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KATA PENGANTAR

Salam Rimbawan,
Jurnal Hutan Tropis Borneo Nomor 32 Edisi September 2011 kali ini menyajikan 15 buah artikel
ilmiah hasil penelitian di bidang teknologi hasil hutan, manajemen hutan dan budidaya hutan.

Diana Ulfah & Rudy Fitrajaya meneliti kandungan ekstraktif Batang Brotowali berdasarkan
letak batang (pangkal, diantara pangkal dengan tengah, tengah, diantara tengah dengan ujung,
dan ujung) yang tumbuh di daerah rawa dan daerah bukit.
Muhammad Faisal Mahdie menemukan bahwa nilai Keteguhan patah (MoR) papan lamina Acacia mangium Willd perlakuan sambungan menjari lebih baik daripada pola sambungan lidah alur,
dengan nilai rata-rata 155,730 kg/cm2. Sedangkan nilai MoR rata-rata untuk papan sambungan lidah
alur adalah 82,947 kg/cm2. Nilai MoE dipengaruhi oleh kadar air dan luas bidang perekatan.

Hasil penelitian Yudi Firmanul Arifin, Eny Dwi Pujawati, dan Muhammad Aqla terhadap
budidaya cabutan anak alam Tabat barito (Ficus deltoidea Jack) yang diperoleh menunjukkan
bahwa perlakuan media top soil lebih baik dibandingkan dengan media pasir pada parameter
tinggi dan jumlah daun. Perlakuan pemberian pupuk organik cair NASA hanya dapat
meningkatkan pertambahan jumlah daun.
Ekstraksi untuk mendapatkan tanin dilakukan oleh Trisnu Satriadi dengan menggunakan dua
macam pelarut yaitu air dan aseton. Kadar tanin dengan pelarut air adalah 17,97% dan aseton
adalah 19,04%. Tingginya kadar tanin ini merupakan potensi untuk dimanfaatkan menjadi produk
seperti perekat kayu.
Adistina Fitriani meneliti sistem agroforestri di desa Sungai Langsat terdiri dari satu sistem
agroforestri, yaitu sistem agrisilvikultur dengan dua sub sistem, yakni sub sistem agroforestri
kebun karet dan kebun buah campuran. Sementara itu Asysyifa meneliti dari aspek ekonomi
ternyata kontribusi yang diberikan kebun agroforestri yang terdapat di Desa Sungai Langsat
terhadap pendapatan masyarakat cukup besar, yaitu rata-rata 53,31%.
Rosidah meneliti produktivitas lebah madu di Desa Muara Pamangkih Kecamatan Labuan
Amas Utara rata-rata sebesar 5,32 botol/sarang dengan kontribusi terhadap pendapatan
masyarakat petani penuai sebesar 83%.
Lusyiani meneliti pengaruh komposisi campuran kayu galam dengan tempurung kemiri terhadap
briket arang yang dihasilkan mempunyai sifat fisik dan kimia sebagai berikut : rata-rata kadar air
7,949%, rata-rata kadar abu 2,855%, rata-rata kadar zat terbang 29,510%, rata-rata karbon sisa
67,652%, rata-rata kerapatan 0,779 gram/cm3, dan rata-rata nilai kalor 6202,6594 cal/gram.
Rendemen minyak nilam yang dihasilkan dari daun dan tangkai nilam pada beberapa lama waktu
pengeringanginan, serta mengetahui mutu minyak nilam yang dihasilkan dari daun dan tangkai nilam
yang dikembangkan petani di wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi

Kalimantan Tengah diteliti oleh Violet dan Nuwa
Di akhir tulisan, Titien Maryati meneliti pengaruh kecerdasan emosi baik secara parsial
maupun simultan terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan, yang ternyata berpengaruh nyata.
Semoga hasil penelitian tersebut dapat menjadi input yang bermanfaat bagi pembaca untuk
dikembangkan di kemudian hari. Selamat Membaca
Banjarbaru, September 2011
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KADAR EKSTRAKTIF BATANG BROTOWALI (Tinospore crispa)
YANG TUMBUH DI DAERAH RAWA DAN DAERAH BUKIT DI
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA THE LEVEL OF
EKSTRAKTIVE BROTOWALI (Tinospore crispa ) WHICH GROW IN
THE SWAMP LOWLAND AND HILL ON HULU SUNGAI UTARA
REGENCY
DIANA ULFAH1) & RUDY FITRAJAYA1)
Program Studi Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung
Mangkurat Jl. A. Yani KM 36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan

