 5,0 
dan pH tanah setelah pengapuran berdasarkan percobaan inkubasi di 
laboratorium 

No. Contoh 
Tanah pH H2O Al-tukar 

(me 100 g tanah-1) 
pH 

Ca(CH3COO)2 
Dosis Kapur 

(ton ha-1) 

pH (H2O) 
setelah 

pengapuran 
1. DD-R12-1 4.56 4.76 5.20 6.49 4.82 
2. DD-2 4.34 4.78 5.25 5.23 4.77 
3. DD-3 4.02 4.11 5.12 8.64 5.01* 
4. DD-R15-4 4.67 4.56 5.20 6.64 4.76 
5. DD-R5-5 3.56 3.76 5.06 10.10 5.02* 
6. DD-R23-6 3.78 3.89 5.12 8.59 5.02* 
7. DD-R23-7 3.89 3.98 5.10 8.94 5.01* 
* Tidak berbeda dengan pH target (pH 5.0) berdasarkan uji t. 

 

Hasil pengukuran pH tanah dengan larutan penyangga 0,1 N Ca(CH3COO)2 

pH 5,5 memperlihatkan bahwa pH gambut-larutan penyangga berkisar antara 5,06 - 

5,25, sehingga menghasilkan jumlah CaCO3 yang diperlukan untuk mencapai pH 5,0 

berkisar antara 5,23 - 10,10  ton ha-1 (Tabel 1).   Semakin tinggi nilai pH gambut 

yang diukur dengan  0,1 N Ca(OAc)2 pH 5,5 maka semakin rendah kebutuhan kapur 

(CaCO3) yang diperlukan untuk mencapai pH 5,0. 
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Metode larutan penyangga menggunakan larutan buffer untuk mengekstrak 

H+ dan Al-tukar, dan jumlah kapur yang harus diberikan ke tanah ditentukan oleh pH 

tanah dan kandungan Al-tukar tanah.   Pernyataan ini didukung oleh hubungan antara 

jumlah kapur yang harus diberikan ke tanah dan kandungan Al-tukar dan pH tanah 

seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.  Sebagai contoh dosis pengapuran yang 

tertinggi diamati pada contoh tanah DD-R5-5, di mana contoh tanah ini mempunyai 

pH yang terendah dan kandungan Al-tukar yang tertinggi.  Hal yang sama dapat 

diamati pada dosis pengapuran yang terendah (DD-2) yang mempunyai pH tanah 

tertinggi dan kandungan Al tukar yang terendah. 

Validasi terhadap keperluan kapur yang diaplikasikan ke tanah untuk 

mencapai pH 5,0 yang ditetapkan menggunakan larutan penyangga diperlukan untuk 

mengetahui apakah larutan penyangga yang digunakan menghasilkan pendugaan 

keperluan yang akurat.  Hasil validasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa 

penggunaan larutan penyangga Ca(CH3COO)2 pH 5,5 untuk pendugaan dosis 

pengapuran untuk mencapai pH 5,0 menghasilkan pendugaan yang akurat untuk 

empat contoh dari tujuh contoh tanah yang digunakan dalam penelitian (Tabel 1).  

Penggunaan larutan penyangga Ca(CH3COO)2 pH 5,5 pada contoh yang lain untuk 

penetapan dosis pengapuran menghasilkan pH yang lebih rendah (under estimated) 

pada pH target.  

Empat contoh tanah yang mempunyai pH yang tidak berbeda dengan target 

pH 5,0 setelah inkubasi adalah DD-3, DD-R5-5, DD-R23-6 dan DD-R23-7.  

Berdasarkan kandungan Al-tukar dan pH tanah (Tabel 1), ke empat contoh tanah ini 

mempunyai pH < 4,1 dan kandungan Al-tukar > 1,4 me g-1 tanah. Sebaliknya pada 

contoh tanah dengan kandungan Al yang relatif rendah (< 1,4 me 100 g-1 tanah), 

pemberian kapur dengan jumlah yang ditetapkan menggunaan larutan penyangga 

Ca(CH3COO)2 pH 5,5 menghasilkan nilai pH yang lebih rendah dibanding pH target.  

Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan larutan penyangga Ca(CH3COO)2 pH 

5,5 untuk menentukan dosis pengapuran akurat pada tanah dengan kandungan Al-

tukar yang relatif tinggi.  Hal yang sama juga dilaporkan oleh Shoemaker et al. 
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(2009) bahwa penggunaan larutan penyangga untuk menentukan dosis pengapuran 

hanya sesuai dengan tanah yang mengandung Al dalam jumlah yang tinggi. 

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian memperlihatkan  bahwa bahwa penggunaan larutan penyangga 

Ca(CH3COO)2 pH 5,5 untuk pendugaan dosis pengapuran hanya akurat untuk empat 

dari tujuh contoh tanah yang digunakan dalam penelitian. Ke empat contoh tanah ini 

mempunyai kandungan Al-tukar yang relatif tinggi (> 1,4 me g-1 tanah), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan larutan penyangga Ca(CH3COO)2 pH 5,5 

untuk menentukan dosis pengapuran akan akurat pada tanah dengan kandungan Al-

tukar yang tinggi. Meskipun metode larutan penyangga ini akurat pada tanah dengan 

kandungan Al yang tinggi, metode ini sangat sederhana dan ringkas sehingga cocok 

sekali untuk digunakan pada lahan sub optimal yang faktor pembatasnya adalah 

kandungan Al. 
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Abstrak 
 

Keberadaan mikrob selulolitik yang digunakan dalam pengomposan dan Azotobacter 
yang memperkaya kompos pada budidaya padi SRI pada satu musim tanam di daerah 
pasang surut untuk mendukung tercapainya pertanian berkelanjutan.  Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui viabilitas mikrob selulolitik dan Azotobacter pada 
budidaya padi SRI dan konvensional, dan hubungannya dengan ketersediaan hara N, 
P dan K serta unsur Fe di persawahan pasang surut Kalimantan Selatan. Penelitian ini 
menggunakan rancangan acak kelompok dengan dua perlakuan petak terpisah.  Petak 
utama adalah budidaya padi SRI dan konvensional, dan sebagai anak petak adalah 
delapan taraf pemupukan, yaitu kombinasi dari kompos diperkaya dengan dosis 
pupuk anorganik.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total populasi selulolitik 
pada budidaya SRI hampir 2 kali dibanding dengan budidaya padi konvensional dan 
total populasi Azotobacter pada budidaya SRI hampir 4 kali dibandingkan dengan 
budidaya padi konvensional.Peningkatan total populasi mikrob selulolitik dan 
Azotobacter sejalan dengan peningkatan kandungan N-NH4 tanah tanah setelah 
panen, dan total populasi mikrob selulolitik berbanding terbalik peningkatan 
kandungan Fe tersedia. 
 
Kata kunci: budidaya padi konvensional, perombak bahan organik, ketersediaan 
hara, Fe tersedia 
 

Pendahuluan 

Budidaya SRI merupakan alternatif budidaya yang memperhatikan secara 

menyeluruh antara biofisik lahan dan pertumbuhan optimum padi sehingga 

meningkatkan produktivitas lahan. Penerapan budidaya SRI di lahan pasang surut 

masih sangat sedikit dan lebih banyak diterapkan daerah-daerah beririgasi atau 

kekurangan air, karena sistem ini lebih menekankan pada penghematan air yang 

didasarkan bahwa padi merupakan tanaman butuh air. Budidaya SRI memiliki prinsip 
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yang bertujuan memberikan kondisi pertumbuhan optimal sistem pertunasan dan 

perakaran untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan produksi 

(Dobermann, 2004).Penerapan budidaya SRI di lahan pasang surut di Kabupaten 

Barito Kuala dapat dilakukan pada lahan pasang surut tipe B (lahan yang tidak 

tergenang pada saat pasang kecil) yang memiliki sistem Tata Air Mikro terutama 

pada tanam musim kering dan pada lahan pasang surut tipe C dan D (lahan yang tidak 

tergenang baik pada pasang besar maupun kecil).  Peningkatan kelarutan Al, Fe dan 

Mn serta kemasaman tanah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi 

padi dapat dikurangi dengan penggunaan amelioran baik pemberian kapur ataupun 

bahan organik. 

Persawahan pasang surut menghasilkan bahan jerami padi yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber bahan organik tanah.Pemanfaat jerami secara langsung 

selain proses dekomposisi yang lambat karena kondisi anaerob tanah, juga berdampak 

negatif terhadap lahan persawahan pasang surut.Muhrizal et al. (2006) dan Fahmi 

(2010) menunjukkan bahwa pemberian jerami segarpada lahan pasang surut 

menyebabkan meningkatnya kemasaman tanah dan konsentrasi Fe2+ pada keadaan 

tergenang.  Sehingga pengomposan jerami padi diperlukan sebelum memanfaatkan ke 

lahan persawahan pasang surut. Razie (2012) telah menemukan isolat-isolat mikrob 

selulolitik dari persawahan pasang surut Kalimantan Selatan mampu mempercepat 

pengomposan, yaitu selulolitik GA22, ST22, SN123 dan C52. 

Pemberian kompos jerami padi selain untuk menekan kelarut Fe, Al dan Mn 

dan mengurangi proses pemasaman tanah, bahan ini juga mensuplai hara N, P dan K 

meningkatkan tapak jerapan sehingga dapat meningkatkan efesiensi penggunaan 

pupuk.  Hara K dapat dipasok oleh bahan jerami setara dengan 120 kg K20 setiap 5 

ton jerami, dan hara P yang umumnya terikat kuat logam-logam seperti Al, Fe dan Al.  

Ketersediaan hara P dapat ditingkatkan dengan pengikatan logam-logam tersebut oleh 

kompos jerami.Sedangkan hara N merupakan hara yang dinamis, secara umum 

dipengaruhi oleh kondisi oksidasi reduksi dan kemasaman sehingga mudah hilang 

dari lingkungan pertanaman baik melalui pencucian, denitrifikasi maupun volatilisasi 

(penguapan).Pemanfaatan bakteri penambat N2 atmosfer dari persawahan pasang 
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surut merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan pasokan hara N 

padi.Pemanfaatan Azotobacter sebagai penyedia hara N untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi padi Ciherang di persawahan pasang surut Kalimantan 

Selatan (Razie et al.2008). 

Dari uraian di atas diperlukan suatu kajian untuk mengetahui keberadaan 

mikrob selulolitik yang digunakan dalam pengomposan dan Azotobacter yang 

memperkaya kompos untuk mendukung pertanian di daerah pasang surut yang 

berkelanjutan, maka penelitian ini bertujuan untuk viabilitas mikrob selulolitik dan 

Azotobacter pada budidaya padi SRI dan konvensional, dan hubungannya dengan 

ketersediaan hara N, P dan K serta unsur Fe di persawahan pasang surut Kalimantan 

Selatan. 

 

Bahan dan Metode 

Percobaan dilaksanakan di lahan pasang surut tipe B, Desa Danda Jaya, Kecamatan 

Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada musim kemarau 

di bulan Mei-September 2011.  Bahan yang digunakan adalah kompos jerami  padi 

(dari pengomposan 14 hari), benih padi varietas Ciherang, AzotobacterRG.3.62dan 

pupuk anorganik (urea, SP36 dan KCl).  Lahan seluas ± 2000 m2 dibagi menjadi 

empat kelompok sebagai ulangan dan setiap kelompok dibagi menjadi dua bagian 

sebagai petak utama(main plot).  Setiap petak utama dibagi menjadi delapan petak 

berukuran 4 m x5 m sebagai anak petak (subplot).   

Perlakuan pupuk yang diberikan adalah kombinasi antara kompos jerami 

dengan pupuk anorganik pada beberapa dosis.   Kompos jerami padi dibuat 

menggunakan campuran mikrob selulolitik GA22, ST22, SN123 dan C52.    

Selanjutnya Kompos jerami yang diberikan terdiri dari kompos diperkaya yaitu 

kompos jerami yang diinokulasi dengan Azotobacter RG.3.62 sebanyak 107 selg-1dan 

kompos yang tidak diperkaya.  Kompos diaplikasikan satu minggu sebelum 

tanamsebanyak 5 tonha-1(10 kg.petak-1). Pupuk anorganik diberikan sesuai perlakuan.  

Dosis rekomendasi pupuk N, P dan K masing-masing adalah  250 kg urea ha-1, 100 

kg SP36 ha-1dan 75 kg KCl ha-1(Lembaga Penelitian Unlam, 2004).  Pupuk urea 
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diberikan tiga tahap, yaitu pada umur 7 hari setelah tanam (HST) sebanyak 40% 

dosis, pada umur 30 HST sebanyak 30% dosis, dan umur 45 HST sebanyak 30% 

dosis, sedangkan Pupuk SP36 dan KCl diberikan sekaligus pada umur 7 HST. 

Pada budidaya SRI, benih direndam pada larutan garam untuk beberapa saat 

untuk mendapatkan benih bernas (yang tenggelam dalam larutan garam), benih padi 

terseleksi direndam kembali dalam air selama 12 jam, kemudian diperam dalam 

karung goni dalam keadaan lembab selama 24 jam.  Selanjutnya disemai pada 

nampan dengan media tanah dan kompos (1:1).  Pada budidaya konvensional tidak 

dilakukan seleksi, benih padi langsung direndam dalam air selama 12 jam, kemudian 

diperam dalam karung goni dalam keadaan lembab selama 24 jam.  Selanjutnya 

disemai di petak persawahan.  Bibit budidaya SRI dipindah tanam pada umur 10 hari 

dengan satu rumpun pada jarak tanam 25 cm x25 cm dan digenangi secara terputus 

dengan ketinggian air kurang lebih 2 cm.  Bibit budidaya konvensional dipindah 

tanam pada umur 25 hari, ditanam 3-4 rumpun pada jarak tanam 20 cm x20 cm dan 

digenangi dengan ketinggian air kurang lebih 5 cm.   

Percobaan menggunakan  RAK faktorial petak terpisah, sebagai petak utama 

adalah dua taraf perlakuan budidaya padi, yaitu budidaya SRI dan konvensional. 

Anak petak adalah delapan taraf perlakuan pemupukan, sehingga terdapat 64 satuan 

percobaan dari 16 kombinasi perlakuan dan 4 kelompok.  Perlakuan pemupukan yang 

diberikan yaitu (1) Kontrol, yaitu tanpa pemberian kompos dan pupuk; (2) Pupuk 

NPK, yaitu 100% dosis pupuk NPK; (3) Kompos diperkayaAzotobacter; (4) Kompos 

diperkaya Azotobacter + 25% dosis pupuk NPK;(5) Kompos diperkayaAzotobacter + 

50% dosis pupuk NPK; (6) Kompos diperkaya Azotobacter + 75% dosis pupuk NPK; 

(7) Kompos diperkaya Azotobacter+ 100% dosis pupuk NPK; dan (8) Kompos + 

100% pupuk NPK.   

Pada saat panen dilakukan pengambilan tanah komposit dari masing-masing 

petak dan dilakukan secara aseptik untuk menetapkan total populasi mikrob 

selulolitik dan Azotobacter dengan metode cawan hitung (plate count).Pada saat 

panen juga dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit terakhir dilakukan 

untuk menetapkan kandungan N total (ekstraksi H2SO4 dan H2O2), N-NH4
+ dan N-
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NO3
- (ekstraksi KCl 2N), P tersedia (ekstrak Bray I), K dapat dipertukarkan (ekstraksi 

NH4-Asetat 1N pH7), dan Fe tersedia (ekstraksi NH4-Asetat 1N pH 4.8). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Keberadaan mikrob selulolitik yang diinokulasikan pada kompos jerami dan 

Azotobacter untuk memperkaya kompos jerami pada pemupukan merupakan aspek 

penting mendukung keberlanjutan pertanian di lahan pasang surut.  Populasi mikrob 

selulolitik pada budidaya padi konvensional banyak ditemukan pada pemberian 

kompos diperkaya dengan 50% dosis pupuk NPK yaitu 2.24 x 107sel.g-1tanah dan 

Azotobacter pada pemberian 25% dosis pupuk NPK yaitu 3.31 x 105sel.g-1tanah.  

Sedangkan pada budidaya padi SRI, populasi mikrob selulolitik dan Azotobacter 

banyak ditemukan pada pemberian kompos diperkaya dengan 75% dosis pupuk NPK 

masing-masing sebanyak 3.89 x 107sel.g-1tanah dan 7.59 x 105sel.g-1tanah.  

Berdasarkan jumlah populasi yang paling banyak ditemukan, populasi mikrob 

selulolitik dan Azotobacter pada budidaya SRI lebih tinggi dibanding budidaya padi 

konvensional pada saat panen.  Total populasi selulolitik pada budidaya SRI hampir 2 

kali dibanding dengan budidaya padi konvensional dan total populasi Azotobacter 

pada budidaya SRI hampir 4 kali dibandingkan dengan budidaya padi konvensional 

 

 
 

Gambar 1.  Populasi mikrob selulolitik dan Azotobcter pada budidaya padi dan 
pemupukan pada saat panen 
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Keberadaan mikrob selulolitik dan Azotobacterpada lahan budidaya padi di 

persawahan pasang surut yang diberikan melalui kompos jerami padi yang 

dipergunakan menunjukkan kemampuan adaptasi dari mikrob ini pada lingkungan 

asalnya.  Selain adanya sumber nutrisi dan karbon yang berasal dari kompos.  

Pemberian pupuk anorganik N, P dan K memberikan dukungan nutrisi terhadap 

populasi kedua mikrob tersebut dalam tanah.   

Perkembangan populasi mikrob selulolitik dan Azotobacterpada budidaya SRI 

cenderung mengalami peningkatan hingga pada pemberian 75% pupuk NPK dan 

menurun pada pemberian 100% pupuk NPK. Sedangkan total populasi mikrob 

selulolitik dan Azotobactertertinggi pada budidaya padi konvensional pada pemberian 

kompos diperkaya dengan 50 dan 25% dosis pupuk NPK dan selanjutnya mengalami 

penurunan.  Total populasi mikrob selulolitik dan Azotobacterpada budidaya SRI 

lebih tinggi dibanding pada budidaya padi konvensional.  Hal ini menunjukkan 

bahwa kondisi aerob dan dosis pupuk NPK mendorong perkembangan populasi 

kedua mikrob ini lebih baik jika dibandingkan dengan perkembangan populasi dari 

mikrob selulolitik dan Azotobacter pada budidaya konvensional.  Anas et al. (2011) 

mengemukakan bahwa budidaya SRI secara nyata meningkatkan populasi mikrob 

tanah dan aktivitas enzim pada rizosfer tanaman karena adanya peningkatan 

ketersediaan N dan P. Kondisi tanah yang lebih aerobik dan bahan organik tanah 

meningkatkan pertumbuhan populasi organisme tanah menguntungkan. Lebih jauh 

dikemukakan bahwa penggunaan pupuk anorganik dan hayati (biofertilizer 

Fertismart) mampu meningkatkan populasi Azotobactertanah pada budidaya SRI 

sebesar 4.4 x 103 sel.g-1 lebih tinggi dibanding tanpa pemberian pupuk hayati (2.4 x 

103 sel.g-1) maupun pada budidaya konvensional (1.9 x 103 sel.g-1). 

Populasi mikrob selulolitik dan Azotobacterpada dua cara budidaya yang 

diaplikasikan menunjukkan adanya penurunan pada pemberian 50% dosis pupuk N, P 

dan K.  Adanya penurunan juga terlihat pada produksi dan beberapa komponen 

pertumbuhan, kandungan dan serapan hara dari N dan K tanaman, dan kandungan 

hara N total dan N-NH4 dan N-NO3, serta ketersediaan Fe tanah pada saat panen.  Uji 

korelasi menunjukan bahwa kandungan N-NH4 setelah panen berkorelasi positif 
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terhadap kedua populasi mikrob tersebut, dengan nilai r = 0.33** (α = 0.01) untuk 

hubungan mikrob selulolitik dan N-NH4 dan r= 0.29** (α=0.02) untuk hubungan 

Azotobacter dan N-NH4, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kandungan N-NH4 

tanah sejalan dengan peningkatanpopulasi kedua mikrob tersebut.  

Keberadaan mikrob selulolitik pada kedua budidaya padi tersebut cenderung 

mengikuti ketersediaan Fe tanah, dimana semakin meningkat ketersediaan Fe tanah 

akan menurunkan populasi dari kedua mikrob tersebut, namun demikian dari hasil uji 

korelasi menunjukkan hanya mikrob selulolitik yang berkorelasi negatif dengan 

peningkatan ketersediaan Fe tanah, dengan nilai r = -0.37** (α = 0.003) sedangkan 

pada mikrob Azotobacter tidak nyata berkorelasi nyata terhadap ketersediaan Fe, 

dengan nilai r = -0,15tn (α = 0.24).  Pergerakan air bawah tanah ke permukaan ketika 

air pasang memindahkan sejumlah Fe larut dari bawah permukaan tanah sehingga 

mempengaruhi aktivitas mikro tersebut. 

 

Kesimpulan 

Dari uraian penelitian tentang viabilitas mikrob selulolitik dan Azotobacter: 

1. Total populasi selulolitik pada budidaya SRI hampir 2 kali dibanding dengan 

budidaya padi konvensional dan total populasi Azotobacter pada budidaya SRI 

hampir 4 kali dibandingkan dengan budidaya padi konvensional. 

2. Peningkatan total populasi mikrob selulolitik dan Azotobacter sejalan dengan 

peningkatan kandungan N-NH4 tanah setelah panen, dan total populasi mikrob 

selulolitik berbanding terbalik peningkatan kandungan Fe tersedia. 
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Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa 
 
 

Abstrak 
 

Berdasarkan konsep PHT pengguaan pestisida merupakan alternatif terakhir apabila 
komponen pengendali lainnya tidak mampu lagi menekan hama tersebut.  Untuk 
mengatasi atau mengurangi penggunaan pestisida  tersebut perlu dicari alternatif lain 
yaitu pemanfaatan produk alami sebagai pengendali hama yang mudah, murah serta 
ramah lingkungan.  Usaha penggunaan bahan nabati dapat dimulai dengan bahan-
bahan tumbuhan yang telah diketahui/dikenal baik, misalnya bahan ramuan obat 
tradisional atau jamu, bahan-bahan berkemampuan tertentu misalnya mengandung 
rasa gatal, pahit, langu, tidak disenangi hama/serangga serta bahan-bahan tumbuhan 
yang memang jelas memiliki kemampuan racun seperti gadung, biji/daun mimba. Di 
lahan rawa banyak terdapat jenis tumbuhan antara lain  terdiri dari golongan 
rumputan, semak-semak dan pohon-pohonan.  Pada umumnya tumbuhan rawa tahan 
atau toleran tumbuh terhadap keadaan lingkungan yang marginal, seperti tumbuhan 
Eleocharis dulcis, yang dapat digunakan sebagai tanaman perangkap penggerek 
batang padi putih khususnya untuk memerangkap kolompok telur.  Selain itu 
didapatkan pula sekitar 70 jenis tumbuhan rawa berpotensi sebagai biopestisida 
nabati seperti tumbuhan kepayang, gadung, rumput minjangan, pegagan, gulinggang, 
jambu biji dan sirih. Beberapa jenis tumbuhan lain berpotensi  sebagai bahan obat 
tradisional, bahan baku kosmetik.   Dengan demikian jenis-jenis tumbuhan ini perlu 
penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatanya dan konservasi agar tetap 
berkelanjutan. 
 
Kata kunci: biopestisida, tumbuhan rawa. 
 

 

Pendahuluan 

Hama dan penyakit tanaman merupakan salah satu kendala dalam berusahatani 

tanaman pertanian.  Dalam mengendalikan hama pada umumnya selalu menggunakan 

bahan kimia beracun atau pestisida sintetik.  Menurut konsep PHT penggunaan bahan 

kimia beracun atau pestisida sintetik merupakan alternatif terakhir apabila komponen 

lainnya tidak sanggup lagi mengendalikan hama tersebut.  Dan sisi lain penggunaan 
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pestisidab yang terus-menerus akan berdampak negatif terhadap lingkungan.  Selain 

itu pula dari segi ekonomis harga pestisida tersebut mahal.  Untuk mengatasi hal 

tersebut perlu dicari alternatif pengendalian yang ramah lingkungan, yaitu dengan 

menggunakan bahan tanaman sebagai pengendali hama atau yang disebut dengan 

pestisida nabati. 

 Usaha penggunaan bahan nabati dapat dimulai dengan mengoleksi tumbuhan 

yang telah diketahui manfaatnya, seperti bahan ramuan obat-obatan bahkan oleh 

masyarakat telah digunakan untuk mengendalikan hama tanaman. Selain itu juga 

perlu dikoleksi tumbuhan yang dapat mengakibatkan rasa gatal pada kulit,  pahit, 

langu atau tidak disukai hama.  Makalah ini merupakan kumpulan dari beberapa hasil 

penelitian tentang biopestisida di lahan rawa. Makalah ini bertujuan untuk 

menginformasikan jenis tumbuhan rawa yang berpotensi sebagai pestisida nabati 

 

Tumbuhan Rawa 

Menurut Budiman et al., (1988), bahwa di lahan pasang surut Kalimantan Selatan dan 

Tengah ditemukan beberapa jenis gulma yang teridentifikasi yaitu terdiri dari 181 

genera dalam 51 famili, golongan berdaun lebar 110 spesies, rumput 40 spesies dan  

teki  31 spesies.  Vegetasi gulma yang tumbuh dominan adalah rumput purun tikus 

(Eleocharis dulcis), rumput bulu babi (Eleocharis retroflata), kelakai (Stenochiaena 

palutris), perupuk (Phragmites karka), rumput bundung (Scirpus grosus), rumput 

purun kudung (Lepironea articulata), banta (Leersia hexandra) dan kumpai bura-

bura (Panicum refens).  Menurut hasil penelitian terhadap preferensi peletakan telur 

penggerek batang padi dijumpai 5 jenis tumbuhan/gulma yang disenangi oleh 

penggrek dalam meletakkan telurnya yaitu rumput purun tikus (Eleocharis dulcis), 

kelakai (Stenochiaena palutris), perupuk (Phragmites karka), rumput bundung 

(Scirpus grosus), rumput purun kudung (Lepironea articulata) selain gulma-gulma 

tersebut kumpai bura-bura (Panicun repens) juga merupakan rumputan tempat 

persinggahan bagi imago setelah meletakkan telurnya pada gulma-gulma tersebut. 
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Koleksi Tumbuhan Rawa 

Penggunaan bahan nabati sebagai sumber senyawa bioaktif terutama sebagai bahan 

obat hampir tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, karena 

pada umumnya bahan nabati tersebut mudah terurai atau terdegradasi sehingga tidak 

persisten pada bahan makanan. 

 Takahashi (1981), menjelaskan bahwa pada dasarnya bahan alami yang 

mengandung senyawa bioaktif dapat digolongkan menjadi: 

1. Bahan alami dengan kandungan senyawa antifitopotogenik (antibiotika 

pertanian). 

2. Bahan alami dengan kandungan senyawa bersifat fitotoksik atau mengatur 

tumbuh tanaman (fitotoksin, hormom tanaman dan sebangsanya). 

3. Bahan alami dengan kandungan senyawa bersifat aktif terhadap seranngga/binang 

uji (hormon, feromon, antifidan, repelen, atraktan dan insektisidal).  

 Koleksi plasma nutfah tumbuhan yang mengandung bahan bioaktif (refelen, 

atrraktan, insektisidal) telah dilakukan di lahan rawa (pasang surut dan lebak), di 

Kalimantan Selatan, dan Tengah pada tahun 2002 – 2010.  Hasil koleksi terdiri dari 

golongan rumputan, semak, herba dan pohon-pohonan.  Nama-nama tumbuhan yang 

telah dikoleksi belum diketahui bahasa umumnya (Bahasa Indonesia), sehingga masih 

menggunakan Bahasa Daerah Banjar. Tumbuhan yang dikoleksi pada umumnya 

berhasiat sebagai obat, namun ada juga yang dapat meracun terutama pada kulit dan 

sebagian lagi mempunyai bau yang menyengat. Dari hasil eksplorasi tersebut 

ditemukan 221 jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai bahan bioaktif pestisida 

nabati. 

 

Purun Tikus Sebagai Bahan Attraktan 

Ada lima jenis rumputan yang disenangi oleh penggerek batang padi putih 

meletakkan telurnya yaitu rumput purun tikus (Eleocharis dulcis), kelakai 

(Stenochlaena palutris), perupuk (Phragmites karka), rumput bundung (Scirpus 

grosus), rumput purun kudung (Lepironea articulata).  Tetapi dari kelima jenis 

rumputan tersebut yang paling disenangi dan paling banyak ditemukan kelompok 
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telurnya hanya pada E. dulcis. (Gambar 1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ekstrak purun tikus (Eleocharis dulcis), dan kemudian diikuti prupuk (Phragmites 

karka) mempunyai potensi sebagai attraktan bagi penggerek batang padi putih (2002). 

 

 
Gambar 1.  Jumlah Kelompok Telur Penggerek Batang  yang Terperangka Inlitra 

Banjarbaru MT.2001 (Sumber: Asikin dan Thamrin,2002) 
 

Flora Rawa Sebagai Biopestisida 

Tanaman Jingah (Glutha rengas) 

Ekstrak Tanaman Jingah (Glutha rengas) termasuk Tumbuhan famili Anacardiaceae, 

yang sering dimanfaatkan kayunya, ini terkenal karena getahnya amat beracun. Bila 

terkena kulit, getah rengas bisa menyebabkan iritasi berat, bahkan bisa melumpuhkan 

manusia. Racun dari getah ini juga kerap digunakan untuk berburu binatang. Meski 

bersifat iritan, getah rengas punya khasiat untuk membasmi jamur. Beberapa 

penelitian menyebutkan rengas mengandung senyawa ursiol, rengol, glutarengol, 

laccol, dan thitsiol. Sedangkan kayunya punya senyawa golongan steroid, lipid, 

benzenoid dan flavonaloid.   

Meskipun keefektifan senyawa kimia nabati jauh dibawah senyawa kimia 

sentitik, tetapi senyawa tersebut mempunyai kelebihan, yaitu kurang menimbulkan 

dampak negatif antara lain risidu yang terjadi melalui rantai makanan yang 

membahayakan manusia dan lingkungan.  Menurut Asikin dan Thamrin (2007) 

bahwa tanaman jingah ini cukup efektif dalam mengendalikan hama penggerek 

batang padi yaitu mencapai 75%. 
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Pegagan (Centela asiatica,  L. Urban) 

Pegagan dapat diperbanyak dengan pemisahan stolon dan biji.  Menurut Asikin dan 

Thamrin (2008), tanaman ini cukup efektif untuk mengendalikan  ulat jengkal dan 

ulat grayak.  Herba rasanya manis, sifatnya sejuk, berkhasiat tonik, antiinfeksi, 

antitoksik, antirematik, penghenti pendarahan (hemostatis), peluruh kencing (diuerik 

ringan), pembersih darah, memperbanyak pengeluaran empedu, pereda demam 

(antipiretik), penenang (sedatif), mempercepat penyembuhan luka, dan melebarkan 

pembuluh darah tepi (vasodilator perifer). Khasiat sedatif terjadi melalui mekanisme 

kolinergik di susunan syaraf pusat  Pegagan mengandung asiaticoside, thankuniside, 

isothankuniside, madecassoside, brahmoisde, brahminoside, brahmic acid, madasitic 

acid, hydrocotyline, mesoinositol, centellose, caretenoids, garam mineral (seperi 

garam kalium, natrium, magnesium, kalsium, besi) zat pahit vellarine dan zat samak.  

Diduga senyawa glikosida triterpenoida yang disebut asiaticoside berperan dalam 

berbagai aktivitas penyembuhan penyakit. Asiaticoside berperan dan senyawaan 

sejenis juga berkhasiat anti lepra (kusta). Secara umum, pegagan berkasiat sebagai 

hepatoprotektor yaitu melindungi sel hati dari berbagai kerusakan akibat racun dan 

zat berbahaya  (http://drliza.wordpress.com). 

 

Rumput minjangan (Chromolaena odorata)  

Biller et al. (1994), melaporkan tumbuhan rumput minjangan juga dapat digunakan 

sebagai pakan ternak, namun harus melalui proses pengolahan seperti pengeringan 

dan penumbukan.  Rumput minjangan mengandung Pas (Pryrrolizidine Alkaloids) 

sebagai racun, dan kandungan ini menyebabkan tanaman ini berbau menusuk, rasa 

pahit, sehingga bersifat repellent dan juga mengandung allelopati. Rumput 

minjangan/kirinyu ini cukup efektif dalam mengendalikan hama perusak tanaman 

sepeti ulat grayak, ulat jengkal dan ulat buah (Asikin dan Thamrin 2005).  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, ternyata gulma kirinyu 

(Chromolaena  odorata) berpotensi sebagai pupuk hijau dan sumber bahan organik 

serta sumber unsur hara terutama nitrogen (N) dan kalium (K) dan mengandung unsur 

penting lainnya seperti P, Ca, dan Mg.  Menurut Nurita (2010), bahwa ekstrak daun 
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kirinyu 1,0 – 1,5 gram/liter air dapat memberikan pengaruh yang paling baik terhadap 

pertumbuhan dan berat segar tanaman sawi.  Dibanding dengan tanaman sawi yang 

tidak diberi pupuk daun ekstrak daun kirinyu, secara umum pemberian pupuk daun 

tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan dan berat segar tanaman sawi. 

 

Gadung (Dioscorea composita)  

Tanaman gadung (Dioscorea composita) yang diintroduksi dari India pada tahun 

1977, umbinya mengandung Diosgenin sampai 13%, dapat dipakai sebagai obat 

pengatur kelahiran (antifertilitas).  Menurut Hembing (1992), rimpang gadung 

mengandung steroid saponin, smilax saponin A,B,C, diosgenin, alkaloid phenol, 

asam amino, organik dan zat gula.  Gadung merupakan bahan dasar industri steroida 

(bahan dasar industri farmasi), yang antara lain digunakan untuk pembuatran pil 

kontrasepsi.  Tanaman gadung selan sebagai pil kontrasepsi, umbi gadung juga sering 

digunakan sebagai bahan pencuci rambut (sampo).  Hal ini disebabkan karena 

tingginya kandungan saponin dalam umbi juga toksik untuk membunuh kutu kepala 

(Badan litbang Pertanian, 1985). 

 

Kepayang (Pangium edule)  

Diduga pestisida nabati kapayang bersifat racun perut, karena pada hari pertama 

terjadi kontak belum memperlihatkan gejala keracunan, tetapi setelah larva-larva 

tersebut makan baru terjadi gejala keracunan. Kapayang (Pangium edule), 

mempunyai daya racun tertinggi berkisar  70-85%.  Menurut Asikin (2005), bahwa 

tumbuhan kapayang tersebut berpotensi sebagai insektisida nabati dalam 

mengendalikan hama penggerek btang padi, ulat kubis, ulat jengkal, ulat grayak dan 

ulat buah (Tabel 1).   

Hasil penelitian di lapangan pada tahun 2005/2006 menunjukkan bahwa 

tanaman bayam dan sawi yang dikendalikan dengan menggunakan eksrak kapayang 

(Pangium edule), tingkat serangan hama perusak daun dapat ditekan.  Dimana 

tanaman bayam yang dikendalikan intensitas kerusakan hanya berkisar  10-15%, 

begitu pula dengan tanaman sawi yaitu intensitas serangan berkisar antara 10-15,5% 
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(Tabel 2). Adapun jenis hama yang dominan menyerang tanaman bayang dan sawi 

adalah belalang, ulat jengkal, Plutella sp, ulat grayak (Asikin, 2006).  Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian di laboratorium dimana tumbuhan kapayang berpotensi dalam 

meracuni atau mematikan ulat grayak, ulat jengkal, ulat kubis dan ulat buah (Asikin, 

2003). 

Tabel 1.  Potensi ekstrak tumbuah kapayang (Pangium edule) sebagai pestisida nabati 
Bahan tumbuhan Persentase Kematian (%) 

PB UK UJ UG UB 
Daun Kapayang 75 75 60 80 60 
Kulit Batang Kapayang 80 85 70 80 75 
Kulit Buah Kapayang 75 70 65 - 70 
Biji Kapayang 75 75 70 - 70 
Daging Buah Kapayang 70 70 65 - - 

Sumber: Asikin (2005) 
Keterangan: PB: Penggerek batang, UK: Ulat kubis; UJ: Ulat jengkal; UG: Ulat grayak; UB: Ulat buah 
 

Tabel 2.   Pengaruh penggunahan bahan tumbuhan kapayang terhadap hama tanaman 
Bayam dan sawi pada MT.2005/2006 

Perlakuan Persentase kerusakan daun (%) 
Tanaman Bayam Tanaman sawi 

Daun kapayang 12,5-15 10-15,5 
Kulit batang kapayang 10-15 10-15 
Kontrol I 25-80 30-85 
Kontrol II (deltametrin) 10-15 10-15 

Sumber :Asikin (2006) 

 

Tanaman Kapayang mengandung asam sianida dalam jumlah besar, obat anti 

septik, pemusnah hama dan pencegah parasit yang manjur.  Kulit kayu pohon ini 

yang diremas-remas dan ditaburkan diperaian akan mematikan ikan atau sejenis tuba 

ikan.  Daunnya dapat mematikan ulat dan organisme hewani lainnya.  Menurut 

Rumphius (1992) dalam Wardhana (1997) bahwa seluruh bagian pohon kapayang 

mengandung asam sianida yang sangat beracun dan dapat digunakan sebagai bahan  

pencegah busuk dan senyawa pembunuh serangga.  Adapun sifat astiri dari racunnya 

memiliki keuntungan apabila digunakan tidak ada bau atau rasa apapun yang 

tertinggal pada tanaman yang diperlakukan. Dengan demikian tumbuhan kapayang 

tersebut berpotensi sebagai insektisida nabati dalam mengendalikan hama penggerek 

btang padi, ulat kubis, ulat jengkal, ulat grayak dan ulat buah.   
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Flora Rawa Sebagai Fungisida 

Tumbuhan Gulinggang (Cassia sp) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi daun gulinggang mampu menekan 

intensitas penyakit busuk buah lombok (antraknose) (Tabel 3). 

Tabel 3.  Pengaruh gulma gulinggang terhadap terhadap penyakkit busuk buah 
lombok Yang disebabkan oleh cendawan atau jamur Colletotrichum 
capsici. 

Perlakuan Intensitas kerusakan buah (%) 
MH.2001/2002 MH.2002/2003 MH. 2003/2004 

Gulma gulinggang 7-12% 5-14% 5-10% 
Fungisida 5-13% 8-15% 5-11% 
Kontrol 80-95% 70-90% 80-100% 

Sumber : Asikin (2004) 

  

Dari hasil penelitian tersebut di atas menunjukan bahwa ekstrak dari 

tumbuhan liar/gulma gulinggang dapat digunakan sebagai bahan fungisida nabati 

yang cukup aman bagi lingkungan.  Karena fungisida nabati adalah berasal dari bahan 

tumbuhan yang diekstraksi kemudian diproses menjadi  konsentrat tanpa mengubah 

struktur kimianya. Pestisida (fungisida) ini mudah terurai atau terdegradari sehingga 

tidak persisten di alam ataupun pada bahan makanan (Nunik et al, 1997 ; Tahakashi, 

1981).  

 

Sirih, Jambu Biji dan Lengkuas 

Dari serangkaian hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 18 jenis tumbuhan 

yang berpotensi sebagai fungisida nabati, telah diketahui tiga jenis tumbuhan yang 

berkemampuan tinggi dalam menekan perkembangan patogen blas. Ketiga jenis 

tumbuhan tersebut adalah sirih (Piper betle L. - ekstrak daun), jambu biji (Psidium 

guajava L. – ekstrak daun), dan lengkuas (Languas galanga (L.) Stuntz – ekstrak 

rimpang).  Dalam kondisi rumah kaca,  ekstrak ketiga jenis tumbuhan tersebut 

mampu menekan intensitas penyakit blas daun padi. Tingkat penekanan terhadap 

intensitas penyakit blas daun masing-masing adalah sebagai berikut: ekstrak  daun 

sirih dari 60,3% menjadi 29,7%, ekstrak daun jambu biji dari 60,3% menjadi 31,7%, 

dan ekstrak rimpang lengkuas dari 60,3% menjadi 30,3%. 
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Pada kondisi lapangan, ekstrak ketiga jenis tumbuhan tersebut juga mampu 

menekan intensitas penyakit blas leher padi. Tingkat penekanan terhadap intensitas 

penyakit blas leher masing- masing adalah sebagai berikut: ekstrak  daun sirih dari 

21,7% menjadi 3,3%, ekstrak daun jambu biji dari 21,7% menjadi 4,7%, dan ekstrak 

rimpang lengkuas dari 21,7% menjadi 2,7%.  

Ketiga jenis bahan tumbuhan tersebut berpotensi sebagai alternatif pengendalian 

penyakit blas yang ramah lingkungan.  Karena usaha pengendalian dengan 

menggunaan bahan-bahan nabati sebagai sumber senyawa bioaktif seperti ini tidak 

akan menimbulkan dampak yang merugikan seperti terjadinya pencemaran 

lingkungan dan sebagainya, karena pada umumnya bahan nabati tersebut bersifat 

mudah terurai atau terdegradasi di alam sehingga diharapkan tidak persisten di alam 

ataupun pada bahan makanan, serta tidak mencemari lingkungan.   

Dengan demikian ketiga jenis bahan tumbuhan tersebut berprospek untuk 

dikembangankan menjadi bahan fungisida nabati dan sebagai alternatif pengendali 

penyakit blas yang ramah lingkungan.  

 

Kesimpulan 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 70 jenis tumbuhan rawa 

berpotensi sebagai insektisida nabati, 4 jenis tumbuhan berpotensi sebagai fungisida 

nabati, dari 5 jenis yang mempunyai fungsi ganda seperti tumbuhan kirinyu atau 

rumput minjangan, luwa, kepayang, kalalayu dan babadotan sebagai pestisida dan 

pupuk organik.  Dengan demikian tumbuhan-tumbuhan tersebut harus diperhatikan 

kelestariannya agar berkelanjutan. 
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Abstract 
 

Palm oil is one of the superior commodities that makes important contributions to the 
economic development of Indonesia, especially on the development of agro-industry sector. 
Almost all palm oil mills, eventhose already export crude palm oil, have a weakness in 
terms of handling the waste, either the solid or liquid waste. Quantity of palm oil mill waste 
is increasing along with the development of the palm oil industry at the present. This study 
was done to determine the system of liquid waste treatment and observe the changes of the 
liquid waste quality at anaerobic pond, aerobic pond and sedimentation pond for the 
parameters (BOD5, oil/grease, and pH) to staying time at liquid waste treatment plant of 
palm oil mill. Based on the obtained linear models known optimal time in the anaerobic 
pond for 18 days with a BOD5 concentration of 5000mg/L For optimal time on aerobic 
pond for ±5days with high levels of BOD5=1750mg/L, while the optimal time in the 
sedimentation pond for 2 days with BOD5 levels of <100 mg/L. 

 
Key-words: Hydraulic Retention Time, BOD5, oil/grease, pH, anaerobic pond, aerobic 
pond, sedimentation pond 

 

Pendahuluan 

Pertumbuhan kebun kelapa sawit saat ini diiringi pembangunan pabrik-pabrik minyak 

mentah kelapa sawit yang memproduksi CPO (Crude Palm Oil).Ekspor CPO Indonesia 

tahun 2012 sebesar 7,56 juta ton. Kuantitas limbah pabrik kelapa sawit semakin meningkat 

seiring dengan perkembangan industri kelapa sawit yang sedang terjadi, sehingga 

diperlukan metode penanganan limbah yang tepat dan optimal untuk diterapkan agar 

limbah yang semakin meningkat kuantitasnya dapat tertangani dengan baik sehingga 

dampak negatif yang ditimbulkannya dapat diminimalkan. 