1)

ABSTRACT. This research is aimed to identify an extractive content based on the stem brotowali based
on stem between the base of the with the middle, the middle, between the middle and the end, and
growing in the end) and the swamp lowlands. The benefits of this research is to provide useful
information on society in General and the Agency in particular, about the levels of extractive on the stem
so that it can be utilized in caulis extract optimal. The hypothesis of this research is differences in levels
of extractive of layout part of the stem. Increasingly toward the tip of the stem then the layout substance
levels declined, instead extractive increasingly toward the base of the stalk then extractive substances
levels increasing. The result showed that average value of an extractive substance with the methods of
extracting hot water and treatment of different instructions this shows a range between 23,80 % to with
56,00 %. The average percentage of ektraksi substances levels by using the highest hot water treatment
occurs at A1B2 (swamp area with treatment taking positions between the base of the rod with the middle
of Caulis extract rod) that is as much as 41.83% and the percentage levels of substances extraction by
using the lowest hot water in the swamp area treatment A1B3 (with rod making positions (in the middle
of the stem) Caulis extract as much 31.00%. And the average value for percentage levels of substances
extraction with method of cold water extraction and treatment vary, this indicates the range between
19.50% up to 41.00%. The average percentage of substance levels of extraction by using cold water
occurs in treatment A2B5 (Hill area with treatment taking positions on stem tip) which is as much as
33.67% and the percentage levels of substances extraction by using cold water on the lowest A 2B1
(treatment of the hill with the rod at the base position retrieval) of 28.00%.

Keywords: Extractive, Swamp, Hill
ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan ekstraktif Batang Brotowali
berdasarkan letak batang (pangkal, diantara pangkal dengan tengah, tengah, diantara tengah dengan
ujung, dan ujung) yang tumbuh di daerah rawa dan daerah bukit. Manfaat dari penelitian ini adalah
memberikan informasi yang berguna pada masyarakat pada umumnya dan instansi pada khususnya,
tentang kadar ekstraktif pada bagian batang Brotowali sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
Hipotesis dari penelitian ini adalah kadar ekstraktif memiliki perbedaan terhadap letak bagian batang.
Semakin ke arah ujung letak bagian batang maka kadar zat ekstraktif semakin menurun, sebaliknya
semakin ke arah pangkal bagian batang maka kadar zat ekstraktif semakin meningkat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai rata-rata zat ekstraktif dengan metode ekstraksi air panas dan perlakuan yang
berbeda-beda ini menunjukkan kisaran antara 23,80% sampai dengan 56,00%. Rata-rata persentase
kadar zat ektraksi dengan menggunakan air panas tertinggi terjadi pada perlakuan A 1B2 (perlakuan
daerah rawa dengan posisi pengambilan batang brotowali diantara pangkal dengan tengah
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batang) yaitu sebanyak 41,83% dan persentase kadar zat ekstraksi dengan menggunakan air panas
terendah pada A1B3 (perlakuan daerah rawa dengan posisi pengambilan batang Brotowali (ditengah
batang) sebanyak 31,00%. Dan untuk nilai rata-rata persentase kadar zat ekstraksi dengan metode
ekstraksi air dingin dan perlakuan yang berbeda-beda, ini menunjukkan kisaran antara 19,50% sampai
dengan 41,00%. Rata-rata persentase kadar zat ekstraksi dengan menggunakan air dingin terjadi pada
perlakuan A2B5 (perlakuan daerah bukit dengan posisi pengambilan batang pada ujung) yaitu sebanyak
33,67% dan persentase kadar zat ekstraksi dengan menggunakan air dingin terendah pada A 2B1
(perlakuan daerah bukit dengan posisi pengambilan batang di pangkal) sebesar 28,00%.