 Instalasi pengolahan limbah cair yang berada di pabrik kelapa sawit menggunakan 

sistem kolam. Melalui kolam pertama hingga kolam terakhir dari instalasi pengolahan 
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limbah cair CPO akan terjadi perubahan terhadap nilai parameter lingkungan (BOD5, 

Minyak/Lemak, pH). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektifitas sistem 

pengolahan limbah cair dan mengetahui waktu tinggal terhadapperubahan kualitas limbah 

cair pada kolam anaerobik, kolam aerobik dan kolam sedimentasi di pabrik kelapa sawit 

(studi kasus di PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2013, di unit IPAL Pabrik 

Minyak Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dan Laboratorium Dasar 

Fakultas MIPA, Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Penelitian ini dilaksanakan 

melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi sistem pengolahan limbah cair, dan 

pengambilan sampel di kolam anaerobik, kolam aerobik dan kolam sedimentasi sebanyak 6 

kali serta dilakukan pengujian meliputi kadar BOD5, kadar minyak & lemak, dan pH. 

Analisis data menggunakan model linier untuk menentukan waktu tinggal optimum. 

 

Hasil dan pembahasan 

Instalasi pengolahan limbah cair yang berada di pabrik kelapa sawit terdiri dari beberapa 

kolam penampungan yang digunakan untuk mengolah limbah sebelum di alirkan ke area 

tanaman (kebun). Tahapan pengolahan limbah cair terbagi  menjadi beberapa kolam, yaitu; 

(a) Kolam pengutipan minyak (fat-pit), (b) Kolam pendinginan, (c) Kolam pengasaman, (d) 

Kolam anaerobik 1 dan 2, (e) Kolam aerobic dan (f) Kolam sedimentasi. 

Pabrik Kelapa Sawit di PTPN XIII  menghasilkan limbah cair kurang lebih 0,75  m3 

per ton TBS yang diolah. Limbah cair dari proses produksi dialirkan ke kolam-kolam IPAL 

(Instalasi Pengolahan Air Limbah), yang selanjutnya dari kolam-kolam tersebut  limbah 

dialirkan ke area perkebunan untuk digunakan sebagai pupuk. Kualitas dari effluent (limbah 

cair) akhir yang keluar dari sistem pengolahan limbah cair industri kelapa sawit diharapkan 

sesuai dengan baku mutu berdasarkan Pergub Kalsel No.036 Tahun 2008 tentang baku 

mutu air limbah untuk industri minyak sawit, meliputi kadar BOD, Minyak&lemak serta 

pH. 
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BOD (Biochemical Oxygen Demand) merupakan parameter yang menyatakan 

jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan (mengoksidasi) zat 

organik yang terlarut dan sebagian zat organik yang tersuspensi. nilai BOD yang tinggi 

menyebabkan berkurangnya kadar oksigen didalam badan air yang dapat memusnahkan 

kehidupan flora dan fauna, termasuk ikan-ikan (Kawashima, 2006). Besarnya nilai BOD5 

pada kolam an-aerobik, kolam aerobik serta kolam sedimentasi tersebut dipengaruhi oleh 

proses penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme di dalam kolam tersebut yang 

ditunjukkan oleh lamanya waktu tinggal limbah cair di dalam kolam tersebut (Hydraulic 

Retention Time (HRT). Hubungan HRT dengan perubahan nilai BOD5 pada tiap kolam 

pengamatan ditunjukkan pada grafik dibawah ini. 

 

 

Gambar 1. Hubungan hydraulic retention time (HRT) terhadap kadar BOD5 

Pada grafik di atas terlihat bahwa nilai BOD5 semakin menurun dengan semakin 

besarnya nilai HRT. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama limbah cair mengalami 

proses penguraian di dalam kolam tersebut maka nilai BOD5 semakin menurun. 

Kandungan minyak dan lemak yang dihasilkan oleh pabrik CPO berkisar 190-

14.720 mg/l (IOPRI, 2003). Kandungan ini sangat merusak lingkungan karena dapat 

menutupi sinar matahari untuk masuk hingga ke dasar sungai, dan menghalangi masuknya 

oksigen sehingga akan membunuh tumbuhan atau hewan air. Ini disebabkan oleh perbedaan 

massa jenis minyak yang lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air 

(Irwahyudi,2012). Berdasarkan data hasil penelitian besarnya nilai minyak & lemak pada 

kolam anaerobik, kolam aerobik serta kolam sedimentasi dipengaruhi proses penguraian 
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yang dilakukan oleh mikroorganisme di dalam kolam tersebut yang ditunjukkan oleh 

lamanya waktu tinggal limbah cair di dalam kolam tersebut (Hydraulic Retention Time 

(HRT)). Semakin lama limbah cair berada di dalam kolam maka proses penguraian atau 

degradasi semakin optimal. Hubungan HRT dengan perubahan nilai minyak & lemak pada 

tiap kolam pengamatan ditunjukkan pada grafik di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hubungan hydraulic retention time (HRT) terhadap kadar minyak & lemak  
 

Hasil limbah cair CPO bersifat asam, dimana kisaran pH yang dihasilkan 3,3-4,6 

(IOPRI,2003). Pada kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi perkembangan 

mikroorganisme dalam merombak bahan organik yang terkandung dalam limbah.  

Besarnya nilai pH pada kolam an-aerobik, kolam aerobik serta kolam sedimentasi 

dipengaruhi oleh proses penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme di dalam kolam 

yang ditunjukkan oleh lamanya waktu tinggal limbah cair di dalam kolam tersebut 

(Hydraulic Retention Time (HRT).  

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan hydraulic retention time (HRT) terhadap nilai pH 
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Hubungan HRT dengan perubahan nilai pH pada tiap kolam pengamatan 

ditunjukkan pada grafik dibawah ini. Pada grafik terlihat bahwa nilai pH semakin 

meningkat dengan semakin besarnya nilai HRT. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama 

limbah cair mengalami proses penguraian di dalam kolam tersebut maka nilai pH semakin 

mendekati netral 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah ; (1) Semakin lama 

waktu tinggal (HRT) ,maka laju penurunan BOD5, minyak & lemak, semakin menurun, dan 

laju peningkatan pH semakin besar. (2) Berdasarkan  analisis regresi linear  diketahui 

bahwa waktu tinggal optimal pada kolam an-aerobik selama 18 jam dengan kadar BOD5 

sebesar  5000 mg/L. Untuk waktu tinggal optimal pada kolam aerobik selama ± 5 hari 

dengan kadarBOD5 = 1750 mg/L , sedangkan waktu tinggal optimal pada kolam 

sedimentasi selama 2 hari dengan kadar BOD5  < 100 mg/L. 
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Abstract 
 

Acid hydrolysates of cassava contain 3,55 g/l HMF and 0,72 g/l furfural which are  
toxic for producing yeast Saccharomyces cerevisiae. In this study several isolate of S. 
cerevisiae from four different sources ware selected in cassava acid hydrolysates. 
The highest yield of ethanol, which was 4,1%(b/v,) was obtained from isolate of 
IPB Culture Collection (IPBCC 05.540).  
 
Key words: cassava, acid hydrolysate, HMF, furfural, ethanol, selection, adaptation  
 

 

Pendahuluan  

Bioetanol merupakan salah satu sumber energi hasil fermentasi yang dapat 

diperbaharui dan ramah lingkungan (Thomas 2005). Fermentasi Biasanya 

menggunakan Saccharomyces cerevisiae sebagai agen dan gula sebagai substrat 

(Jeffries dan Shi 1999). Selain gula, bahan yang lebih kompleks seperti serat bisa 

diolah menjadi substrat menggunakan hidrolisis asam encer. Cara ini memiliki 

beberapa kelebihan antara lain harganya lebih murah, lebih cepat dalam 

menghidrolisis, mudah didapat dan rendemen gula lebih tinggi jika 

dibandingkakan dengan hidrolisis enzim (Arnata 2009). Permasalahan timbul 

karena cara ini menghasilkan senyawa-senyawa  penghambat.  Senyawa  tersebut  

bersifat  toksik  bagi  mikroorganisme. (Taherzadeh dan Karimi 2007). Tujuan 

penelitian ini adalah mendapatkan galur S. cerevisiae yang paling adaptif terhadap 

hidrolisat asam ubi kayu yang mengandung inhibitor.  
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Metodologi Penelitian  

Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian di Lab Bioindustri Teknologi Industri Pertanian IPB dan SBRC IPB dengan 

mengunakan  Ubi kayu,  H2SO4 1M, NH4OH, NPK. S. cerevisiae berupa ragi curah, 

merk “F”, koleksi PAU ATCC 9763 dan koleksi IPBCC 05.540. Peralatan utama yang 

digunakan antara lain peralatan gelas, shaker bath, hemasitometer, spektrofotometer, 

autoklaf, pH universal, GC, seperangkat alat inokulasi kamir dan alat produksi bioetanol 

skala laboratorium.  

 

Tahap Penelitian  

Tahapan penelitian adalah : 1) karakterisasi ubi kayu dan karakterisasi hidrolisat, 2) 

seleksi S. cerevisiae. Tahap awal adalah persiapan ubi kayu segar dipisahkan kulit ari 

dengan daging umbinya. Setelah itu dicuci dan diparut. Ubi kayu segar dikarakterisasi 

sifat kimianya antara lain kadar air, abu, lemak protein, serat kasar dan karbohidrat (by 

difference) (AOAC 1995).  Pati dan serat yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin (Van 

Soest et al 1963).  Hidrolisis dilakukan satu tahap dengan total padatan ubi kayu 18%, 

H2SO4 1M, waktu 15 menit dan suhu 121oC (Susmiati 2009). Netralisasi 

menggunakan NH4OH   teknis 21% sehingga pH menjadi 4-5. Karakterisasi meliputi 

analisis gula total (phenol H2SO4), analisis gula pereduksi (DNS), furfural dan HMF 

(HPLC)  

Tahapan kedua didahului dengan persiapan isolat  S. cerevisiae segar yang 

dibiakan ke media YMGP. Inkubasi dilakukan pada suhu 30oC selama 48 jam. Ragi 

kering diencerkan serial 10-3. Selanjutnya sel dikultivasi menggunakan hemasitometer. 

Hidrolisat yang sudah disaring. ditambahkan masing-masing S.cerevisiae dari galur 

yang berbeda. Sel ragi merk ”F” dijadikan acuan galur yang lain, dimana ditambahkan 

sebanyak 0,23% dari kadar gula dan NPK 0,06% total gula. Volume fermentasi 100 

ml dan diaduk dengan kecepatan 128 rpm pada 24 jam pertama. Erlenmeyer ditutup 

dengan sumbat karet dan labu leher angsa secara aseptis selama 72 jam. Pengamatan 

terhadap total gula, gula pereduksi, dan etanol dilakukan setiap 12 jam. Galur yang  

toleran  adalah  galur  yang  menunjukkan  efisiensi  pemanfaatan  substrat,  efisiensi 
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fermentasi  dan  rendemen  etanol  tertinggi. Analisis  data  menggunakan  Rancangan  

Acak Lengkap (RAL) faktor tunggal yaitu galur dengan perlakuan ragi curah (s1), 

fermipan (s2), Isolat koleksi PAU (s3) dan Isolat koleksi IPBCC 05.540. (s4)  

 

Hasil dan Pembahasan  

Karakterisasi Ubi kayu  

Karakterisasi ubi kayu menunjukkan kadar air 66,74%, pati 30,42%, selulosa 0,94%,  

hemiselulosa 3,11% dan lignin 0,18%. Kadar air dipergunakan untuk perhitungan kadar 

padatan pada proses hidrolisis. Adanya hemiselulosa berpotensi menjadi monomer 

gula yang tinggi, namun pada degradasi lebih lanjut akan menjadi senyawa penghambat 

berupa furfural dan HMF (Almaeda 2007).  

 

Karakterisasi Hidrolisat  

Hidrolisis asam (HA) dilakukan dengan tujuan untuk memecah pati, selulosa dan 

hemiselulosa menjadi gula-gula sederhana yang dapat digunakan oleh S. cerevisiae 

dalam proses selanjutnya  

Tabel 1.  Komposisi kimia hidrolisat asam  

Parameter Komposisi Hidolisat Asam 
Total Gula 
Gula Pereduksi 
DE 
HMF 
Furfural 

235,15 (g/l) 
215,91 (g/l) 

91,85 
3,55 (g/l) 
0,72 (g/l) 

 

Pada suhu dan tekanan tinggi, glukosa dan xylosa akan terdegradasi menjadi 

furfural dan HMF. Dekomposisi lanjut akan menjadi asam levulinat dan asam formiat 

(Mussatto dan Roberto, 2004; Palmqvist dan Hahn-Hägerdal, 2000). Furfural dan 

HMF yang terkandung dalam hidrolisat asam berturut-turut adalah sebanyak 0,72 g/l 

dan 3,55 g/l (Tabel 1). Hidrolisat dengan kadar gula total 15% mengandung HMF 

sebanyak 2,84 g/l dan furfural sebanyak 0,022g/l. Martin dan Jonnson (2003) 

melaporkan bahwa HMF 1,4 g/l di dalam media fermentasi akan menurunkan etanol 

yang dihasilkan sebanyak 41%. Jumlah furfural di dalam hidrolisat tidak terlalu 
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banyak, namun apabila dikombinasikan dengan HMF dapat menghambat kinerja S. 

cerevisiae.  

 

Seleksi Toleransi Galur terhadap Hidrolisat Asam  

Penurunan total gula, gula reduksi dan pada semua perlakuan terjadi sejak jam ke-0  

sampai ke 72. Penurunan konsentrasi gula terjadi sampai jam ke 72 dan yang paling 

cepat pada jam ke-24. Penurunan mulai berkurang dari jam ke-24 sampai jam ke-72 

Pada penelitian yang dilakukan Arnata (2009) Hal tersebut diduga karena adanya 

akumulasi etanol dan gula di dalam substrat sudah dikonsumsi. Perubahan total gula 

tertinggi terdapat pada s4 sedangkan yang  terendah didapat pada s3.  

 

 
Gambar  1. Grafik Perubahan total gula (keterangan s1 = ragi curah, s2 = Ragi merk “F”, 

s3 = Isolat PAU, s4 = Isolat IPBCC)  
 

Kadar etanol pada s1, s2, s3 dan s4 berturut-turut adalah 2,51% 2,47%, 

3,92% dan 5,19%(v/v) (Gambar 2a). Berdasarkan analisis statistik RAL, jenis galur 

berpengaruh sangat nyata terhadap etanol. Pada perlakuan ini semua galur mampu 

menghasilkan kadar etanol yang berbeda-beda. Hal itu membuktikan perbedaan   

kemampuan setiap galur dalam menghadapi faktor penghambat. Perlakuan s1 berbeda 

sangat nyata dengan s3 dan s4 namun tidak berbeda dengan s2. Hal tersebut mungkin 

disebabkan oleh bentuk kering galur s1 dan s2. Galur ini biasanya digunakan untuk 

membuat roti. Menurut Bellisimmi (2005) di dalam ragi terbawa bahan lain 
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(emulsifier) selain sel S. cerevisiae, sehingga bahan ini diduga mempengaruhi kinerja S. 

cerevisiae. Selain itu, adanya furfural (2,84 g/l) dan HMF (0,022g/l) bisa mengganggu 

proses fermentasi.  Menurut  Allen (2010)  Inhibitor (HMF  dan  furfural)  akan  merubah  

bentuk mitokondria sel dari tubular menjadi agregat, memfragmentasi vakuaola sel dari 

satu ukuran besar menjadi beberapa berukuran kecil, merubah kromatin nuklir sel 

dari saling terkumpul menjadi tersebar tidak merata dan merubah bentuk permukaan 

sitoskeleton aktin menjadi tidak halus.  Kedua ragi kering memiliki toleransi yang 

rendah terhadap zat inhibitor sehingga etanol yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan 

menggunakan isolat segar. Penelitian Branberg (2004) menyatakan sebaliknya, yaitu 

bahwa ragi roti menunjukkan kinerja terbaik dalam mentolerir  inhibitor. Galur s3 

menggunakan sedikit gula namun menghasilkan etanol lebih besar dibanding s1 dan s2, 

meskipun lebih kecil dibanding s4. Hal itu mungkin disebabkan kemampuan dasar 

toleransi inhibitor s3 lebih rendah dari s4. Selain itu, kemungkinan disebabkan 

kemampuan kultivasi s3 lebih rendah dari s4 sehingga sel yang memproduksi 

etanol akan lebih kecil dibandingkan s4. Hal tersebut dapat dilihat dari perhitungan 

sel awal. Perlakuan s3 memiliki sel sebanyak 1,4 x 109sel/ml sedangkan s4 sebanyak 1,5 

x 109 sel/ml.  
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Kesimpulan  

Saccharomyces cerevisiae IPBCC 05.540 menghasilkan kadar etanol, efisiensi substrat, 

efisiensi fermentasi dan rendemen etanol tertinggi. Galur ini cocok untuk produksi 

bioetanol dari hidrolisat asam ubi kayu dibandingkan galur ragi curah, ragi merk ”F” 

dan Isolat koleksi lab PAU ATCC 9763 dengan produksi etanol sebesar 4,10% (b/v).  
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Abstract 

 
South Kalimantan was one of the areas rich in biological resources, including 
indigenous fruits. Indigenous and exotic fruits have not been widely known and most 
have not been used optimally. Indonesia is one of the eight centers of plant genetic 
diversity in the world, especially to tropical fruits such as durian (Durio spp.), and 
Borneo is an important distribution center for various types of durian, one of them 
was Lahung (Durio dulcis). Lahung had the sweetest taste among others, but their use 
is still limited Based on its chemical characteristics of Lahung showed potential for 
development as refined products in order to develop agroindustry and also for the 
development of functional food sources that are beneficial to health. Preliminary 
analysis conducted on nutrition of fruit,  including analysis of water content, fat, 
protein, ash, fiber, carbohydrates, total acid, and vitamin C, fatty acid composition, 
amino acid composition and qualitative test of phytochemicals in the fruit flesh and 
seeds. Test results showed  lahung flesh significant containing fat and protein, 
whereas the seeds containing dominan amino acids and fiber. Essential fatty acids in 
the flesh of the fruit were  linoleic, linolenic, EPA and DHA, while essential amino 
acids in the fruit flesh was tyrosine, and valine in the fruit seeds. The fruit flesh and 
seeds contain alkaloids. 
 
Key-words: durio dulcis, proximate analysis, fatty acid, amino acid, phytochemical 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu ekosistem yang kaya akan sumberdaya hayati 

termasuk flora dan buah-buah eksotik dan indigeneous.  Buah eksotik sebagai salah 

satu potensi hutan tropika, termasuk yang berada di lahan rawa seperti Kalimantan 

Selatan belum banyak dikenal dan sebagian besar dimanfaatkan hanya sebagai buah 

meja sehingga diperlukan pengembangan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan rawa 
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secara luas. Tanaman buah eksotik ini tumbuh di alam secara liar sepertinya telah 

terpola pada wilayah-wilayah tertentu dan tidak tumbuh disembarang tempat. 

Buah-buah eksotik Kalimantan Selatan menunjukkan potensi untuk 

dikembangkan sebagai buah meja maupun produk olahannya dalam mendukung 

pengembangan agroindustri sehingga meningkatkan nilai tambah. Hanya saja perlu 

antisipasi adanya beberapa kendala seperti umur panen yang panjang, kesulitan dalam 

panen buah (pohon tinggi), kesulitan mengupas buah dan tidak berbuah sepanjang 

tahun (tergantung musim).  Pengembangan buah-buahan eksotik yang umumnya 

adalah buah lokal diarahkan kepada buah-buahan yang bernilai ekonomis. 

Indonesia disebut sebagai negara mega biodiversitas karena memiliki kawasan 

hutan tropika basah dengan tingkat keanekaragaman hayati tergolong tinggi di dunia. 

Termasuk juga dengan kekayaan keanekaragaman jenis buah-buahan tropisnya.  

Bahkan Indonesia merupakan salah satu dari delapan pusat keanekaragaman genetika 

tanaman di dunia khususnya untuk buah-buahan tropis seperti durian (Sastrapradja 

dan Rifai 1989). Marga Durio dikelompokkan ke dalam suku Bombacaceae bersama-

sama dengan marga lainnya. Dilaporkan bahwa dari sekitar 27 jenis Durio di seluruh 

dunia, 18 jenis di antaranya tumbuh di Kalimantan, 11 jenis di Malaya, dan 7 jenis di 

Sumatera (Kostermans 1958). Tingginya jumlah jenis Durio yang tumbuh di 

Kalimantan memberikan gambaran bahwa kawasan ini merupakan pusat persebaran 

terpenting  untuk kerabat durian. 

Menurut Uji (2005) ditemukan delapan jenis Durio yang dapat dimakan 

buahnya (edible fruits), yaitu D. dulcis (lahong), D. excelsus (apun), D. grandiflorus 

(sukang), D. graveolens (tuwala), D. kutejensis (lai), D. lowianus (teruntung), D. 

oxleyanus (kerantungan), durian D. testudinarum (sekura), dan D. zibethinus (durian). 

Lima dari sembilan jenis yang buahnya enak dimakan dilaporkan telah 

dibudidayakan, yaitu D. dulcis, D. grandiflorus, D. Kutejensis, D. oxleyanus, dan D. 

zibethinus. Empat dari lima jenis Durio yang telah dibudidayakan tersebut yaitu D. 

dulcis, D. kutejensis, D. oxleyanus, dan D. zibethinus merupakan jenis-jenis yang 

mempunyai rasa buah manis dan lezat. 
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Priyanti (2012) menyatakan bahwa masyarakat Dayak memberikan nama 

lahong atau lajung, pesasang (Dayak Tidung) dan durian bala (Dayak Kenyah) untuk 

Durio dulcis. Kata ‘bala’ dalam bahasa Dayak Kenyah berarti merah. Hal tersebut 

diberikan karena kulit buah D.dulcis berwarna merah. 

Seringkali buah lokal yang termasuk dalam buah indigenous dianggap sebagai 

buah pinggiran dan manfaat nutrisi di dalamnya dianggap kurang penting.  Buah-

buahan sebagai sumber vital serat dan vitamin dapat bertindak sebagai jaring 

pengaman ketika buah-buah lainnya pada kondisi langka.  Mengkonsumsi buah 

sebagai bagian dari pola diet seimbang adalah cara yang efektif untuk mengatasi 

masalah kesehatan seperti kesehatan seperti kekurangan gizi dan kekurangan vitamin.  

Buah berperan penting pada pola pangan manusia untuk melindungi dari kerusakan 

sel yang disebabkan oleh radikal bebas, membantu pencernaan ( Prior and Cao 2000).  

Menurut Mahattanatawee et al. (2006), hal ini diperoleh dari kandungan antioksidan, 

vitamin  dan E, polifenol, karotenoid dan karbohidrat kompleks yang dapat diperoleh 

sebagian besar dari buah-buahan. 

Sekarang ini perhatian juga diberikan pada pemanfaatan by product pertanian 

dari prosesing untuk menghasilkan makanan atau dari sumber pangan itu sendiri, hal 

ini bertujuan untuk meningkatka pemanfaatan sumber daya dan meminimalkan 

limbah.  Oleh karena itu perlu pengkajian mengenai potensi pemanfaatan biji buah, 

namun informasi mengenai komposisi gizi dan kandungan di dalamnya masih 

terbatas. 

Proses penambahan nilai pada buah-buahan lokal penting dilakukan untuk 

menjaga biodiversitas buah tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan kandungan 

gizi maupun senyawa fitokimia yang terkandung di dalamnya sebagai sumber diet 

pangan fungsional.  Hal ini tentunya akan lebih menyadarkan masyarakat untuk lebih 

mempertahankan keragaman buah lokal serta memanfaatkan kandungan didalamnya 

untuk sebagai sumber pangan yang sehat, alami dan aman Kajian awal kandungan 

gizi merupakan informasi penting untuk menentukan pemanfaatan selanjutnya 

sebagai sumber pangan fungsional. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kandungan gizi buah lahung (Durio 

dulcis) yang meliputi kadar proksimat, komposisi asam amino, komposisi asam 

lemak dan senyawa fitokimianya untuk memberikan informasi pemanfaatan lebih 

lanjut dalam pengembangan agroindustri maupun sebagai pangan fungsional 

 

Bahan dan Metode 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Agustus 2013 di Laboratorium 

Dasar MIPA Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. 

 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini meliputi buah lahung dari 

Kabupaten Kotabaru.  Bahan kimia yang digunakan untuk analisis meliputi Na 

oksalat, larutan luff schoorl, H2SO4 26.5%, Na-thiosulfat 0.1 N, K2S2O4, HgO, H2SO4 

pekat, NaOH 50%, HCl 0.1 N, phenolphthalein, NaOH 0.1 N, amilum 1%,larutan 

iodium 0.01N. Alat yang digunakan meliputi glassware untuk analisis meliputi 

erlenmeyer, beaker glass, cawan mortar, buret, gelas ukur, labu ukur, labu pemisah, 

alat destruksi kjeldahl, seperangkat alat ekstraksi soxklet. oven, tanur dan timbangan 

analitik, HPLC-FID untuk menguji Asam Amino dan GC dengan standar ester asam 

lemak untuk menguji kandungan asam lemak. 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan memisahkan buah dengan bijinya.  Buah segar di 

analisis proksimat meliputi kadar air metode oven, kadar protein (Kjeldahl), kadar 

lemak (metode Soxlet), kadar abu (Gravimetri), kadar serat kasar dan kadar  total gula 

(luff schoorl), kadar karbohidrat  (luff schoorl), serta kandungan total asam 

(titrimetri), dan vitamin C  (titrimetri) (Sudarmadji et al. 1997), analisis komposisi  

asam lemak pada daging buah dan analisis asam amino pada daging buah dan biji 

buah. 
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Buah dan biji buah yang telah diiris tipis dikeringkan pada suhu 50⁰ C hingga 

kering patah kemudian dibubukkan. Minyak buah durian lahung diekstrak 

menggunakan petroleum ether (40⁰-60⁰ C) kemudian sisa pelarut dipisahkan dengan 

rotaryvapor.  Metil ester asam lemak disiapkan dengan 20% BF3/MeOH pada suhu 

ruang selama 2 jam dan dilanjutkan 78⁰ C selama 3 jam kemudian diekstrak dengan 

petroleum ether.  Analisis metil ester asam lemak menggunakan GC (Shimadzu GC-

14A), kolom (30 m x 25 mm, 0.25 m film thickness), menggunakan nitrogen (1 

kg/cm2) dan dilengkapi FID (260⁰ C), temperature dari 170-225⁰ C dengan hold final 

25 menit.  Identifikasi metil ester asam lemak dengan membandingkan retention time 

metil ester asam lemak standar (saglik et al. 2002).  Adapun uji komposisi asam 

Amino menggunakan HPLC dengan perbandingan luasan area standar asam amino. 

Untuk uji kualitatif fitokimia dilakukan pada ekstrak buah dan biji meliputi alkaloid, 

flavonoid,saponin, tannin, kuinon, steroid dan triterpenoid berdasarkan Harborne 

(1987). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Analisis Proksimat 

Konsumsi buah-buahan merupakan salah satu dasar dari pola konsumsi  yang sehat.  

Buah tropis, juga disebut buah-buahan eksotik, merupakan sumber penting dari 

vitamin, serat dan komponen gizi lainnya seperti antioksidan.  Selain fungsinya untuk 

kesehatan, rasa menyenangkan dan profil sensori akan meningkatkan kebutuhan buah 

di seluruh dunia. Oleh karena itu diperlukan sutau informasi nilai gizi dan 

karakteristik yang lain untuk meningkatkan nilai tambah dari produk. 

Durio dulcis dikenal juga dengan durian marangang (merangang), red durian, 

tutong atau lahong.  Ciri fisik durian ini memiliki kulit berwarna merah gelap hingga 

merah kecoklatan, buahnya berwarna kuning tua, tipis dan flavor sangat manis 

(caramel pekat) dengan sedikit bau turpentine.  Duri buah durian lahung lebih tajam, 

lancip dan panjang-panjang, cara membukanya dengan parang tajam untuk 

memenggalnya seperti kelapa.  Durio dulcis merupakan spesies durian yang memiliki 

rasa termanis diantara kerabatnya.  Masyarakat Kalimantan menyatakan bahwa buah 



Susi 
 

142 Prosiding Seminar Nasional , Banjarbaru, 28 September 2013 
 

 

 

 

 

 
a) b) 

c) d) e) 

lahung tidak seekonomis buah durian kebanyakan karena isi buah yang sedikit sekali, 

lebih banyak kulit dibanding isi buahnya.   

Durian lahung (Durio dulcis) sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai 

buah unggulan lokal Kalimantan Selatan, hal ini tentunya mengantisipasi pasar global 

dimana sekarang ini buah impor sudah cukup banyak membanjiri di Indonesia 

khususnya di Kalimantan Selatan.  Dengan semakin membiarkan buah impor masuk, 

maka akan menyebabkan makin tergerusnya produk buah lokal yang sampai saat ini 

masih merupakan buah hutan dan belum dibudidayakan.  Adapun Gambar durian 

lahung, buah dan bijinya dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

      
 

     
 

 

Gambar 1. a) Buah utuh durian lahung; b) Penampang buah; c) buah dan bijinya       
d) Pulp dan biji yang dipisahkan; e) penampang biji buah 

 

Buah eksotis durian lahung ini masih relatif rendah tingkat konsumsinya, hal 

ini dikarenakan periode tumbuh hingga bisa berproduksi masih cukup lama bisa 

mencapai puluhan tahun, belum dibudidayakan secara komersil, area pertumbuhan 

masih pada area pedalaman sehingga umumnya sulit untuk dijangkau oleh 
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masyarakat umum.  Padahal kandungan nilai gizi pada buah-buah tersebut tidak kalah 

jika dibandingkan dengan buah pada umumnya.  Adapun analisis proksimat pada 

beberapa buah-buahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1   Analisis proksimat daging buah dan biji Durian Lahung 

No Bagian 
K. Air 

(% bb) 

K. Lemak 

(% bb) 

K.Protein 

(% bb) 

K.Serat 

Kasar 

(% bb) 

K. Abu 

(% bb) 

K. 

Karbohidrat 

(% bb) 

1. Daging buah 56.32 7.18 6.30 10.19 1.30 10.98 

2. Biji (tepung) 4.63 0.61 44.80 17.98 2.22 32.13 

 

Pemanfaatan buah eksotik untuk kesehatan dan aplikasi teknologi potensial 

dari buah-buahan eksotis bisa lebih baik dimanfaatkan jika informasi lebih lanjut 

tentang kimia, sifat gizi, dan mikrobiologi, sensorik, aspek toksikologi, teknologi dan 

teknik yang tersedia (Sant'Ana, 2011). Menurut Furtado et al. (2010) dan Ceva-

Antunes et al. (2006,) komersialisasi buah eksotik berperan penting dalam perspektif 

sosial dari negara-negara berkembang. 

Analisa proksimat pada daging buah durian lahung menunjukkan bahwa pada 

buah segar memiliki kadar air 56.32%, kadar lemak 7.18%, kadar protein 6.30%, 

kadar serat kasar 10.19%, kadar abu 1.30% dan kadar karbohidrat 10.98%.  Dari 

komposisi tersebut menunjukkan bahwa daging buah durian lahung kandungan 

lemaknya cukup tinggi, hal ini dapat terlihat pada daging buah yang cukup terasa 

berlemak.  

Mamat et al. (2013) menyatakan bahwa untuk Durio dulcis khas Sabah 

memiliki kadar air 56.1%, protein 3.5%, lemak 2.8%, kadar abu 1.4%, karbohidrat 

36.26% dan serat 6.6%.  Dalam hal ini Durio dulcis memiliki kandungan protein dan 

lemak yang  cukup signifikan, dan kadar protein, lemak, abu dan karbohidrat lebih 

tinggi dibanding Durio zibenthinus dan Durio kutejensis. 

 Jika dibandingkan dengan Durio zibethinus, maka kandungan protein dan 

lemak pada daging buah durian lahung lebih tinggi.  Aril atau daging buah D. 

zibethinus mengandung senyawa kimia, seperti: air 58%, protein 2,8%, lemak 3,9%, 

karbohidrat 34,1% (kira-kira gula 12%, pati 12%), mineral 1,2%, kalsium 0,01%, 
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fosfor 0,05%, besi 1 g/1000 g, karoten 20 IU, vitamin B1 0,24 mg/100 g, vitamin B2 

0,20 mg/100 g, vitamin B3 1,17 mg/100 g, vitamin C 25 g/1000 g, vitamin E 1,76 

mg/100g, serat 1,7%, minyak atsiri 68%, omega 3, omega 6, fitosterol, polifenol, dan 

triptofan.  Adapun kandungan senyawa-senyawa kimia pada daging buah D. 

oxleyanus meliputi protein 7,7%, lemak 19%, vitamin C 2,08 mg/100 g, kalsium 

0,03%, fosfor 0,13%, gula 7,7%, serat 5,9%.  Kandungan senyawa kimia dari D. 

kutejensis meliputi kadar air 57,96%, karbohidrat 19,05%, lemak 2,14%, serat 2,28%, 

protein 6,7%. Selain pada daging buahnya, beberapa senyawa kimia tersebut juga 

terkandung pada akar, kulit batang, daun, bunga, dan kulit buah (Brown, 1997; Sobir 

dan Napitupulu, 2010). 

Pada biji durian lahung yang telah dikeringkan dan dibubukkan memiliki 

kadar air 4.63%, kadar lemak 0.61%, kadar protein 44.80%, kadar serat kasar 

17.98%, kadar abu 2.22% dan kadar karbohidrat mencapai 32.13%. Biji buah 

biasanya dianggap sebagai by product atau limbah yang tidak dimanfaatkan, padahal 

disisi lain biji buah cukup banyak mengandung serat yang dapat berguna sebagai 

sumber serat pangan.  Serat pangan terdiri dari polisakarida non pati yang meliputi 

selulosa, hemiselulosa, pectin, b-glukan, gum dan lignin). Serat pangan dapat 

dimanfaatkan sifat nutrisinya dan dapat meningkatkan pemanfaatan by product 

sebagai bahan pangan fungsional. Diharapkan selanjutnya pemanfaatan serat pangan 

dari buah eksotik dan indigenous maupun biji buahnya dapat menjadi bahan  

formulasi produk kaya serat pangan karena makanan tinggi serat pangan mampu 

mencegah dan mengurangi beberapa penyakit salah satunya jantung koroner.  Heredia 

et al. (2002) menyatakan serat pangan berperan dalam meningkatkan volume feses, 

mengurangi waktu transit dalam usus, mengurangi kolesterol dan tingkat glikemia, 

mampu mengikat zat berbahaya bagi manusia (agen mutagenik dan karsinogenik), 

merangsang proliferasi flora usus dan lain sebagainya. 

Kandungan vitamin C daging buah durian lahung sebesar 27.45 mg sedangkan 

pada biji durian lahungnya sebesar 128 mg.  Kandungan vitamin C dapat berperan 

sebagai antioksidan dapat membantu dalam menurunkan kejadian penyakit 

degeneratif seperti kanker, artritis, arteriosklerosis, penyakit jantung, peradangan, 
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disfungsi otak dan percepatan proses penuaan (Feskanich et al, 2000;. Gordon, 1996; 

Halliwell, 1996).  Menurut Fleuriet and Macheix (2003) sumber antioksidan dalam 

buah-buahan adalah polifenol dan Vitamin C, Vitamin A, B dan E dan karotenoid 

yang hadir pada tingkat lebih rendah dalam beberapa buah-buahan.  

 

Komposisi Asam Lemak Daging Buah 

Buah durian lahung memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi dan hal ini 

potensial digunakan sebagai sumber pangan.  Salah satu parameter kualitas minyak 

dalam suatu bahan nabati dapat dilihat dari komposisi asam lemak yang ada di 

dalamnya, yang meliputi asam lemak jenuh (saturated fatty acid), asam lemak tidak 

jenuh baik monounsaturated fatty acid maupun polyunsaturated fatty acid.  Jenis 

asam lemak dan jumlah kandungannya merupakan informasi yang penting untuk 

pemanfaatan sumber bahan baku agroindustri maupun sebagai sumber gizi bagi 

tubuh.  Adapun komposisi asam lemak pada buah Durian Lahung dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Daging buah durian lahung memiliki kandungan asam lemak jenuh relatif 

lebih sedikit dibanding asam lemak tidak jenuh, hal ini dapat dilihat untuk kandungan 

asam lemak jenuh yang cukup dominan yaitu asam lemak laurat C12 (31.78 g/mg) 

dan asam palmitat C16 (102.27 g/mg) sedangkan untuk asam lemak kaprilat C8 dan 

kaprat C10 jumlahnya lebih sedikit.  Hasil kajian Mamat et al. (2013) Durio dulcis 

Sabah lebih dominan mengandung asam oleat (C18:1) dibandingkan asam palmitat 

(C16:0). 

Adapun kandungan asam lemak rantai panjang tidak jenuh (PUFA) jumlahnya 

lebih banyak dibandingkan asam lemak jenuh (C< 20) terutama adanya kandungan 

asam gamma linolenat asam linolenat, asam cis-11-eicosanoat, asam cis-11,14 

eicosadienoat, asam cis-8,11,14-eicosatrienoat, asam cis-13, 16 decosadienoat, asam 

cis-5,8,11,14,17 eicosapentaenoat, dan asam cis-4,7,10,13,16,19 docosaheksaenoat.  

Jenisa asam lemak tidak jenuh ini (PUFA) khususnya untuk EPA (Eicosapetaenoic 

Acid) dan DHA (Docosahexaenoic Acid) pada umumnya lebih banyak tersedia pada 
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minyak ikan, dan ddi dalam daging buah durian lahung kedua asam lemak tersebut 

tersedia sehingga sangat baik untuk dikonsumsi sebagai nutrisi tubuh. 

Tabel 2  Komposisi asam lemak daging buah Durian Lahung 
No Jenis Asam Lemak Hasil (g/mg) 
1 Asam butirat (C4:0) Tidak terdeteksi 
2 Asam kaproat (C6:0) Tidak terdeteksi 
3 Asam kaprilat (C8:0) 5.61 
4 Asam kaprat (C10:0) 7.34 
5 Asam laurat (C12:0) 31.78 
6 Asam miristat (C14:0) Tidak terdeteksi 
7 Asam miristoleat 83.46 
8 Asam palmitat (C16:0) 102.27 
9 Asam stearat (C18:0) Tidak terdeteksi 
10 Asam oleat (C18:1) Tidak terdeteksi 
11 Asam linoleat (C18:2) Tidak terdeteksi 
12 
13 

Asam G-Linolenat ( C18:3) 
Asam cis-11-eicosanoat (11C-20:1) 

154.18 
1.97 

14 Asam linolenat (C18:3) 51.79 
15 
16 

Asam Cis-11,14 eicosadienoat (11,14 C-20:2) 
Asam Behenat (C22:0) 

77.92 
53.42 

17 Asam cis-8,11,14-eicosatrienoat (8,11,14C-20:3) 158.02 
18 Asam arakhidonat (C20:0) 10.47 
19 Asam cis-13, 16 Decosadienoat (13,16C-22:2) 142.78 
20 Asam lignoserat (C24:0) 40.84 
21 
22 

Asam cis-5,8,11,14,17 eicosapentaenoat (5,8,11,14,17C-20:5) 
Asam nervonat (15C-24:1) 

17.77 
79.60 

23 Asam cis-4,7,10,13,16,19 docosaheksaenoat 
(4,7,10,13,16,19C-22:6) 

25.64 

 

Asam linoleat, linolenat penting untuk memelihara kesehatan kulit, membran 

sel, sistem imun dan untuk sintesa eicosanoid yang penting untuk fungsi reproduksi, 

cardiovascular dan pertahanan terhadap penyakit. (Dupont et al. 1990).  Franzen and 

Ritter (2010) menyatakan bahwa 2 asam lemak PUFA esensial untuk kesehatan yakni 

omega-3 dan omega 6, karena keduanya tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan sangat 

diperlukan untuk perkembangan otak dan mata serta fungsi jantung khususnya pada 

masa kehamilan. 

 

Komposisi Asam Amino 

Asam amino sebagai monomer protein merupakan faktor yang penting bagi 

pertumbuhan tubuh karena di dalamnya meliputi asam amino esensial dan asam 

amino non essensial.  Asam amino esensial penting bagi tubuh, kecukupan asam 
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amino ini akan berperan meningkatkan pertumbuhan.  Oleh karena itu perlu 

dilakukan kajian komposisi asam amino pada buah dan biji durian lahung sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber nutrient bagi tubuh.  Adapun data selengkapnya 

dapat dilihat Tabel 3. 

Tabel 3.  Komposisi asam amino pada daging buah dan biji durian Lahung 

No Jenis Asam Amino Hasil (g/g) 
Daging buah Biji buah 

 Asam amino non esensial   
1 Alanin - - 
2 Arginin 3.81 - 
3 Asam Aspartat - - 
4 Cystine - - 
5 Glutamin - 59.77 
6 Glycine - - 
7 Histidine 6.53 6.03 
8 Leusine 40.01 72.96 
9 Proline - 6.72 
10 L-Serin - - 
    
 Asam amino esensial   
11 Valine 54.14 72.73 
12 Lysine 21.76 12.97 
13 Methionine - - 
14 Phenylalanine 18.34 58.71 
15 Threonine 17.51 56.68 
16 Tyrosine 199.84 33.65 

- : tidak terdeteksi 

 

Data menunjukkan bahwa pada daging buah durian lahung dominan 

mengandung asam lemak esensial yang meliputi Tyrosine (199.84 g/g) dan valine 

(54.14 g/g ) sedangkan untuk asam amino non esensial leusine sebesar 40.01 g/g.  

Demikian pula pada biji durian lahung kandungan asam amino esensial yang dominan 

meliputi valine (72.73 g/g), phenylalanine (58.71 g/g), threonine (56.68 g/g) dan 

tyrosine hanya 33.65 g/g lebih sedikit dibandingkan pada buahnya.  Sedangkan 

asam amino non esensial pada bii buah yang cukup besar diantaranya leusine dan 

glutamine. 
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Senyawa Fitokimia 

Senyawa fitokimia merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh bagian-

bagian tanaman yang biasanya berguna untuk mempertahankan diri dari serangan 

organism yang lain.  Senyawa metabolit sekunder ini meliputi diantaranya flavonoid, 

alkaloid, steroid triterpenoid, tannin, kuinon maupun saponin.  Senyawa tersebut juga 

memiliki sifat fungsional bagi tubuh dalam kadar tertentu untuk membantu 

pencegahan penyakit degeneratif melalui sifatnya sebagai antioksidan, antimikroba 

dan lain sebagainya.  Adapun hasil uji kualitatif senyawa fitokimia dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4.  Analisis Kualitatif Senyawa Fitokimia 
No Senyawa Daging buah Biji buah 

1 Alkaloid + + 

2 Flavonoid - + 

3 Saponin - - 

4 Tanin - - 

5 Kuinon - - 

6 Steroid dan Triterpenoid - - 

+ : terdeteksi ; - : tidak terdeteksi 

 

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa pada daging buah maupun biji 

buah durian lahung terdapat alkaloid, pada umumnya bisa dimanfaatkan sebagai obat, 

namun perlu diidentifikasi jenis alkaloid yang ada.  Diketahui bahwa pada buah 

durian terdapat alkaloid harmane, jika dalam jumlah tertentu akan mampu 

meningkatkan tekanan darah sehingga akan berefek positif untuk penderita tekanan 

darah rendah namun sebaliknya bagi penderita tekanan darah tinggi.  Leotowicz et al. 

(2011) menyatakan bahwa pada durian matang merupakan sumber komponen alami 

(fitokimia) yang memiliki aktivitas antioksidan dan perlindungan kesehatan 

khususnya pada penyakit liver dan jantung. Adapun kajian etnofarmakologi 

masyarakat dayak air rebusan kulit batang dapat menyembuhkan sariawan dan diare 

rebusan bunganya dapat menurunkan demam (Priyanti 2012). Perlu kajian lebih 
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mendalam untuk senyawa fitokimia yang terdapat pada buah,biji maupun pada kulit 

buah untuk pemanfaatan lebih optimal. 

 

Simpulan 

1. Pemanfaatan buah eksotik Durian Lahung khas Kalimantan Selatan perlu 

ditingkatkan mengingat kandungan gizinya yang cukup tinggi khususnya protein 

dan lemak. 