Kata kunci:Ekstraktif, Rawa, Bukit
Penulis untuk korespondensi:e-mail 1961@gmail.com

PENDAHULUAN

sebagai obat dalam maupun obat luar. Khasiat

Potensi sumber daya alam Indonesia yang
berasal dari hutan masih tersedia, baik hasil hutan
berupa kayu maupun non kayu. Hasil hutan non
kayu yang bisa diambil dari hutan seperti rotan,
bambu, getah, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang
berguna sebagai obat tradisional.
Tumbuhan obat saat ini banyak dimanfaatkan
oleh masyarakat karena memiliki kelebihan seperti
berbahan alami (tidak menggunakan pengawet),
bisa ditanam dan dipelihara, kemudian tidak
mempunyai

efek

samping

sehingga

aman

dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan semakin
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,
penggunaan tanaman obat berkembang termasuk
pemanfaatan brotowali dalam dunia pengobatan.
Pada awal abad ke-20, diketahui bahwa ekstrak
brotowali, terutama bagian batangnya, mengandung suatu senyawa kimia yang berkhasiat
menurunkan kadar gula darah. Sejak saat itulah,
brotowali banyak dicari untuk dimanfaatkan dalam
pengobatan diabetes mellitus.

Tumbuhan Brotowali sebetulnya bagian
dari tanaman perdu dan tumbuhnya liar dan
bernama ilmiah Tinospora crispa. Bentuk
batangnya sebesar kelingking, berbintil-bintil
rapat dan tumbuh liar di hutan, ladang atau
ditanam dihalaman dekat pagar sebagai
tanaman obat. Tumbuhan ini hidup menjalar
pada pohon atau pagar.
Bagian brotowali yang biasa dipakai masyarakat adalah bagian batang karena bisa dipakai
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tanaman obat antara lain untuk mengobati reumatik,
demam, kencing manis, dan juga meningkatkan
nafsu makan.Untuk pemakaian luar Brotowali juga
berfungsi mengobati penyakit kudis.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka
penulis tertarik untuk meneliti tentang kadar
ekstraktif pada batang brotowali.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menge-tahui kandungan ekstraktif Brotowali
berdasarkan letak batang (pangkal, diantara
pangkal dengan tengah, tengah, diantara
tengah dengan ujung, dan ujung) yang
tumbuh di daerah rawa dan daerah bukit.
Manfaat dari penelitian ini adalah
memberikan informasi yang berguna pada
masyarakat pada umumnya dan instansi
terkait pada khusunya, tentang kadar
ekstraktif pada bagian batang Brotowali
sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kadar ekstraktif memiliki perbedaan
terhadap letak bagian batang. Semakin
kearah ujung letak bagian batang maka kadar
zat ekstraktif semakin menurun, sebaliknya
semakin kearah pangkal bagian batang maka
kadar zat ekstraktif semakin meningkat.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Pengambilan dan Pembuatan Sampel Uji
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium
Teknologi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non
Kayu Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru.

Ulfah: Kadar Ekstraktif Batang ..... (32):
109-116

Adapun tanaman Brotowali yang diteliti berasal
dari daerah rawa dan daerah bukit di Hulu Sungai

Penetapan Kadar Air

meliputi

Menimbang botol timbangan yang telah

persiapan bahan dan peralatan, proses ekstraksi,

dikeringkan dalam oven, kemudian diisi dengan

pengo-lahan data dan pengetikan hasil penelitian

sampel uji serbuk sesuai dengan berat 2 gram

ini dilak-sanakan selama ± 3 bulan.

kering tanur. Sampel uji tersebut kemudian dike-

Utara.

Pelaksanaan

penelitian

yang

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

ringkan dalam oven dengan temperatur 1000C

adalah batang Brotowali, aquades. Peralatan yang

sampai beratnya konstan. Kemudian dilakukan

digunakan dalam penelitian adalah meteran untuk

penimbangan (sampel uji sebelumnya telah di-

mengukur, ayakan 40 Mesh dan 60 Mesh sebagai

dinginkan dalam desikator).

alat penyaring, alat pembungkus plastik untuk

Kadar air dapat ditentukan melalui perban-

menyimpan sampel, botol timbang untuk menyim-

dingan antara pengurangan serbuk awal dan

pan sampel yang akan ditimbang, corong untuk

berat kering tanur. Menurut Dumanauw (1982),

memindahkan larutan, desikator untuk menjaga

rumus perhitungan kadar air sebagai berikut :

kelembaban contoh uji, hot plate unyuk media
pemanasan contoh uji, stir untuk mengaduk contoh
uji, kertas saring untuk media penyaring, labu