2. Daging buah durian lahung mengandung asam lemak jenuh asam laurat, asam 

palmitat dan miristoleat, sedangkan asam lemak tidak jenuh lebih dominan 

meliputi  linolenat, asam linolenat, cis -8,11,14 eicosatrienoat, cis -13, 16 

decosadienoat, EPA dan DHA 

3. Daging buah durian lahung mengandung asam amino esensial tyrosine dan asam 

amino non esensial leusine, sedangkan untuk biji buah mengandung asam amino 

esensial valine dan asam amino non esensial prolin dan glutamine. 

4. Pada buah maupun biji mengandung senyawa fitokimia alkaloid yang dalam 

jumlah tertentu berperan menjadi obat namun dalam jumlah berlebih dapat 

bersifat racun 

      

Saran 

1. Perlu kajian senyawa antinutrisi yang ada pada biji buah durian lahung  

2. Perlu kajian mendalam mengenai senyawa fitokimia pada buah maupun biji 

durian lahung 
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Balai Penelitian Pertanian Lahan rawa 
 
 

Abstrak 
 
Pewarisan pengetahuan lokal diharapkan akan tercipta kemandirian lokal baik dalam hal 
cara pandang, sikap, maupun tindakan untuk menciptakan dimensi ruang dan waktu di masa 
depan yang sedikit akan resiko pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu model 
kearifan lokal dalam mewariskan pengetahuan lokal yang telah terbukti ramah 
lingkungan.  Sekarang ini dalam mengendalikan hama pada umumnya selalu 
menggunakan bahan kimia beracun atau yang disebut dengan insektisida sintetik 
akibat dari revolosi hijau.  Menurut konsep pengendalian hama terpadu (PHT) bahwa 
penggunaan insektisida sintetik mengupakan komponen terakhir dalam pengendalian, 
apabila komponen lainnya tidak mampu lagi untuk menekan serangan hama yang 
ingin dikendalikan.  Mengingat penggunaan insektisida yang terus-menerus akan 
berdampak negatif terhadap lingkungan terutama terbunuhnya hama bukan sasaran, 
terjadinya resusgensi atau resistensi terhadap hama, terbunuhnya musuh alami baik 
serangga predator, parasitoid dan patogen.  Untuk mengatasi hal tersebut perlu digali 
kembali tentang kearifan lokal dalam mengendalikan hama tanaman.  
 
Kata kunci: kearifan lokal, pertanian organik. 
 

 

Pendahuluan 

Sampai saat ini dalam mengendalikan hama tanaman selalu bermitra dengan bahan 

kimia beracun atau yang disebut dengan pestisida sintetik yang merupakan andalan 

utama dalam mengendalikan hama.  Penggunaan bahan kimia beracun yang terus-

menerus akan berdampak negative terhadap lingkungan seperti terbunuhnya hama 

bukan sasaran, terbunuhnya musuh alami dan terjadinya resurgensi dan resistensi 

terhadap hama dan berpengaruh buruk terhadap lingkungan dan pengguna.   

 Untuk mengatasi hal tersebut perlu dicari atau digali kembali mengenai 

pengendalian hama yang pernah dilakukan sebelum era revolosi hijau atau yang 

disebut dengan kearifan local.  Pada umumnya kearifan local tersebut bersifat 
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pengendalian hama ramah lingkungan atau organik.  Dari hasil penelitian terhadap 

kearifan local tersebut salah satunya adalah penggunaan abu dapur sebagai 

pengendali hama terutama hama ulat tanah dan jenis siput, selain itu pula penggunaan 

abu dapur atau sekam berfungsi juga sebagai pupuk silika.  Abu dapur atau abu 

sekam hampir 80-90% mengandung silica (Husni, 1990).  Makalah ini merupakan 

kumpulan dari beberapa hasil penelitian tentang kearifan local dalam mengendalikan 

hama tanaman. 

Makalah ini bertujuan untuk menginformasikan tentang kearifan lokal untuk 

mengendalian hama tanaman yang dilakukan dalam mendukung pertanian organik di 

wilayah lahan rawa. 

 

Hasil-Hasil Penelitian 

Beberapa hasil penelitian tentang kearifan lokal menunjukkan bahwa penggunaan  

abu dapur/sekam dapat mengurangi serangan hama penggerek batang padi, hama 

sayuran daun, penyakit blas dan  sebagai bahan pupuk.   

 

Penggunaan Abu Dapur atau Sekam 

Abu dapur/sekam berfungsi sebagai pupuk terutama untuk menggemburkan tanah 

sehingga bisa mempermudah akar tanaman menyerap unsur hara di dalamnya, 

sehingga masih tetap perlu campuran media lain dalam media tanaman tersebut, 

sebagai  campur dengan kompos.  Dengan pemberian abu sekam sebanyak 0,5-1,5 

t/ha, selain sebagai pupuk tanaman juga berfungsi sebagai pengendali hama 

penggerek batang padi dan penyakit blas. Abu sekam tersebut mengandung bahan 

silikat yang cukup tinggi, kalium dioksida, magnesium oksida, fosfat oksida, sulfat 

oksida dan karbon.  Menurut Husni (1990) dengan pemupukan kalium dapat menekan 

perkembangan larva penggerek batang padi putih. Selain itu kalium juga dapat 

memperkuat batang dan mempertinggi tingkat ketahanan tanaman terhadap serangan 

hama dan penyakit. 

Asikin dan Thamrin (1994), melaporkan bahwa pemupukan kalium yang 

dikombinasikan dengan abu sekam dapat menekan intensitas serangan penggerek 
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batang padi putih, dengan takaran pupuk kalium 120 kg K2O dan abu sekam 0,5 t/ha, 

intensitas serangan sebesar 5,16%. 

Menurut Asikin (2010), abu dapur/sekam dapat pula digunakan sebagai 

pengendali hama siput dan ulat tanah terutama terhadap tanaman yang baru 

dipindahkan, yaitu dengan cara menaburkan abu dapur/sekan disekitar pertanaman 

atau dapat juga digunakan pada saat semai.   Abu dapur/sekam dapat juga digunakan 

sebagai bahan campuran benih dalam mempertahankan daya tumbuhannya dan 

mengendalikan hama gudang atau hama bubuk terutama pada benih. 

 

Penggunaan tumbuhan Tawar (Costus spect) 

Penggunaan tanaman Tawar (Costus spect) berfungsi sebagai penolak/penghambat 

penyebaran penyakit tungro.  Menurut Asikin (2006), untuk mengurangi meluasnya 

serangan penyakit tungro kebiasaannya petani banjar menggunakan tumbuhan Tawar 

sebagai bahan pengusir vector penyakit tungro yaitu jenis wereng hijau atau N.  

virescens.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa areal pertanaman padi yang diberi 

perlakuan dengan memasang tumbuhan  tawar pada lokasi yang terserang dimana 

luas serangan tungro tidak meluas lagi.  Karena daun dan batang tumbuhan tawar 

tersebut mengeluarkan bau yang dapat mempengaruhi keberadaannya wereng hijau, 

sehingga wereng menjauh dari lokasi, sehingga penyebaran penyakit tungro tersebut 

dapat ditetak perkembangannya.  

 

Penggunaan Tumbuhan Luwa (Ficus glomeratha) dan Kirinyu (Chromolaena 
odorata) 
 
Untuk mengatasi kelangkaan pupuk dan kenaikan harga pupuk serta pestisida di 

pasaran, maka alternatif untuk mengatasi hal tersebut adalah perlu adanya penelitian 

tentang pemanfaatan berbagai jenis gulma sebagai substitusi atau pengganti bahan 

pupuk dan bahan agensia pengendali hama yang berkelanjutan. Dari beberapa hasil 

penelitian diketahui bahwa tumbuhan Luwa dapat digunakan sebagai insektisida 

nabati dalam mengendalikan serangga hama pemakan daun tanaman seperti ulat 

plutella, ulat grayak dan ulat jengkal,  dan di sisi lain kedua tumbuhan rawa tersebut 
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berpotensi sebagai bahan pupuk daun cair.  Dengan demikian perlu pelestarian kedua 

jenis tumbuhan liar tersebut sebagai bahan pembuatan insektisida dan pupuk daun 

organic.  Penggunaan ekstrak tumbuhan kirinyu berpotensi sebagai pestisida dan 

pupuk  daun organik,   Penerapan sistem pertanian organik ditingkat petani yang 

sepenuhnya menggunakan pupuk organik mungkin sulit untuk dilakukan. Banyak 

kendala yang dihadapi diantaranya yaitu ketersediaan bahan organik yang terbatas, 

umumnya petani hanya memanfaatkan sisa-sisa panen dan pupuk kandang. 

Sementara itu, banyak tanaman gulma yang berpotensi sebagai sumber pupuk 

organik. Hasil penelitian Pratikno (2002) menyatakan bahwa gulma Chromolaena 

Odorata, merupakan bahan organik berkualitas tinggi sehingga  berpotensi sebagai 

sumber P. Gulma Chromolaena Odorata, banyak ditemui baik di lahan basah 

maupun lahan kering. Asikin, et al. (2001) gulma Chromolaena odorata banyak juga 

dijumpai di lahan rawa dan  berpotensi sebagai biopestisida. Sementara itu Pratikno 

(2002), menyatakan bahwa di lahan kering juga banyak dijumpai gulma jenis 

Chromolaena odorata..  Gulma Ki rinyuh (Sunda) atau dalam bahasa Inggris disebut 

siam weed (Chromolaena odorata (L) R.M. King and H. Robinson) merupakan salah 

satu gulma padang rumput yang penting di Indonesia, di samping saliara (Lantana 

camara). Gulma ini diperkirakan sudah tersebar di Indonesia sejak tahun 1910-an 

(Sipayung et al., 1991), namun keberadaannya kurang mendapat perhatian, kecuali 

oleh kalangan perkebunan karet, karena selain merupakan gulma di padang rumput, 

Ki rinyuh juga gulma yang sangat merugikan perkebunan karet (Sipayung et al., 

1991). 

Selain gulma sebagai pupuk bahan  organik juga dapat digunakan sebagai 

bahan pakan ternak.  Hijauan pakan ternak yang umum diberikan pada ternak 

ruminansia adalah rumput-rumputan yang berasal dari padang penggembalaan atau 

kebun rumput, tegalan, pematang serta pinggiran jalan. Namun ketersediaan hijauan 

pakan ternak mulai berkurang seiring dengan terjadinya perubahan fungsi lahan yang 

sebelumnya sebagai sumber hijauan pakan menjadi lahan pemukiman, lahan untuk 

tanaman pangan dan tanaman industri.  Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan 

hijauan makanan ternak terutama pada daerah yang menghadapi permasalahan akibat 
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kekurangan hijauan pakan ternak karena invasi gulma yang sulit diatasi dengan 

memanfaatkan gulma itu sendiri. Salah satu gulma yang dapat digunakan adalah ki 

runyuh atau semak bunga putih (Chromolaena odorata) dimana kehadirannya tidak 

dikehendaki dalam suatu areal tertentu karena dianggap mengganggu tanaman 

pertanian maupun rumput yang merupakan pakan ternak sehingga terus diupayakan 

pemusnahannya. 

 Bila dilihat dari ketersediaanya yang cukup berlimpah maka Ki rinyuh 

berpotensi sebagai pakan ternak. Disamping itu sesuai pernyataan Marthen, (2007), 

Chromolaena odorata mengandung protein yang tinggi (21-36%) setara dengan turi, 

lamtoro dan gamal; produksi protein kasar sebesar 15 ton/thn, memiliki 

keseimbangan asam amino yang baik untuk ternak monogastrik, palatabilitas lebih 

baik dari gamal, suplementasi sampai 30% dalam ransum meningkatkan konsumsi 

dan pertumbuhan ternak kambing dan penelitian di Afrika dan Eropa menunjukkan 

adanya senyawa anti helmintik/obat anti cacing. Namun demikian pemanfaatan 

Chromolaena odorata ini perlu dikaji lebih jauh karena gulma ini memiliki zat anti 

nutrisi. Sesuai pernyataan Ikhimioya (2003), Chromolaena odorata mengandung zat 

antinutrisi. seperti Haemagglutinnin, Oxalate, Phytic acid, Saponin. 

 

Tumbuhan Purun Tikus (Eleocharis dulcis) 

Tumbuhan purun tikus (Eleocharis dulcis) berfungsi sebagai tanaman perangkap 

penggerek batang padi dan bahan pupuk organik.  Asikin (2008), melaporkan bahwa 

tumbuhan purun tikus atau E.dulcis sangat disenangi oleh penggerek batang dalam 

meletakkan telurnya yaitu dapat mencapai 6.459 kelompok telur/ha dibandingkan 

tanaman padi serta tanaman gulma lainnya.  Dengan demikian E.dulcis dapat 

dijadikan sebagai tanaman pengendali alami bagi penggerek batang dan habitat 

serangga musuh alami hama padi. 

Menurut Rosa et.al (2007), melaporkan bahwa hasil analisis kromatografi gas 

semua ekstrak yang digunakan (heksana, klorofrom dan metanol) menunjukkan 

bahwa tumbuhan purun tikus (E.dulcis) mengandung komponen kimia yang termasuk  

beberapa golongan yaitu steroid, alkaloid, methyldiena, dan vitamin dan disamping 
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itu ditemukan juga golongan lainnya seperti alkohol, karboksilat, alkenon, alkil 

benzena, esiensial oil, asam lemak, hidrokarbon, azole, analina dan penol. Dengan 

demikian E.dulcis dapat dijadikan sebagai tanaman pengendali alami bagi penggerek 

batang dan habitat serangga musuh alami hama padi.  

Di samping itu kandungan unsur hara bahan organiknya adalah N (3,36%), P 

(0,43%), K (2,02%), Ca (0,26%), Mg (0,42%), S (0,76%), Al (0,57%) dan Fe (142,20 

mg/l) (Aribawa, 2001., Noor, 2004 dan Noor et.al, 2006).  Pemberian bahan organik 

purun tikus yang dikombinasikan dengan kapur dapat meningkatkan kesuburan tanah 

di lahan rawa pasang surut (Noor et.al, 2006). 

 

Penggunaan Tumbuhan Kalalayu (Eriogiosum rubiginusum) 

Tumbuhan kelalayu (Eriogiosum rubiginusum) adalah jenis tumbuhan semak yang 

banyak tumbuhan pada lahan kering di lahan rawa pasang surut atau tipe C dan D.  

Hasil penelitian diketahu bahwa  tumbuhan kalalayu ini merupakan salah satu bahan 

campur utama dalam pembuatan Mol atau bahan pupuk kompos yang dilakukan 

petani di lahan rawa.  Asikin dan Thamrin (2002), melaporkan bahwa tumbuhan jenis 

semak ini merupakan tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati untuk 

mengendalikan hama penggerek batang padi, ulat grayak, ulat jengjkal, ulat buah dan 

ulat tritip atau plutella dengan mortalitas larva berkisar antara 75,5%-85,5%.  Di sisi 

lain ekstrak tumbuhan kalalayu juga berpotensi sebagai pupuk daun cair untuk 

tanaman sayuran sawi (Asikin, 2010). 

 

Cara Tanam Padi 

Cara tanam padi varietas lokal  biasanya dilakukan dengan beberapa kali tanam 

pindah. Bersamaan dengan tanam pindah, pemotongan daun padi juga dilakukan, 

sehingga dengan cara memtotong daun-daun tersebut maka kelompok telur penggerek 

batang yang ada di daun-daun akan gagal menjadi larva.  Jumlah telur yang paling 

banyak adalah pada saat tanam kedua (lacakan), karena pada saat ini adalah stadia 

yang paling disenangi oleh penggerek batang padi untuk meletakkan telurnya.  

Pemotongan daun padi pada saat tanam hanya salah satu faktor penyebab rendahnya 



Kearifan Lokal Sebagai Pendukung Pertanian Organik 
 

Prosiding Seminar Nasional , Banjarbaru, 28 September 2013  159 
 

tingkat kerusakan padi yang disebabkan oleh penggerek batang, namun faktor lain 

seperti musuh alami dan keberadaan inang alternatif juga turut menentukan. 

 

Penggunaan Bahan Tumbuhan Jengkol  

Adapun aplikasi dari kulit buah jengkol ini dilakukan pada saat tanaman padi mulai 

bunting dengan cara menaburkan bahan kulit buah kepertanaman padi atau disekitar 

geladang lahan sawah.  Pada umumnya aplikasi kulit buah jengkol diberikan 

disamping dekat galengan atau di jalur jalan tikus keluar masuk sawah.  Setelah 

ditabur 2-3 hari kulit buah tersebut mulai mengeluarkann bau nyang cukup 

menyengat,  dengan bau yang demikian tersebut dapat mengusir tikus-tikus yang 

datang kepertanaman padi.  Dengan cara tersebut di atas dapat mengusir atau 

menghindari serangan dari hama tikus. 

Menurut Pitojo (1992), bau jengkol dapat digunakan untuk menghalau tikus. 

Air bekas rendaman biji jengkol yang direbus atau sebelum direbus, mempunyai bau 

ureum yang sangat menusuk. Air tersebut dapat digunakan sebagai penghalau tikus, 

dengan cara dimasukkan ke dalam lubang aktif tikus. Lubang tikus itu ternyata 

kemudian ditinggalkan dan tidak dihuni lagi. Hal ini diduga karena selain kandungan 

ureum, terdapat pula unsur belerang (sulfur) yang diikat oleh asam jengkolat yang 

terlarut di air rendaman tersebut.  

 

Perangkap Busuk 

Hasil pengamatan dilapang menunjukkan bahwa pengendalian walang sangit dengan 

menggunakan perangkap bau busuk (keong) sangat membantu petani dalam 

mengurangi serangan walang sangit pada bulir padi.  Adapun fungsi dari  

penggunakan perangkap dari bahan keong yang dibusukkan tersebut adalah untuk 

mengalihkan perhatian dari walang sangit tersebut karena dengan perangkap tersebut 

walang sangit lebih tertarik berkunjung ketempat perangkap tersebut dibandingkan 

pada bulir padi. Jumlah populasi yang didapatkan pada perangkap tersebut berkisar 

antara 5-10 ekor/perangkap.  Kadang-kadang petani juga menaruh bahan racun dari 
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insektisida karbofuran 5-10 butir/tempat, sehingga walang sangit yang datang 

berkunjung dan mengisap bahan cairan tersebut dan mati. 

Pengandalian hama walang sangit dengan cara perangkap busuk tersebut yang 

dipasang ditepi-tepi sawah dengan jarak antar perangkap 10-15 m tersebut cukup 

efektif memerangkap walang sangit.  Walang sangit bergerombol datang pada 

perangkap bau busuk tersebut untuk makan dan mengisap cairannya.  Walang sangit 

lebih tertarik kepada bau-bauan tersebut dibandingkan makan pada padi yang sedang 

berbunga sampai matang susu. Menurut Sunjaya (1970), mengemukkan banyak 

diantara jenis-jenis serangga tertarik oleh bau-bauan dipancarkan oleh bagian 

tanaman yaitu bunga ataupun buah atau benda lainnya. Zat yang berbau tersebut pada 

hakekatnya adalah senyawa kimia yang mudah menguap seperti pada perangkan bau 

busuk tersebut.  Dengan demikian intensitas kerusakan bulir/biji padi dapat dihindari 

dengan cara perangkap bau tersebut (Tabel 1).   

Tabel 1.  Cara pengendalian walang sangit di lahan lebak MT. 2002/2003 

Taktik pengendalian  Intensitas kerusakan (%) 
Perangkap busuk (keong) 5 - 7,5 
Ubor(Api) 10-15 
Asap 10-18 
Insektisida  7,5-11,5 
Kontrol 25-75 

Sumber :   Asikin (2004) 

 

Penggunaan bahan tumbuhan tembakau dan delingo  

Munurut Asikin (2005), bahan tanaman yang sering digunakan dalam mengendalikan 

hama walang sangit  di lahan rawa pasang surut yaitu dengan menggunakan seperti 

daun tembakau (Nicotiana tabacuwi L), daun delingo (Acorus calamus L).  Aplikasi 

insektisida nabati tersebut dilakukan pada saat sore hari pada saat padi mulai 

mengeluarkan malai sampai bulir padi mulai mengeras.  Kedua jenis bahan tanaman 

tersebut merupakan bahan yang cukup efektif untuk mengendalikan hama walang 

sangit. 
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Fungisida Nabati 

Penyakit blas disebabkan oleh jamur Prycularia oryzae, penyakit ini dulunya hanya 

menyerang pertanaman padi di lahan kering atau padi gogo.  Tetapi sekarang ini 

sudah menjadi ancaman yang sangat serius untuk pertanaman padi di lahan rawa 

pasang surut. Penyakit blas menginfeksi tanaman padi pada fase vegetatif dan 

generatif. Perkembangan penyakit blas dipicu oleh penanaman varietas padi yang 

peka, jarak tanam rapat dan pemupukan N tinggi tanpa diimbangi dengan P dan K. 

Selain itu, penyakit blas tergolong seed born disease (penyakit terbawa biji/benih). 

Artinya, bila benih dari tanaman terserang patogen blas ditanam, maka tanaman padi 

yang tumbuh dari benih tersebut sudah membawa patogen blas.    

Serangan patogen blas (Pyricularia oryzae Cav.) pada padi dapat 

menyebabkan kerusakan hingga 90 %. Penggunaan pestisida sintetik mengakibatkan 

kerusakan pada lingkungan. Cara pengendalian alternatif adalah dengan 

menggunakan ekstrak tumbuhan sebagai fungisida nabati. Fungisida nabati 

berpeluang tinggi dalam pengembangannya karena aman terhadap lingkungan, praktis 

pembuatannya, aplikasinya mudah dan biayanya murah. 

Dari serangkaian penelitian terhadap 18 jenis tumbuhan yang berpotensi 

sebagai bahan fungisida nabati, teridentifikasi tiga jenis tumbuhan yang 

berkemampuan tinggi dalam menekan perkembangan patogen blas. Ketiga jenis 

tumbuhan tersebut adalah sirih (ekstrak daun), jambu biji (ekstrak daun) dan lengkuas 

(ekstrak rimpang). Pembuatan ekstrak adalah dengan menghancurkan bahan 

tumbuhan (daun sirih, jambu biji dan rimpang lengkuas) dengan blender. Bahan 

tersebut kemudian direbus dalam air suling dengan perbandingan 1:10 (1 bagian 

bahan dengan 10 bagian air suling) yang ditambah dengan sedikit detergen. Proses 

perebusan dihentikan setelah volume larutan tinggal 10 %.  