Penetapan kadar air bertujuan untuk menge-

erlenmeyer untuk menyimpan larutan, gelas piala

tahui berat serbuk yang akan diekstraksi. Berat

untuk mengukur larutan dalam jumlah tertentu,

serbuk yang akan diekstraksi didapatkan dari :

neraca

analitik

untuk

menimbang

contoh

uji,

waterbath untuk media pemanasan contoh uji,
kompor listrik untuk media pemanasan contoh uji,
oven untuk media pengeringan contoh uji, blender

Berat serbuk = Berat Kering Tanur (1 + %KA/100)

Prosedur Analisis
Analisis kandungan kimia ekstraksi yang

untuk menggiling sampel, sprayer untuk menyem-

dilakukan dalam penelitian adalah :

prot contoh uji, gunting ranting untuk pengambilan

Ekstraksi Air Dingin

sampel di lapangan, kamera foto untuk doku-mentasi
penelitian, kalkulator dan alat tulis menulis.

Batang brotowali yang digunakan dalam
penelitian ini diambil 3 batang di daerah rawa
dan 3 batang di daerah bukit dimana masingmasing batang diambil menjadi 5 bagian yaitu
pangkal, diantara pangkal dengan tengah,
tengah, diantara tengah dengan ujung, dan
ujung. Jadi jumlah sampelnya 30 buah.
Bagian-bagian batang Brotowali diiris tipis
dianginkan sekitar (3-4 jam) dan dijemur sehingga
mempunyai kadar air kering udara kemudian
digiling dengan menggunakan blender sampai

2 gram sampel uji yang telah kering dimasukkan dalam gelas piala dan menambahkan
300 ml aquades, melakukan ekstraksi kurang
lebih selama 48 jam dengan suhu kurang lebih
230C dan diaduk, serbuk tersebut disaring yang
sudah diketahui beratnya dan ampas dicuci
dengan aquades (lampiran 10), serbuk yang
terdapat

dalam

kertas

saring

dikeringkan

dengan oven dengan suhu kurang lebih 102 0C
sampai

beratnya

konstan,

sebelumnya

didinginkan dengan desikator selama 5 menit.

Ekstraksi Air Panas

menjadi serbuk. Agar serbuk yang dihasilkan

2 gram sampel uji yang telah kering dimasuk-

seragam maka dilakukan penyaringan dengan

kan dalam gelas piala dan menambahkan 300 ml

menggunakan saringan 40 mesh dan 60 mesh,

aquades, menambahkan 100 ml aquades panas

selanjutnya serbuk dimasukkan ke dalam kantong

dan dimasukkan ke dalam waterbath yang airnya

plastik tertutup dan diberi kode, selanjutnya diukur

telah mendidih selama 3 jam. Permukaan air

kadar air atau Moisture Factor (MF).

dalam waterbath harus diatas permukaan air di
dalam labu erlenmeyer, pada waktu tertentu harus
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serbuk didinginkan dengan desikator selama 5

ái= Pengaruh dari taraf ke-i faktor A
â j = Pengaruh dari taraf ke-j faktor B
(áâ)ij= Pengaruh interaksi faktor A dan B
pada perlakuan ke-I dan ke-j
•ijk = Kesalahan percobaan pada perlakuan
ke-i, kelompok ke-j, dan ulangan ke-k Untuk
memudahkan dalam pengolahan data,
maka nilai yang diperoleh dimasukkan dalam

menit, serbuk yang terdapat dalam kertas saring

rancangan

dikeringkan dengan oven dengan suhu kurang

rancangan acak lengkap faktorial.

dilakukan pengadukan dengan cara digoyang
secara

perlahan-lahan,

menyaring

isi

labu

erlenmeyer ke dalam kertas saring yang sudah
diketahui

beratnya,

membilas

ampas

serbuk

dengan 200 ml aquades panas, kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu kurang lebih
1020C sampai beratnya konstan, sebelumnya

lebih 1020C sampai beratnya konstan, sebelumnya
di-dinginkan dengan desikator selama 5 menit.