Pada tingkat kondisi laboratorium ekstrak daun sirih menekan perkembangan 

patogen blas hingga 100 %, ekstrak daun jambu biji 64 % dan ektrak rimpang 

lengkuas 100 %. Pada kondisi lapangan, ekstrak ketiga jenis tumbuhan tersebut 

menekan intensitas penyakit blas leher masing-masing sebagai berikut : ekstrak daun 
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sirih dari 21.7 % menjadi 3.3 %, ekstrak daun jambu biji dari 21.7 % menjadi 4.7 % 

dan ekstrak rimpang lengkuas dari 21.7 % menjadi 2.7 %. 

  

Kesimpulan 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan abu dapur atau sekam 

untuk mengendalikan hama ulat tanah dan siput, abu dapur/sekam dapat digunakan 

sebagai pupu silica, juga dapat digunakan  dalam memelihara benih dari serangan 

hama bubuk.  Cara tanam pindah dapat mempengaruhi keberadaan hama penggerek 

batang padi.  Penggunaan tumbuhan tawar, luwa, kirinyu, kalalayu dan purun tikus 

sebagai pengendali hama dan penyakit tanaman.  Dan disisi lain tumbuhan tersebut 

berfungsi juga sebagai sumber  unsur hara terutama unsur N.  Tumbuhan jengkol 

dapat juga digunakan sebagai pengusir hama tikus, ekstrak daun jengkol berpotensi 

juga sebagai pestisida nabati untuk hama ulat grayak, ulat jengkal, ulat plutella dan 

hama ulat buah.  Untuk walang sangit menggunakan campuran tumbuhan tembakau 

dan delingo sebagai pestisida nabati.  Sebagai zat penarik hama walang sangit 

menggunakan hama keong yang dibusukkan. 
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Abstrak 
 

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan alami 
(biomassa) yang memiliki sifat menyerupai minyak diesel. Salah satu bahan baku 
pembuatan biodiesel adalah Nyamplung (Calophyllum inophyllum L.). Penelitian ini 
bertujuan untuk memproduksi biodiesel dari minyak nyamplung menggunakan bio-
katalis CRL (Lipase Candida rugosa) sebagai alternatif pengganti katalis kimia, 
mengetahui konsentrasi terbaik bio-katalis CRL yang diperlukan, dan 
mengkarakterisasi kualitas biodiesel yang dihasilkan. Proses produksi biodiesel 
menggunakan bio-katalis CRL dilakukan dengan variasi konsentrasi, yaitu dari 1%, 
5% dan 10%, dimana tahapan esterifikasi dan transesterifikasi berlangsung secara 
simultan dalam satu reaktor, menggunakan waterbath shaker pada suhu 370C dengan 
kecepatan agitasi 120 rpm selama 24 jam. Sebagai kontrol digunakan pula katalis 
kimia, yaitu KOH dan HCL. Biodiesel yang diperoleh dari proses produksi 
menggunakan bio-katalis CRL memiliki tingkat konversi FAME antara 67,70–
81,02%, sedangkan untuk nilai viskositas antara 5,26–5,82Cst, densitas 851,35–
871,39kg/m3, indeks setana 44,75–52,67, titik nyala 117,00–148,33oC, titik kabut 
16,40–17,77oC, kadar air 0,02–0,04%, dan kadar fosfor 0,0030–0,0033 ppm-m 
(mg/kg). Perlakuan terbaik terdapat pada bio-katalis CRL pada konsentrasi 1%. 
 
Kata kunci: biodiesel, minyak nyamplung, bio-katalis CRL, FAME 
 

Pendahuluan 

Pengembangan energi alternatif sekarang ini semakin gencar dilakukan mengingat 

cadangan minyak bumi yang semakin menipis, sedangkan kebutuhan akan energi 

semakin meningkat. Salah satu energi alternatif tersebut adalah biodiesel dan 

eksplorasi bahan baku biodiesel sebagai sumber energi alternatif di beberapa negara 
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maju sangat gencar dilakukan terutama yang berasal dari minyak nabati. Kebutuhan 

minyak nabati sebagai bahan baku biodiesel seringkali berbenturan dengan bidang 

pangan (edible oils), sehingga mengancam keberlangsungan bahan baku untuk 

diaplikasikan sebagai sumber energi alternatif dan juga akan mempengaruhi 60-70% 

harga biodiesel, sehingga harga biodiesel menjadi lebih mahal. 

Salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan dan berpotensi sebagai sumber 

energi alternatif, serta tidak berbenturan dengan bidang pangan (edible oils) adalah 

Nyamplung (Calophyllum inophyllum L.). Biji tanaman Nyamplung (Calophyllum 

inophyllum L.) dapat menghasilkan minyak dengan rendemen 40-73%, lebih tinggi 

dibandingkan jenis tanaman lain (Jarak 40-60%, Sawit 46-54%) (Balitbang Dephut, 

2008). Minyak nyamplung ini dapat digunakan sebagai pengganti kerosin dan 

biodiesel (KPH Banyumas Barat, 2007).  

Proses produksi biodiesel  memerlukan katalis dalam mengkonversi minyak 

nabati menjadi FAME, baik katalis kimia maupun bio-katalis. Penggunaan bio-

katalis, salah satunya berupa enzim lipase, yaitu lipase dari Candida rugosa (CRL) 

cenderung mempunyai kelebihan dalam peningkatan kuantitas dan kualitas hasil 

konversi minyak nabati menjadi biodiesel (Fukuda, et al., 2001; Shah, et al., 2003; 

Hasan, et al., 2006 Kurdi, et al., 2007). Penggunaan bio-katalis ini dapat membantu 

menurunkan biaya produksi dan biaya perbaikan (recovery) lingkungan serta 

terwujudnya industri yang berwawasan lingkungan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan proses produksi biodiesel dari 

minyak nyamplung agar lebih efektif dan ramah lingkungan, yaitu dengan mengganti 

katalis kimia yang selama ini digunakan dalam proses konversi minyak nyamplung 

menjadi biodiesel, dengan bio-katalis CRL, berupa enzim lipase dari Candida rugosa. 

 

Metode Penelitian 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Oktober 2009 di Laboratorium 

Kimia, Jurusan THP Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

Analisa komposisi asam lemak minyak nyamplung menggunakan gas 
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chromatography (GC) dilakukan di LPPT Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Analisa kandungan biodiesel (FAME) menggunakan thin layer chromatography 

(TLC) dilakukan di Laboratorium Kromatografi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta. Analisa karakteristik biodiesel menggunakan metode ASTM 

dilakukan di Laboratorium Uji Pelumas, PT.Pertamina, Tanjung Perak Surabaya.  

 

Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah minyak nyamplung yang berasal dari 

Koperasi Tani “Jarak Lestari”, (Kecamatan Kroya, Cilacap, Jawa Barat); bio-katalis 

CRL (Lipase Candida rugosa) dengan unit aktivitas 1468 U/mg, dipalmitin 99 % dan 

monocaprilin 99 %; mentega putih dan destilat asam lemak bebas sawit; HCL - KOH 

- H2SO4 dan indikator pp merk Merck, H3PO4 - alkhohol 95% dan metanol teknis, 

serta akuades; asam sulfat - petroleum eter - dietil eter dan asam asetat glasial merk 

Merck.  

Alat yang digunakan untuk penelitian meliputi gelas kimia, gelas ukur, 

erlenmeyer, buret, termometer, timbangan analitik, kondensor (refluks), peralatan 

labu leher tiga, hotplate magnetic stirrer, waterbath shaker, corong pemisah, tabung 

sentrifuge, sentrifugator, container bag, dry ice, mikropippet, chamber, thin layer 

chromatography (TLC) scanner (analisa FFA, TG, DG, MG, FAME), recorder (print 

out data TLC), flash point COC HER-200 (analisa titik nyala), automatic viscosity 

sistem S-Flow 3000 VI (analisa viskositas), automatic density/specific gravity meter 

DA-505 (analisa densitas), automatic cloud point new lab 1300 (analisa titik kabut), 

automatic karl fisher coulometer (analisa kadar air), dan automatic horiba X-ray 

fluorescence metaluer analyzer (analisa kadar fosfor). 

 

Metode Penelitian 

Proses produksi biodiesel dari minyak nyamplung ini diawali dengan proses 

degumming. Selanjutnya minyak nyamplung (10 ml); metanol (2 ml); bio-katalis 

CRL (Candida rugosa lipase) dengan variasi konsentrasi 1% (BK1), 5% (BK2) dan 

10% (BK3) (b/b) dari minyak, di campur menjadi satu dalam wadah erlenmeyer dan 
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ditutup dengan kapas, kemudian diinkubasi dalam Waterbath shaker dengan 

kecepatan agitasi 120rpm selama 24 jam pada suhu 37°C. Metil ester terbentuk 

setelah 24 jam, wadah erlenmeyer kemudian diangkat dan dilakukan separasi 

menggunakan sentrifugator pada kecepatan 5000rpm selama 3 menit. Setelah di 

sentrifuge, metil ester akan terpisah dari gliserol dan bio-katalis CRL. Metil ester 

yang telah diseparasi dikeringkan menggunakan hotplate magnetic stirer selama 1 

jam pada suhu 100oC. Biodiesel murni diperoleh setelah proses pengeringan dengan 

perbedaan warna yang terlihat lebih jernih. 

 Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) faktor 

tunggal dengan 4 taraf perlakuan termasuk kontrol, sebanyak tiga (3) kali ulangan, 

sehingga terdapat 12 sampel penelitian.  Faktor tunggal tersebut adalah variasi 

konsentrasi bio-katalis CRL yang digunakan dalam proses konversi minyak 

nyamplung menjadi biodiesel. Pada penelitian ini digunakan bio-katalis CRL (Lipase 

Candida rugosa) dengan variasi konsentrasi 1% (BK1), 5% (BK2) dan 10% (BK3) 

(b/b) dari minyak, sedangkan katalis kimia (HCL dan KOH) dengan konsentrasi 

masing-masing 1% (KK) (b/b) dari minyak digunakan sebagai kontrol (pembanding). 

 

Hasil dan Pembahasan 

Minyak Nyamplung sebagai Bahan Baku  

Hasil analisa komposisi asam lemak dalam minyak nyamplung menggunakan Gas 

Chromatography (GC)  menunjukkan bahwa komposisi asam lemak yang terdapat 

dalam minyak nyamplung didominasi oleh asam lemak tak jenuh, yaitu asam oleat 

(C18:1) sebesar 67,51%. Biodiesel nyamplung yang berkandungan ester oleat sesuai 

digunakan baik di daerah empat musim hingga daerah tropis seperti Indonesia, karena 

asam oleat memiliki titik leleh yang rendah, yaitu 16oC, sedangkan titik leleh metil 

esternya sebesar -20oC. 

Proses produksi biodiesel dari minyak nyamplung diawali dengan proses 

degumming. Hasil dari proses degumming memperlihatkan perbedaan warna yang 

jelas dari minyak asalnya, yaitu dari warna hijau tua kehitaman yang sangat kental 

berubah menjadi berwarna jernih kemerahan yang encer, yang menandakan bahwa 
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senyawa pengotor seperti fosfatida dan lainnya telah dipisahkan dari minyak 

nyamplung sehingga siap digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi 

biodiesel.  

 

Kandungan Biodiesel Nyamplung  

Profil FAME pada biodiesel nyamplung dilihat pada semua perlakuan menggunakan 

alat thin layer chromatography (TLC). Persentase kandungan FAME yang diperoleh 

merupakan persentase relatif berdasarkan luas area pada thin layer chromatography 

(TLC).  

Tabel 1.  Kandungan Biodiesel Nyamplung  
 

Jenis & Variasi Konsentrasi  Rerata FAME (%) 
(BK1)    1% 67.70 
(BK2)    5% 74.27 
(BK3)    10% 81.02 
(KK)  1% 91.56 

 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa katalis kimia memiliki kadar 

FAME yang lebih tinggi dibandingkan dengan semua perlakuan yang menggunakan 

bio-katalis CRL. Padahal seharusnya bio-katalis CRL memiliki kadar FAME yang 

sama atau lebih tinggi dibandingkan katalis kimia. Hal ini dapat disebabkan oleh 

banyak faktor, diantaranya faktor-faktor seperti kecepatan agitasi dan jenis alkohol 

yang digunakan, yang mengakibatkan  efektifitas bio-katalis CRL sebagai katalis 

masih belum optimal dalam mengkonversi kandungan minyak nyamplung menjadi 

biodiesel. 

 

Karakteristik Biodiesel Nyamplung  

Analisa karakteristik biodiesel nyamplung meliputi viskositas, densitas, indeks 

setana, titik nyala (flash point), titik kabut (cloud point), kadar air dan kadar fosfor. 

Hasil penelitian menunjukkan pada biodiesel nyamplung yang menggunakan bio-

katalis CRL konsentrasi 1-5%, semua nilai viskositas, densitas, titik nyala, titik kabut, 

kadar air dan kadar fosfor memenuhi SNI yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan 
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bahwa reaksi pada proses konversi minyak nyamplung menjadi biodiesel berjalan 

sempurna. Berbeda dengan nilai indeks setana, hanya yang menggunakan bio-katalis 

CRL 1% yang memenuhi SNI, sedangkan bio-katalis CRL 5% dan 10% tidak 

memenuhi karena indeks setana-nya berada dibawah minimal SNI, yaitu 47,67 dan 

44,75. 

Tabel 2. Karakteristik biodiesel Nyamplung 

 

Tabel 3. Standar Nasional Indonesia Biodiesel 

Parameter Satuan Nilai SNI 
Viskositas 40°C   Cst 2.3-6.0 
Densitas 15°C Kg/ m3 850-890 
Indeks Setana - Min 51 
Titik Nyala °C Min 100 
Titik Kabut °C Maks 18 
Kadar Air  %-v Maks 0.05 
Kadar Fosfor Ppm-m Maks 10 

 

Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik menggunakan metode De Garmo, et al (1997) dengan 

memberikan bobot pada masing-masing parameter untuk kemudian dibandingkan. 

Penilaian perlakuan terbaik meliputi parameter kandungan FAME, viskositas, 

densitas, indeks setana, titik nyala, titik kabut, kadar air dan kadar fosfor. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode De Garmo dapat diketahui 

bahwa perlakuan terbaik pada penelitian ini dalam memproduksi biodiesel dari bahan 

baku minyak nyamplung adalah pada bio-katalis CRL dengan konsentrasi 1%. Hal ini 

disebabkan hanya pada konsentrasi bio-katalis CRL 1%, karakteristik fisik dan kimia 

biodiesel yang dihasilkan seperti nilai viskositas, densitas, titik nyala, titik kabut, 

kadar air dan kadar fosfor, yang dapat memenuhi SNI untuk biodiesel.  

Jenis 
Perlakuan 

Viskositas 
40oC 
(Cst) 

Densitas 
15oC 

(kg/m3) 

Titik 
Nyala 
(oC) 

Indeks 
Setana 

Titik 
Kabut 
(oC) 

Kadar 
Air 
(%) 

Kadar 
Fosfor 

(mg/kg) 

(BK1)  1% 5.82 851.35 117.00 52.67 16.40 0.04 0.0030 

(BK2)  5% 5.36 867.05 131.33 47.67 17.02 0.04 0.0033 

(BK3)  10% 5.26 871.39 148.33 44.75 17.77 0.02 0.0032 

(KK)  1% 5.56 850.69 154.33 53.25 15.89 0.14 0.0037 
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Simpulan  

1. Biodiesel dapat diproduksi dari bahan baku minyak nyamplung menggunakan bio-

katalis CRL (Lipase dari Candida rugosa) sebagai alternatif pengganti katalis 

kimia, sebab bio-katalis CRL memiliki banyak keunggulan dibandingkan katalis 

kimia, diantaranya; yield yang dihasilkan cukup tinggi 67,70%-81,02%, tahapan 

proses konversi minyak nyamplung menjadi biodiesel menjadi lebih pendek 

karena reaksi esterifikasi dan transesterifikasi berlangsung secara simultan dalam 

satu reaktor, tidak memerlukan pemurnian seperti pencucian berulang dengan air, 

dan dapat memperkecil input energi karena temperatur kerja lebih rendah yaitu 

37oC. 

2. Hasil karakterisasi kualitas biodiesel yang dihasilkan dari bahan baku minyak 

nyamplung menggunakan bio-katalis CRL, menunjukkan hanya pada konsentrasi 

bio-katalis CRL 1% yang karakteristik kimia dan fisika biodiesel yang dihasilkan 

memenuhi SNI untuk biodiesel.  Berikut hasil karakterisasi biodiesel 

menggunakan bio-katalis CRL 1%: kandungan FAME 67,70%; tri-gliserida 

24,50%, di-gliserida 7,81%, mono-gliserida 0,00%; viskositas 5,82Cst; densitas 

851,35 kg/m3; indeks setana 52,67; titik nyala 117oC; titik kabut 16,40oC; kadar air 

0,04% dan kadar fosfor 0,0030 ppm-kg (mg/kg). 
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Abstrak 
 

Strategi perluasan sawah dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan potensial sawah 
di daerah irigasi, optimalisasi lahan-lahan sawah terlantar terutama di daerah rawa 
pasang surut dan lebak, dan perluasan sawah secara kawasan di daerah yang 
potensinya cukup luas seperti di Papua dan Kalimantan termasuk daerah Kalimantan 
Selatan. Penanaman varietas unggul yang mulai diintroduksi di Kalimantan Selatan 
sejak tahun 1976 dikenal dengan istilah Sawit Dupa (sekali mewiwit = menyemai, 
dua kali panen).  Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa hanya sedikit petani 
yang menerima dan mengadopsi teknologi sawit dupa di dalam usaha taninya 
sehingga luas areal tanaman padi unggul di lahan pasang surut semakin menurun jika 
dibandingkan dengan luas lahan areal tanaman padi local. Secara umum, terdapat 
beberapa faktor penyebab tidak berkembangnya teknologi sawit dupa di lahan pasang 
surut Kalimantan Selatan, yaitu; (1) Faktor Kelembagaan; (2) Faktor Ekonomis; 
(3)Faktor Teknis dan (4) Faktor Sosial Budaya. 
 
Kata kunci: ketahanan pangan, lahan rawa, sawit dupa.  
 
 

Pendahuluan 

Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan 

pangan manusia, pakan ternak dan industri pengolahan hasil pertanian dalam negeri 

yang setiap tahunnya  cenderung meningkat seiring dengan perkembangan 

pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pengolahan pangan dan 

pakan ternak/ikan. Sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional, terutama komoditi 

padi fungsinya menjadi amat penting dan strategis.Sebagian besar (60%) penduduk 

Indonesia tinggal di pedesaan, dan lebih kurang dari 70% (21.141. 273 rumah tangga) 
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dari total penduduk di pedesaan, hidup dari pertanian. Sebagian besar adalah petani 

pangan berupa padi dan holtikultura. Sebagian lain di perkebunan, peternakan, hasil 

hutan dan perikanan. Kurang lebih 50% adalah petani yang memiliki lahan yang 

sempit, kurang dari 0,5 ha bahkan tuna kisma, sehingga sebagian besar bekerja 

sebagai buruh tani dan buruh perkebunan       

Secara nasional, produksi dan kebutuhan beras pada tahun 2010 dan 2011 

diperkirakan terjadi defisit sekitar 4,12 juta ton beras.  Demikian pula untuk tahun 

2015 dan 2020 diprediksi terjadi kekurangan beras sebanyak 5,8 juta ton pada tahun 

2015 dan meningkat menjadi 7,49 juta ton beras pada tahun 2020.  Untuk 

menghasilkan padi sebanyak itu diperlukan luas panen sekitar 13.500-15.000 ha lahan 

sawah atau luas baku sawah sekitar 9.000-10.000 ha jika diasumsikan IP 150%.  

 Strategi perluasan sawah dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan potensial 

sawah di daerah irigasi, optimalisasi lahan-lahan sawah terlantar terutama di daerah 

rawa pasang surut dan lebak, dan perluasan sawah secara kawasan di daerah yang 

potensinya cukup luas seperti di Papua dan Kalimantan termasuk daerah Kalimantan 

Selatan. 

 Penanaman varietas unggul yang mulai diintroduksi di Kalimantan Selatan 

sejak tahun 1976 dikenal dengan istilah Sawit Dupa (sekali mewiwit = menyemai, 

dua kali panen), khususnya di daerah lahan pasang surut  usaha penanaman padi 

dengan menggunakan pola tanam bibit unggul-lokal sehingga petani dapat 

melaksanakan dua kali panen dalam setahun pada lahan yang sama, yaitu panen 

pertama padi unggul dan panen kedua padi lokal. Kenyataan dilapangan 

menunjukkan bahwa hanya sedikit petani yang menerima dan mengadopsi teknologi 

sawit dupa di dalam usaha taninya sehingga luas areal tanaman padi unggul di lahan 

pasang surut semakin menurun jika dibandingkan dengan luas lahan areal tanaman 

padi lokal.Oleh sebab itu perlu adanya pengkajian atau survey terhadap profil petani 

maupun kulturnya untuk memecahkan permasalahan tersendatnya pengembangan 

penerapan pola tanam padi sawit dupa. 

Tujuan implementasi teknologi sawit dupa adalah untuk mengetahui faktor 

penyebab tidak berkembangnya teknologi sawit dupa pada petani pasang surut serta 
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mencari metode yang tepat dalam mendiseminasikan dan mengembangkan teknologi 

sawit dupa. 

 

Metode Penelitian 

Skope penelitian ini meliputi implementasi teknologi sawit dupa terutama 

menyangkut faktor-faktor yang menyebabkan tidak berkembangnya program sawit 

dupa tersebut.Selain itu juga terkait dengan penentuan metode diseminasi yang tepat 

untuk dalam pengembangan program ini. 

Metode yang digunakan adalah metode survei.  Dalam pelaksanaan survei 

dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan terutama petani, petugas 

pemerintah, pemimpin lokal baik formal maupun non formal dan informan yang 

relevan.  Jumlah sampel petani seluruhnya 28 orang peserta program sawit dupa yang 

diambil dari lokasi di Kabupaten Tanah Laut,  Kabupaten Banjar dan Kabupaten 

Batola yang mengimplementasi teknologi sawit dupa.  Responden dipilih secara 

purposive berdasarkan keterlibatan dan penguasaan informasi yang bersangkutan 

tentang teknologi dan pola usahatani padi sawit dupa. 

 Data yang sudah terkumpul dikoding dan diolah serta dianalisis mengunakan 

tabulasi.Selanjutnya untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan tidak 

berkembangnya tekbologi sawit dupa dan penentuan metode diseminasinya dianalisis 

secara deskriptif.Untuk melengkapi analisis ini dilakukan studi literatur yang relevan 

untuk memperkaya bahasan dan mempertajam argumentasi dari riset yang dilaksanan 

ini.Pembahasan dan pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan kualitatif. 

 

Faktor Penyebab Tidak Berkembangnya Sawit Dupa Di Lahan Pasang Surut 

Secara umum, terdapat beberapa faktor penyebab tidak berkembangnya teknologi 

sawit dupa di lahan pasang surut Kalimantan Selatan, yaitu; (1) Faktor Kelembagaan; 

(2) Faktor Ekonomis; (3)Faktor Teknis dan (4) Faktor Sosial Budaya.  Keempat 

faktor ini saling terkait satu sama lain dan terakumulasi menjadi alasan petani tidak 

mengadopsi teknologi sawit dupa.  Keempat faktor tersebut di atas LETS (yaitu 

keLembagaan, Ekonomis, Teknis, dan Sosial budaya) berinteraksi dan mempengaruhi 
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keragaan dan atau prediksi hasil yang diperoleh petani dari pengembangan sistem 

usahatani sawit dupa. 

Faktor-faktor tersebut mempengaruhi HOPE (yaitu Harga produk yang 

dihasilkan, Opportunity cost, Produktivitas, dan Efisiensi).  Pada umumnya, faktor 

LETS tersebut menghasilkan tingkat harga produk, produktivitas, dan efisiensi yang 

kategorinya masing-masing tergolong rendah, dan opportunity cost yang tergolong 

tinggi atau mahal bagi usahatani sawit dupa,  yaitu berupa nilai biaya petani 

kehilangan kesempatan untuk meperoleh penghasilan alternatif yang diperhitungkan 

lebih tinggi apabila mereka memilih alternatif tambahan usaha tertentu yang lain.  

HOPE yang tidak mendukung ini pada gilirannya akan memberikan hasil 

penerimaan petani yang rendah dan karena itu maka pendapatannya pun 

rendah.Dalam kondisi seperti ini maka adalah reasonable apabila petani kemudian 

mengambilkan keputusan yang tidak sejalan dengan maksud implementasi dan 

perluasan adopsi teknologi sawit dupa. 

  

Strategi Diseminasi  Program Sawit Dupa 

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau 

individu agar mereka memperoleh informasi yang benar (correct), dapat dipercaya 

(reliable), mencukupi (adequate), dan tepat waktu (timely).  Sehingga kemudian pada 

target ini timbul kesadaran dan pemahaman akan kandungan informasi tersebut dan 

selanjutnya dapat menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.Proses 

diseminasi tidak terlepas dari peran pemimpin tidak resmi atau informal leader yang 

selalu saja dapat ditemui pada setiap komunitas.  

Diseminasi program sawit dupa dimaksudkan untuk mengintroduksikan 

teknologi usahatani padi sawit dupa kepada masyarakat petani, sehingga pada 

gilirannya nanti petani bersedia dan mampu mengadopsi teknologi tersebut serta 

menerapkannya pada lahan usahataninya.Untuk merumuskan strategi diseminasi yang 

sesuai perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penghambat adopsi teknologi 

sawit dupa oleh para petani.Untuk mencapai keberhasilan adopsi strategi diseminasi 

harus mampu menjawab tantangan yang muncul dari faktor-faktor penghambat 
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tersebut dan selanjutnya mampu menyediakan respon yang tepat dan akurat untuk 

mengeliminasi faktor-faktor tersebut. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan melihat berbagai 

temuan dan hasil observasi dalam rangkaian kegiatan penelitian ini, maka  strategi 

diseminasi yang lebih sesuai untuk kondisi masyarakat petani lahan pasang surut di 

Kabupaten Batola, Tanah Laut dan Banjar adalah meliputi paket kombinasi program-

program berikut: 

1. Penyediaan perangsang yang tepat bagi petani 

2. Perbaikan sistem kelembangan pendukung 

3. Perbaikan kinerja penyuluhan 

4. Pengembangan kemampuan kewirausahaan 

5. Pelaksanaan kegiatan Scaling-up Pilot 

 

Penyediaan Perangsang yang Tepat bagi Petani.Faktor-faktor penghambat 

dalam kategori ekonomi membuat petani kurang bersemangat untuk mengadopsi 

teknologi sawit dupa.  Keterbatasan waktu yang mereka miliki, permodalan yang ada 

mereka yang tidak mendukung, ketakutan akan resiko kegagalan, keterbatasan tenaga 

kerja dalam keluarga yang dapat dialokasikan untuk mengerjakan usahatani dengan 

pola sawit dupa, yang memadukan varietas unggul dengan lokal dalam satu tahun 

pola usahatani membuat petani enggan untuk mengadopsi.  Untuk mematahkan 

kondisi ini maka kepada petani perlu diberikan perangsang yang tepat. 

Perbaikan Kelembagaan. Peranan kelembagaan pendukung (supporting 

system) dalam pembangunan pertanian dan perbaikan kesejahteraan petani sangatlah 

penting.  Seperti telah kita pahami dari teori  lingkaran setan kemiskinan (circular 

causation of poverty)  bahwa orang miskin akan terus terperangkap dalam 

kemiskinannya apabila tidak didukung dengan external shock berupa bantuan dari 

pihak lain.  Kelembagaan pendukung merupakan bentuk bantuan pihak lain yang 

dalam hal ini pemerintah atau otoritas pemegang kekuasaan yang dimaksudkan untuk 

secara sistematis dan terstruktur memberikan bantuan kepada target dalam skala 

komunitas masyarakat yang luas.  
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Perbaikan kinerja Penyuluhan.Untuk mewujudkan upaya pemberdayaan 

petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian diperlukan dukungan 

program penyuluhan pertanian yang baik, mencakup penyuluhnya, materi yang 

disuluhkan, metode yang digunakan, fasilitas pendukung penyuluhan dan kordinasi 

antar pihak terkait.  Pembangunan pertanian dilakukan dengan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia sebagai pelaku utama yaitu petani, pekebun, dan peternak, 

beserta keluarga  intinya. Peningkatan kualitas sumber daya Manusia tersebut 

diupayakan antara lain melalui penyuluhanPertanian (Peraturan Menteri Pertanian, 

Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007).  

Pengembangan Kemampuan Kewirausahaan.  Untuk menumbuhkan 

kemandirian petani sehingga pada gilirannya mereka mampu dan sekaligus mau 

untuk melakukan inovasi mengembangkan hasil penelitian terbaru dan mengadopsi 

paket inovasi teknologi tertentu diperlukan upaya pengembangan kapasitas semangat 

dan motivasi petani sebagai seorang wirausaha.  Semangat kewirausahaan akan 

membuat petani lebih berani mengambil resiko sekaligus juga lebih mampu melihat 

peluang-peluang baru dalam kehidupannya.Dengan semangat kewirausahaan yang 

tinggi dapat diharapkan petani akan lebih termotivasi untuk pengembangan usahanya 

dan untuk mengankap peluang memperoleh tambahan pendapatan melalui 

pengembangan teknologi usahatani padi sawit dupa. 

Pelaksanaan Kegiatan Scaling-up Pilot.Pelaksanaan kegiatan scaling-up pilot 

dimaksudkan sebagai gerakan terkoordinasi antara stakeholders dengan dimotori oleh 

otoritas pemerintah untuk mengembangan diseminasi danmendorong adopsi 

teknologi sawit dupa di kalangan masyarakat petani pasang surut. Kegiatan ini 

membutuhkan komitmen dan kesepahaman serta dukungan yang konsisten dari 

stakeholder terkait sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing.  Bentuk 

komponen strategi ini merupakan implementasi paket komponen strategi lainnya 

yang telah diuraikan terdahulu yang dilakukan secara sinergi dalam bingkai KISS 

yaitu koordinasi, integragi, sinkronisasi dan simplifikasi yang akurat, sesuai serta 

efisien. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kajian, kurang berkembangnya penerapan teknologi sawit dupa, 

antara lain sangat berhubungan dengan beberapa faktor yang meliputi LETS , yaitu 

keLembagaan, Ekonomi, Teknis, dan Sosial budaya.Komponen faktor kelembagaan 

meliputi kinerja lembaga penyuluhan, kondisi kelompok tani, dan kelembagaan 

pendukung.   Faktor ekonomi meliputi: Keterbatasan waktu, lemahnya modal (faktor 

biaya modal), keterbatasan tenaga kerja (jumlah anggota kel), resiko gagal tinggi 

(resiko produksi varietas unggul), dominansi perantara dalam pemasaran, 

(pendapatan dari padi dan non padi), (luas lahan yang dimiliki), dan (jarak 

lahan)Perumusan strategi diseminasi yang sesuai perlu memperhatikan faktor-faktor 

yang menjadi penghambat adopsi teknologi sawit dupa oleh para petani.  Untuk 

mencapai keberhasilan adopsi strategi diseminasi harus mampu menjawab tantangan 

yang muncul dari faktor-faktor penghambat dan selanjutnya mampu menyediakan 

respon yang tepat dan akurat untuk mengeliminasi faktor-faktor tersebut. 

Berdasarkan temuan dalam rangkaian kegiatan penelitian ini, maka  strategi 

diseminasi yang lebih sesuai untuk kondisi masyarakat petani lahan pasang surut di 

Kabupaten Batola, Tanah Laut dan Banjar adalah meliputi paket kombinasi program-

program berikut: penyediaan perangsang yang tepat bagi petani, perbaikan sistem 

kelembangan pendukung, perbaikan kinerja penyuluhan, pengembangan kemampuan 

kewirausahaan dan pelaksanaan kegiatan scaling-up pilot. 
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Abstract 
 
The specific goals are to determine optimum contruction and duck feed formulation 
to growth of tilapia fish,  fresh water giant prawn and duck egg production at tidal 
swamp water. The trial was conducted at tidal swamp fish ponds, at Tinggiran Luar 
Village, Tamban, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province. Commodities 
in the trial are Alabio ducks at 6 months of age, tilapia fishes scaled 1 - 3 cm of 
length,  fresh water giant frawn scaled 5 – 6 g/fry. Fish ponds scaled 4 x 3 m2  (12 
units) under duck cages scaled 2 x 1 m2  (12 units) were developed for raising layer 
alabio ducks and  culturing telapia fish and giant frawn.  The research results are feed 
with some formulation no significantly to different of growth, survival rate and feed 
convertion ratio of tilapia and giant fresh water shrimp.  Pond construction influence 
too, which series in let and out let increase of dissolved oxygen and dicrease of 
ammoniac more than in let and out let parallel.  So, influence to growth, survival rate 
and feed convertion ratio of tilapia and giant fresh water shrimp in integrated 
farming.  Duck feed with some formulation and commersial feed no significantly 
different in egg production..  Analyses of natural feed such as phytoplankton, 
zooplankton, and macrozoobenthos show the developed natural feed is meet with 
feed habits of tilapia and  fresh water giant prawn.   
 
Key-words:  fish pond, tidal swamp, threeculture system 
 

 

Pendahuluan 

Usaha budidaya ikan yang berkembang di perairan rawa pasang surut adalah sistem 

kolam dan karamba tancap.  Usaha budidaya ikan ini berkembang secara sporadis dan 

bersifat coba-coba dari petani ikan dengan tingkat produktivitas yang sangat rendah, 

di mana menurut perhitungan Ansyari & Rifa’i (2000) hanya berkisar 150 – 200 kg 

ikan per hektar.  Hal ini karena budidaya ikan sangat sulit dilakukan disebabkan 
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kondisi perairan yang asam dan miskin plankton sebagai fenomena khas perairan 

rawa.  Pola yang berkembang adalah pemeliharaan yang hanya mengadalkan sistem 

monokultur (satu komoditi ikan saja).  Pola ini menyebabkan tidak optimalnya 

pemanfaatan kolam rawa pasang surut, margin keuntungan sangat rendah dan 

efisiensi pakan  rendah, karena banyak pakan yang terbuang.  Belum banyak 

berkembang usaha pertanian yang bersifat terpadu (Integrated farming system).  

Produktivitas kolam rawa pasang surut mestinya dapat ditingkatkan dengan 

menerapkan teknologi budidaya lainnya yang sesuai dan saling menunjang.  Salah 

satunya adalah usaha diversifikasi, seperti usaha pembesaran ikan nila, udang galah 

yang dipadukan dengan itik alabio, selanjutnya disebut dengan Mina Itik Trikultur.  

Pemilihan ikan nila didasarkan pertimbangan ikan ini menurut Suyanto (2000), 

memiliki keunggulan-keunggulan komparatif dibandingkan ikan introduksi lainnya, 

yakni sangat mudah dipelihara dan sangat mudah beradaptasi dengan kondisi perairan 

yang jelek sekelipun.  Pemilihan Itik Alabio (Anas platyrhynchos Borneo) merupakan 

salah satu sumber daya alam genetik yang tipe itik petelur unggul dan memiliki 

kualitas telur yang digemari masyarakat di daerah Kalimantan Selatan (Sulaiman & 

Rahmatullah, 2011).  Pemanfaatan kolam rawa pasang surut yang lebih optimal dan 

tingkat produktivitas tinggi, sangat dimungkinkan dengan menerapkan model mina 

itik di atas kolam rawa.  Kolam rawa yang ada di bawah kandang itik dipelihara dua 

komoditi yaitu ikan nila dan udang galah (bikultur). Dengan tiga komoditi yang 

terpadu seperti diuraikan di atas, selanjutnya disebut dengan usaha tani mina itik 

trikultur. Berdasarkan permasalahan di atas sangat urgen dilakukan kajian-kajian 

tentang optimalisasi lahan rawa pasang surut dan pada akhirnya mampu 

memaksimalkan tingkat produktivitas.  Model integraratif, rekayasa konstruksi dan 

tingkat kepadatan itik di atas kolam ikan perlu dikaji lebih mendalam, sehingga pada 

akhirnya ditemukan suatu teknologi yang mapan (wel proven technology) dapat 

dijadikan model usaha pertanian terpadu.   
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Metode Penelitian 

Penelitian bertempat di kolam rawa pasang surut, lokasi Community Development 

(Comdev), I-MHERE UNLAM, Desa Tinggiran Luar, Tamban, Kabupaten Barito 

Kuala.   Waktu penelitian 6 bulan. Hewan uji adalah itik alabio petelur umur 6 bulan;  

benih ikan nila ukuran 3 – 4 cm dan benih udang galah ukuran 5 – 6 gram/ekor. 

 Wadah penelitian adalah “kolam rawa pasang surut” ukuran 4 x 3 m dan di 

atasnya dibangun kandang itik ukuran 2 x 1 m sebanyak 12 petak.   Pakan yang 

diberikan terhadap itik peliharaan adalah pakan yang diformulasi dan dibuat sendiri 

dari bahan-bahan lokal seperti sagu, cincangan ikan rucah, keong gondang atau keong 

emas, dedak dan azolla.  Sedangkan ikan nila dan udang galah diberi pakan  

komersial berbentuk pellet, untuk membantu  pakan alami yang tumbuh di kolam 

rawa, sebagai akibat feses itik yang berfungsi sebagai pupuk organik.  Penelitian ini 

merupakan penelitian kaji terap yang berlandaskan pada produk dan profit oriented, 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), di mana terdapat 4 macam 

perlakuan, yaitu:   Formulasi pakan itik yang diberikan disajikan pada Tabel 1 

berikut: 

Tabel 1.  Formulasi pakan itik yang diberikan selama penelitian 
 

No. 
 

Bahan 
Formulasi 

A 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

O 

1. Sagu 30 30 30 Pakan komersil 
merk Par-L 

(Comfeed Ltd)  
2. Ikan rucah 40 0 20 
3. Limbah kepala 

udang 
0 40 20 

4. Keong gondang 9 9 9 
5. Dedak halus 20 20 20 
6. Azolla 0 5 10 
9. Vitamin dan 

mineral mix 
1 1 1 

 Jumlah 100 100 100 
 

Parameter utama yang dianalisis adalah pertumbuhan relatif berat (%), tingkat 

kelangsungan hidup (%) dan konversi ikan nila maupun udang galah.  Sedangkan 

untuk itik adalah produksi telur (%) dengan didukung oleh data berat telur (gr), 

indeks bentuk telur (cm), kerabang telur dan haugh unit.   Data-data utama di uji 

ragam (Anova) dan jika hasilnya berpengaruh dilanjutkan dengan DMRT. 
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Hasil Dan Pembahasan 

Pertumbuhan Ikan Nila 

Hasil pengukuran berat mutlak (gram) dan pertumbuhan relatif (%) disajikan pada 

Tabel 2.  Hasil memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ikan nila cukup pesat.  Berat 

mutlak yang dicapai selama pemeliharaan 2 bulan  mencapai 121,40 – 130,07 

gram/ekor.  Hasil pemeliharaan oleh Riduan dkk (2007), ikan nila yang dipelihara di 

kolam rawa selama 2 bulan dengan pemberian pakan komersial protein 27% dapat 

mencapai berat rata-rata 117 gram/ekor.  Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ikan nila dalam penelitian ini masih dalam kondisi normal, tidak jauh berbeda dengan 

pemeliharaan serupa di kolam rawa.  

Tabel 2. Berat mutlak (gram) dan pertumbuhan relatif (%) ikan nila selama 
pemeliharaan  

Perlakuan Pertumbuhan Hari ke 
0 15 30 45 60 

O mutlak (gram) 3,6 23,7 47,23 94,5 121,40 
relatif (%) 0 568,97 1227,28 2559,04 3319,90 

 A mutlak (gram) 3,5 25,00 48,07 100,50 130,07 
relatif (%) 0 616,36 1277,62 2781,71 3528,70 

B mutlak (gram) 3,5 26,07 45,07 98,60 129,83 
relatif (%) 0 651,58 1111,87 2953,10 3655,21 

C mutlak (gram) 3,5 26,33 48,60 97,77 128,30 
relatif (%) 0 667,50 1316,62 2750,42 3641,10 

 

Dalam penelitian ini sumber pakan ikan nila yang berada di bawah kandang 

itik adalah:  (1)  pakan komersial bebentuk pellet dengan kadar protein 27% yang 

diberikan secara langsung ke kolam sebanyak 2% bobot ikan;  (2) pakan itik yang 

terbuang dari kandang itik, di mana hasil simulasi menunjukkan pakan yang terbuang 

sebanyak 6 – 9%. dan (3) dari pakan alami yang tumbuh dari kotoran itik (berfungsi 

sebagai pupuk) yang jatuh ke perairan kolam ikan dan menyuburkannya, sehingga 

dapat tumbuh plankton dan makrozoobenthos. Hasil analisis ragam terhadap 

pertumbuhan relatif ikan nila ternyata  perlakuan tidak berpengaruh nyata. Hal ini 

berarti variasi formulasi pakan itik yang diterapkan dalam penelitian tidak 

berpengaruh nyata terhadap perbedaan pertumbuhan ikan nila.  Hasil ini 

menunjukkan bahwa yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan adalah kepadatan 
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itik alabio di atasnya, di mana berdasarkan hasil penelitian tahun pertama (tahun 

2009) kepadatan optimal adalah 3 ekor/m2. 

 

Udang Galah 

Dari keempat perlakuan di atas, didapat data berat individu rata-rata hasil 

pemeliharaan selama 60 hari berturut-turut dari yang rendah ke tinggi yaitu perlakuan 

B = 22,8 gram/ekor, pelrakuan A = 22,2 gram/ekor, perlakuan C = 21,8 gram/ekor 

dan terakhir perlakuan O = 20,7 gram/ekor.   Sebagai perbandingan Ansyari dkk 

(2008) juga memelihara udang galah di kolam rawa dengan ukuran awal tebar rata-

rata 5,0 gram/ekor menjadi rata-rata 30 gram/ekor setelah 2,5 bulan (75 hari).   

Tabel 3.  Berat mutlak (gram) dan pertumbuhan relatif (%) udang galah selama 
pemeliharaan 

Perlakuan Pertumbuhan Hari ke 
0 15 30 45 60 

O mutlak (gram) 5,9 8,0 13,1 16,5 20,7 
relatif (%) 0 35,50 121,34 177,69 249,31 

A mutlak (gram) 6,0 7,9 13,2 16,8 22,2 
relatif (%) 0 32,72 119,61 179,41 268,83 

B mutlak (gram) 5,8 7,9 13,7 17,7 22,8 
relatif (%) 0 37,26 137,13 206,52 293,96 

C mutlak (gram) 5,9 8,9 13,7 17,6 21,8 
relatif (%) 0 51,21 134,30 200,23 272,49 

 

Hasil analisis ragam terhadap pertumbuhan relatif udang galah perlakuan 

tidak berpengaruh nyata.  Hal ini berarti formulasi pakan itik yang kotorannya jatuh 

menjadi pupuk kolam udang galah tidak berpengaruh dan tidak ada hubungannya 

dengan kecepatan pertumbuhan udang galah.  Jumlah kotoran itik yang optimal, akan 

memberikan pertumbuhan organisma pakan alami udang galah yaitu berupa plankton, 

baik fitoplankton, zooplankton, larva serangga, larva molluska, crustaceae renik, jenis 

cacing dan makrozoobenthos lainnya.  Pakan alami yang tumbuh relatif cocok dengan 

kebiasaan makan (food habits) udang galah, di mana menurut Khairuman & Amri 

(2004), udang galah bersifat omnivore yang menyukai cacing, udang kecil, larva 

serangga, siput air, daun yang lunak, biji-bijian, plankton dan detritus.   
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Produksi Telur Itik Alabio 

Hasil perhitungan produksi telur (dalam butir dan persentase) disajikan pada Tabel 4. 

Produksi telur terbanyak dari keempat perlakuan ternyata relative sama, di mana hasil 

anova perlakuan tidak berpengaruh nyaat. Pakan yang diformulasi sendiri maupun 

pakan komersial relatif tidak berbeda dalam memberikan dampak terhadap produksi 

telur, dikarenakan mempunyai nilai nutrisi yang sama, sesuai kebutuhan. Hasil 

analisa proximat terhadap ke empat pakan tidak menunnjukkan perbedaan kandungan 

gizi yang signifikan.  Protein berkisar antara 24,9 – 25,9%, lemak 6,2 – 7,1%, serat 

15,3 – 19,3% dan abu 9,5 – 10,3%. Faktor-faktor yang menentukan kualitas kerabang 

dan kualitas internal telur seperti index putih telur, index yolk dan Haugh unit adalah 

faktor penyimpanan, strain unggas, umur, molting, nutrisi pakan, dan penyakit 

(Roberts dalam Sulaiman dan Rahmatullah, 2011). 

Tabel 4.  Produksi telur (%) itik alabio dengan pakan yang berbeda 
Perlakuan Produksi Hari ke- 

0 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60 
O (pakan komersial) mutlak (butir) 0 18,3 35,7 34,5 

relatif (%) 0 20,3 39,7 38,3 
A (formula pakan A) mutlak (butir) 0 19,3 42,3 38,0 

relatif (%) 0 21,4 47,0 42,2 
B (formula pakan B) mutlak (butir) 0 17,3 46,3 42,0 

relatif (%) 0 19,2 51,44 46,7 
C (formula pakan C) mutlak (butir) 0 16,7 40,3 41,0 

relatif (%) 0 18,6 44,8 45,6 
 

Kesimpulan 

Berbagai formulasi pakan itik tidak memberikan pengaruh perbedaan yang nyata 

terhadap pertumbuhan, tingkat kelangsungan hidup dan konversi pakan ikan nila dan 

udang galah yang dipelihara secara mina trikultur.  Ternyata yang berpengaruh adalah 

jumlah kotoran itik yang jatuh atau secara tidak langsung adalah kepadatan itik.  

Konstruksi kolam dengan in let dan out let sejajar memberikan hasil yang lebih baik 

dibanding in let dan out let paralel, karena arus air menjadi lancar, kandungan 

oksigen terlarut meningkat, kandungan ammoniak dapat ditekan dan secara tidak 

langsung memberikan pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup yang lebih 

tinggi, terutama terhadap udang galah. Pakan itik dengan beberapa formulasi serta 
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pakan komersial tidak menyebabkan perbedaan yang nyata terhadap produksi telur, 

karena kandungan gizi ke empat pakan yang diterapkan relatif sama. Pakan alami 

(fitoplankton, zooplankton dan makrozoobenthos) ternyata cukup banyak yang sesuai 

dengan kebiasaan makan (food habits) ikan nila dan udang galah, yang penting dalam 

pertumbuhan ikan nila dan udang galah yang dipelihara secara trikultur. 

 

Daftar Pustaka 

Ansyari, P. & M.A. Rifa’i. 2000.  Kondisi Kualitas Perairan Rawa Desa Kayu 
Habang Kalimantan Selatan Selama Musim Hujan dan Kemarau.  Fakultas 
Perikanan Unlam.  Banjarbaru. 

Khairuman &  K. Amri.  2008.  Buku Pintar Budidaya 15 Ikan Konsumsi.  Penerbit 
AgroMedia Pustaka.  Jakarta.  358 halaman.  

Kordi, K. M.G.H.  1997.  Budidaya Ikan Nila.  Penerbit Dahara Prize.  Semarang.  
281 halaman. 

Sulaiman, A & S.N. Rahmatullah. 2011.  Karakteritik eksterior, produksi dan kualitas 
telur itik Alabio di sentra peternakan itik Kalimantan Selatan. Bioscientiae 
(Journal of Biology Science), 8 :46-61 

Suyanto, R.  2000.  Nila.  Penerbit PT. Penebar Swadaya.  Jakarta.  105 halaman. 
 



Penampilan Tanaman  Padi Gogo Sebagai Tanaman Sela   
Di Perkebunan Karet Kalimantan Selatan  

 
 

Rina D. Ningsih dan M. Sabran  
 

BPTP Kalimantan Selatan 
Jl. P. Batur Barat No 4 Banjarbaru 70711 Kalimantan Selatan 

rdningsih@yahoo.com 
 
 

Abstrak 
 
Lahan kering di Kalimantan Selatan sebagian besar yang sudah dibuka dimanfaatkan 
untuk tanaman perkebunan karet atau sawit. Pada umur tanaman perkebunan masih 
muda, lahan diantara tanaman dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan sebagai 
salah satu upaya meningkatkan ketahanan pangan. Beberapa manfaat yang diperoleh 
dengan memanfaatkan lahan disela tanaman perkebunan antara lain: (1) menambah 
sumber pendapatan, (2) membantu pengendalian gulma dan menyuburkan. 
Pengkajian bertujuan untuk mendapatkan varietas padi gogo produksi tinggi yang 
tahan naungan dan adaptif. Pengkajian dilakukan di Kabupaten Tabalong, Balangan 
dan Tanah Bumbu yang mempunyai kebun karet cukup luas di Kalimantan Selatan, 
dan ada program peremajaan karet. Kegiatan pengkajian di lakukan di lahan petani 
yang ada tanaman karet masih muda (dibawah 3 tahun). Dilaksanakan pada MH 
2007/08 dengan 6 varietas unggul yang diuji (Limboto, Towuti, Batutegi, Way 
Rarem, Situ Bagendit dan Situ Patenggang). Pertumbuhan tanaman enam varietas 
padi gogo di tiga lokasi cukup bagus dengan rata-rata tinggi tanaman dari semua 
lokasi sekitar 102 cm, rata-rata jumlah anakan sekitar 16,15 dan jumlah anakan 
produktif 13,45. Di desa Awayan, kabupeten Tabalong, Varietas situ patenggang 
memberikan hasil tertinggi 3,12 /ha, limboto 3,08 t/ha, batutegi 2,56 t/ha, situbagendit 
1,92 t/ha dan terakhir adalah wayrarem 1,86 t/ha. Sedangkan varietas lokal yang biasa 
ditanam petani memberikan rata-rata hasil 1,11 t/ha. Di desa Pudak, kabupaten 
Balangan, varietas Batutegi (3,33 t/ha) memberikan hasil yang lebih tinggi diikuti 
dengan Situ Patenggang (2,97 t/ha), Wayrarem (2,52 t/ha) dan Towuti (2,48 t/ha), 
serta varietas lokal 1,39 t/ha. Di desa Sumber Baru, kabupaten Tanah Bumbu 
Produksi tertinggi dihasilkan oleh varietas Limboto (3,50 t/ha), kemudian Batu tegi 
(3,30 t/ha), Situpatenggang (3,00 t/ha), Towuti (2,00 t/ha), Wayrarem (1,90 t/ha) dan 
Situbagendit (1,50 t/ha), serta varietas lokal 1,29 t/ha. Enam varietas padi gogo yang 
dicoba di tiga lokasi dapat beradaptasi dan memberikan hasil cukup bagus. Analisa 
usahatani menunjukan R/C ratio petani kooperator hanya 1,74, sedikit lebih tinggi 
dibandingkan petani non kooperator yaitu 1,13.  
 
Kata kunci: padi gogo, adaptif, tanaman sela 
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Pendahuluan 

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi 

tinggi. Luas perkebunan karet di Kalimantan Selatan adalah 128.092 ha yang 

didominasi oleh perkebunan rakyat (111.408 ha), sedangkan perkebunan Negara 

(10.161 ha) dan perkebunan swasta (6.523 ha) (Ditjenbun, 2002 dan Balitbangtan, 

2005). 

Perkebunan rakyat umumnya belum diusahakan secara optimal, khususnya 

pada pemanfaatan lahan diantara tanaman karet muda. Selama belum berproduksi, 

biasanya lahan tersebut tidak dimanfaatkan. Dilain pihak selama periode waktu 

tersebut petani membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk 

meningkatkan dan sebagai sumber pendapatan petani sebelum tanaman karet 

menghasilkan, lahan diantara tanaman karet dapat dimanfaatkan untuk usaha tani 

tanaman pangan dan tanaman sela lainnya serta hijauan makan ternak. Beberapa 

manfaat yang diperoleh bila lahan di sela karet ditanami berbagai jenis tanaman 

antara lain : (1) menambah sumber pendapatan baik pada masa tanaman karet belum 

menghasilkan, maupun setelah karet menghasilkan; (2) membantu pengendalian 

gulma dan menyuburkan tanah karena ada tambahan pemberian pupuk. (Puslit 

Perkebunan Sumbawa, 1992). Kebun karet yang dapat dimanfaat untuk tanaman sela 

adalah tanaman karet muda (umur 1-3 tahun) (Sudarmadji, 1998). 

Padi gogo dapat ditanam sampai intensitas naungan 50% sehingga potensial 

diusahakan sebagai tanaman sela pada perkebunan maupun kehutanan. Badan 

Litbang Pertanian telah menghasilkan beberapa varietas padi gogo unggul toleran 

naungan seperti Jatiluhur, Way Rarem, Cirata, Situ Bagendit, dan Situ Patenggang. 

Tumpang sari dengan karet dapat dilakukan saat  tanaman karet belum menghasilkan 

atau sampai batas naungan maksimum 50% (Soepandi et al., 2003) atau usia karet 

sekitar 3 tahun. 

Toha dan Hasanuddin, 1997 mengatakan, penelitian yang dilakukan di kebun 

Cikumpay PTP VIII (Jawa Barat) tumpang sarianyara padi gogo dengan tanaman jati, 

hasil panen varietas jatiluhur mencapai 4,14 t/ha GKG dan varietas Cirata mencapai 

3,66 t/ha GKG. Hasil-hasil penelitian menunjukkan tanaman sela di bawah tegakan 
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karet tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman pokok, dan 

memberikan tambahan pendapatan bagi petani. Puslit Perkebunan Sembawa (1992) 

menganjurkan agar tidak terjadi persaingan antara tanaman pokok dengan tanaman 

sela, jarak tanaman sela terdekat dengan tanaman karet untuk kedelai, kacang tunggak 

dan nenas  adalah 100 cm,  cabe dan kapulaga 150 cm, jahe 140 cm. 

Hasil penelitian dan pengkajian Djamhuri et al. (1998) penanaman padi gogo 

sebagai tanaman sela dibawah tegakan karet muda di Kuala Kurun kabupaten Kapuas 

dan Malawaken kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menunjukkan 

pemanfaatan lahan ini dapat menghasilkan sebagai sumber pangan dan menambah 

pendapatan petani karet. Sedangkan hasil pengkajian usahatani  pemanfaatan areal 

dibawah pertanaman karet dengan tanaman palawija dan sayuran sebagai tanaman 

sela di Barabai, Kalimantan Selatan menunjukkan tanaman sela dapat menambah 

pendapatan sebelum tanaman karet menghasilkan Maskartinah et al. (2001). 

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan varietas unggul padi gogo yang 

adaptif, sebagai tanaman sela diantara tanaman karet muda dan melihat keuntungan 

usaha tani padi gogo sebagai tanaman sela pada perkebunan karet.  Informasi tentang 

varietas-varietas unggul padi gogo yang adaptif dan keuntungan usaha tani tanaman 

sela padi gogo.  

 

Bahan dan Metode 

Kegiatan dilaksanakan di lahan petani (on farm research) yang mempunyai kebun 

karet dengan usia tanaman kurang dari 3 tahun,  dan sudah biasa tanam padi gogo. 

Pemilihan lokasi berdasarkan luasan kebun karet yang terluas di Kalimantan Selatan 

dan mempunyai program peremajaan karet.  

Lokasi pengkajian di Kabupaten Tabalong, Balangan dan Tanah Bumbu 

(masing-masing 1 petani), pada musim hujan (MH) 2007/2008 (Desember 2007-Mei 

2008). Setiap varietas ditanam pada luasan 1500 m2 per petani. Rancangan yang 

digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan. Ada 6 varietas unggul 

yang ditanam ; Limboto, Towuti, Batutegi, Way Rarem, Situ Bagendit dan Situ 

Patenggang.  
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Pagi gogo ditanam tugal dengan jarak tanam 40 x 10 cm,  dan dosis pupuk 

sesuai rekomendasi pemupukan spesifik lokasi menggunakan perangkat uji tanah 

(PUTK) yaitu urea 200 kg/ha, SP-36 100 kg/ha dan KCl 75 kg/ha, urea diberikan 2 

kali pada 1 MST dan 7 MST. Untuk menghindari persaingan pengambilan unsur hara 

jarak pohon karet dengan tanaman padi gogo adalah 1 m. Pengolahan tanah dilakukan 

dengan cangkul dan dibuat saluran drainase agar air mengalir lancar.  Panen 

dilakukan per varietas ketika 90% gabah sudah menguning. 

Parameter pengamatan pada kegiatan meliputi : Tanaman (pertumbuhan 

tanaman, hasil dan komponen hasil) dan biaya yang digunakan pada pertanaman padi 

gogo (untuk analisa usaha tani sederhana : meliputi analisis imbangan penerimaan 

dan biaya (Benefit cost ratio)). Data tanaman yang diperoleh dianalisa statistic 

menggunakan software SAS. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 

Pertumbuhan tanaman enam varietas padi gogo di tiga lokasi cukup bagus dengan 

rata-rata tinggi tanaman dari semua lokasi sekitar 102 cm, rata-rata jumlah anakan 

sekitar 16,15 dan jumlah anakan produktif 13,45. Keragaan pertumbuhan dan hasil 

tanaman padi gogo dapat dilihat pada Tabel 1. 

Di desa Awayan, Kabupeten Tabalong, pertumbuhan tanaman bagus tapi tidak 

sebagus ditempat lainnya, hal ini mungkin disebabkan tempat tumbuh padi gogo 

dikelilingi oleh tanaman karet tua sehingga lingkungan terasa lembab. Walaupun 

tumbuhnya padi gogo  di antara tanaman karet yang diremajakan (umur karet sekitar 

1-2 tahun) semua varietas kena serangan penyakit blas, hawar daun bakteri dan 

penggerek batang tapi dapat dipertahankan dengan di semprot perstisida dan 

fungisida setiap terlihat gejala serangan hama-penyakit. Serangan hama tikus cukup 

mengganggu dan varietas towuti rupanya lebih disenangi sehingga lebih dulu 

diserang hama tikus dan tidak menghasilkan. Sedangkan varietas yang lain dapat 

dipertahankan dengan di kandang plastik. Varietas situ patenggang memberikan hasil 

tertinggi 3,12 /ha, limboto 3,08 t/ha, batutegi 2,56 t/ha, situbagendit 1,92 t/ha dan 
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terakhir adalah wayrarem 1,86 t/ha. Sedangkan varietas lokal yang biasa ditanam 

petani memberikan rata-rata hasil 1,11 t/ha. 

Tabel 1. Keragaan pertumbuhan dan hasil tanaman padi gogo di sela tanaman karet, 
desa Awayan, Pudak dan Sumber Baru, MH. 2007/08. 

Varietas T.tan (cm) jlh ankn jlh ankn 
prod Jlh G % GH ubinan 

(t/ha) 

Desa Awayan      

Situ Bagendit 88,83  b 29,78 a 28,56 a 116.72 b 19.09 a 1.92 b 

WayRarem 139,08  a 17,06 b 15,78 b 104.83 c 16.91 a 1.86 b 

limboto 124,39 ab 18,72 b 16,94 b 149.46 a 22.90 a 3.08 a 

batutegi 137,47  a 19,42 b 16,83 b 149.63 a 23.57 a 2.56 a 

situpatenggang 120,14  b 16,78 b 15,69 b 120.78 b 10.43 a 3.12 a 

towuti 83,19  b 29,00 a 14,72 b - - - 

Lokal - - - - - 1,11 

Desa Pudak      

Situ Bagendit 74,19 c 23,78 a 19,69 a 139.95 b 25.91 a - 

WayRarem 129,28 a 12,11 bc 9,81 bc 129.61 b 28.70 a 2.52 b 

limboto 70,61 c 22,08 a 18,69 a 136.76 b 27.49 a - 

batutegi 102,86 b 14,53 b 13,11 b 179.45 a 28.79 a 3.33 a 

situpatenggang 112,81 ab 8,42 c 7,72 c 146.81 b 27.79 a 2.97 ab  

towuti 104,25 b 7,97 c 7,00 c 137.67 b 31.19 a 2.48 b 

Lokal - - - - - 1,39 

Desa Sumber Baru      

Situ Bagendit 104,78 ab 9,31 c 8,36 b 125.17 b 13.44 a 1,50 b 

WayRarem 75,11 d 10,81 bc 8,86 b 80.00 c 10.33 bc 1,90ab 

limboto 90,53 c 15,14 a 12,08 a 98.00 c 12.64 a 3,50 a 

batutegi 114,83 a 15,33 a 13,53 a 174.67 a 16.26 a 3,30 a 

situpatenggang 96,06 bc 9,11c 7,67 b  134.67 b 6.09 c 3,00 a 

towuti 68,81 d 11,39 b 6,97 b 78.50 c 14.69 a 2,00 a 

Lokal - - - - - 1,26 
 

Di Desa Pudak, Kabupaten Balangan, pertumbuhan tanaman padi gogo cukup 

bagus. Jumlah anakan produktif berkisar 7 – 19 batang, jumlah gabah isi per malai 

berkisar 84-114. Melihat pertumbuhan tanaman sampai 2 minggu menjelang panen 

diperkirakan hasil yang diperoleh dapat mencapai 3 ton/ha. Hama burung juga 
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banyak tetapi petani sangat rajin menjaga tanaman. Pada saat 1 minggu menjelang 

panen terjadi serangan hama wereng coklat yang mengakibatkan petani tidak sempat 

panen. Sample tanaman untuk pengamatan komponen hasil sempat di ambil tetapi 

hasil ubinan untuk dua varietas yaitu situ bagendit dan limboto tidak sempat. Di 

Pudak varietas Batutegi (3,33 t/ha) memberikan hasil yang lebih tinggi diikuti dengan 

Situ Patenggang (2,97 t/ha), Wayrarem (2,52 t/ha) dan Towuti (2,48 t/ha), serta 

varietas lokal 1,39 t/ha 

Di Desa Sumber Baru, Kabupaten Tanah Bumbu tanaman padi gogo tersebar 

di tiga petani. Pertumbuhan tanaman rata-rata bagus dengan jumlah anakan produktif 

berkisar 6,97-13,53, jumlah gabah isi per malai berkisar 45-116. Serangan hama 

penyakit dapat diatasi dan semua varietas padi gogo dapat dipanen. Produksi tertinggi 

dihasilkan oleh varietas Limboto (3,50 t/ha), kemudian Batu tegi (3,30 t/ha), 

Situpatenggang (3,00 t/ha), Towuti (2,00 t/ha), Wayrarem (1,90 t/ha) dan 

Situbagendit (1,50 t/ha), serta vrietas lokal 1,29 t/ha 

Enam varietas padi gogo yang dicoba di tiga lokasi dapat beradaptasi dan 

memberikan hasil cukup bagus. Penyakit blast yang sering kali menjadi masalah 

dalam bertanam padi gogo, pada saat pertanaman MH. 2007/08 ini tidak terlalu 

mengganggu. Rata-rata hasil setiap varietas yang tertinggi adalah Limboto, diikuti 

dengan Batutegi, situpatenggang, towuti, wayrarem dan situbagendit.  

 

Analisa Usaha Tani 

Analisa usaha tani sederhana dapat dilihat pada Tabel 3 Rata-rata hasil dari semua 

varietas unggul pada ketiga lokasi adalah 2,649 t/ha sedangkan rata-rata hasil padi 

lokal dari ketiga lokasi adalah 1,25 t/ha. Analisa usahatani komoditas padi gogo 

menunjukan R/C ratio petani kooperator hanya 1,74, sedikit lebih tinggi 

dibandingkan petani non kooperator yaitu 1,13. Dari sisi usaha tani dengan adanya 

tanaman pangan di sela tanaman karet memberikan keuntungan yang cukup bagus, 

dengan R/C ratio lebih dari 1. Dibandingkan dengan petani yang tanam seadanya, 

penggunaan varietas unggul dan teknologi yang tepat juga lebih menguntungkan. 

Belum lagi keuntungan yang diperoleh terhadap tanaman karet. Tanaman karet 
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menjadi lebih terpelihara dan pemupukan yang diberikan untuk tanaman pangan juga 

berarti memupuk untuk tanaman karet. 

Tabel 3.  Analisa usahatani sederhana komoditas padi sebagai tanaman sela diantara 
karet, MH. 2007/08. 

Sarana Produksi 
Harga 
satuan 
(Rp.) 

Kooperator non kooperator 

Jlh (kg) Biaya (Rp.) Jlh (kg) Biaya (Rp.) 

 Benih (kg)  3,500 80 280,000 90 315,000 

 Pupuk :       

  Urea (kg)  2,500 200 500,000 150 375,000 

  SP-36 (kg)  2,000 100 200,000 50 100,000 

  KCl (kg)  2,000 75 150,000  0 

 Herbisida (liter)  75,000 1 75,000 1 75,000 

 Pestisida (liter)  50,000 2 100,000 1 50,000 

Fungisida (liter)  60,000 1 60,000  0 

 Tenaga Kerja :       

  Pengolahan tanah  40,000 19 760,000 16 640,000 

  Tanam  40,000 10 400,000 8 320,000 

  Pemupukan (2x)  40,000 6 240,000 3 120,000 

  Penyiangan (2x)  40,000 8 320,000 5 200,000 

  Penyemprotan  40,000 3 120,000 2 80,000 
  Panen dan 
prosesing  40,000 15 600,000 12 480,000 

 Pengeluaran    3,805,000  2,755,000 

 Pendapatan kotor  2,500 2,649 6,622,500 1,250 3,125,000 

 pendapatan bersih    2,817,500  370,000 

 R/C    1.74  1.13 
Keterangan : Harga-harga yang digunakan adalah harga saat siap jual Juli 2008. 

 

Kesimpulan  

Rata-rata hasil padi gogo di tiga lokasi menunjukkan bahwa semua varietas yang 

ditanam mampu beradaptasi bila ditanam sebagai tanaman sela diantara karet muda. 

Ada tiga varietas yang memberikan hasil lebih tinggi yaitu Limboto, Batutegi dan 

Situpatenggang. Usaha tani padi gogo sebagai tanaman sela menguntungkan secara 

ekonomi dengan  RC ratio 1,74.  
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