Untuk mengetahui kandungan ekstraktif
(%), digunakan rumus :

Rancangan Penelitian
Rancangan yang dipakai dalam penelitian
ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan
percobaan
faktorial
dengan
perbedaan tempat tumbuh dan bagian-bagian
batang pada masing-masing tempat tumbuh
diambil 3 pohon yang dimana setiap pohon
diambil bagian pangkal, dian-tara pangkal
dengan tengah, tengah, diantara tengah
dengan ujung, dan ujung sebagai contoh uji.
Faktor-faktor dalam rancangan ini adalah
sebagai berikut :
1. Faktor A (daerah tumbuh) terdiri dari 2
taraf : A1 = Daerah Rawa
A2 = Daerah Bukit
2. Faktor B (bagian batang) terdiri 5 taraf, yaitu:

B

1

B2

B
3

B4
B
5

= Pangkal batang
= Diantara pangkal dengan tengah
batang

percobaan

berupa

tabel

Analisis Data
Sebelum data diolah terlebih dahulu data
diuji kenormalannya dengan menggunakan uji
Liliefors dan untuk kehomogenan ragamnya
dengan uji Bartlett (Hanafiah, 1993). Untuk
mengetahui pengaruh perlakuan terhadap
respon yang diamati digunakan Tabel uji sidik
keragaman seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Analisis sidik ragam
(Table 1. Analysis of Varians)

Hasil uji F ini menunjukkan derajat pengaruh
perlakuan (dalam hal ini posisi serat pada batang)
terhadap data hasil percobaan sebagai berikut :

1. Perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap
respon yang diamati, dimana F hitung <F
tabel (pada taraf nyata 1% dan 5%)
2. Perlakuan pengaruh nyata atau sangat nyata

terhadap respon yang diamati, dimana F
hitung >F tabel.
Hanafiah (1993), penentuan uji lanjutan dida-

= Tengah batang
= Diantara batang dengan ujung batang

sarkan atas nilai koefisien keragaman yang dinya-

= Ujung batang

takan sebagai rerata umum sebagai berikut :

Model umum rancangan penelitian ini adalah:

Keterangan :
Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan keI, kelompok j dan ulangan ke-k
μ = Nilai tengah umum
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Dimana
:
KK
= Koefisien keragaman
KT galat = Kuadrat tengah galat
= Rerata seluruh data percobaan

Ulfah: Kadar Ekstraktif Batang ..... (32):
109-116

Jika dihubungkan dengan derajat ketelitian
hasil uji beda pengaruh-pengaruh perlakuan
terhadap

data

percobaan,

maka

dibuat

hubungan nilai ko-efisien keragaman (KK) dan
macam uji beda yang sebaiknya dipakai yaitu :

1. Jika KK besar (minimal 10% pada kondisi
homogen atau minimal 20% pada kondisi
heterogen), uji lanjutan yang sebaiknya
digu-nakan adalah uji Duncan, karena uji
ini dapat dikatakan yang paling teliti.
2. Jika KK sedang (antara 5-10%) pada kondisi
homogen atau antara 10-20% pada kondisi
heterogen), sebaiknya dipakai uji BNT (Beda
Nyata Terkecil) karena uji ini dapat dikatakan
juga berketelitian sedang, dan
3. Jika KK kecil (maksimal 5% pada kondisi
ho-mogen atau maksimal 10% pada
kondisi heterogen), sebaiknya dipakai uji
BNJ (Beda Nyata Jujur) karena uji ini
tergolong kurang teliti.

Persentase Kadar Zat Ekstraksi dengan
Metode Ekstraksi Air Panas
pengamatan

dan

Nilai rata-rata ekstraksi air panas dengan berbagai perlakuan dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai ratarata persentase kadar zat ekstraksi dengan metode
ekstraksi air panas dan perlakuan yang berbedabeda ini menunjukkan kisaran antara 28,00% sampai
dengan 56,00%. Rata-rata persen-tase kadar zat
ekstraksi dengan metode ekstraksi air panas tertinggi
terjadi pada perlakuan A1B2 (perlakuan daerah rawa
dengan

posisi

pengam-bilan

batang

Brotowali

diantara pangkal dengan tengah batang) yaitu
sebanyak
ekstraksi

41,83%
dengan

dan

per-sentase

metode

ekstraksi

kadar
air

zat

panas

terendah pada A1B3 (perlakuan daerah rawa dengan
posisi pengambilan batang Brotowali di tengah
batang) sebanyak 31,00%.

Pengaruh

perbedaan

perlakuan

terhadap

persentase kadar zat ekstraksi dengan metode
ekstraksi air panas secara statistik dapat diketahui

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

B3 = Tengah batang
B4 = Diantara tengah dengan ujung
batang B5 = Ujung batang

dengan cara melakukan uji F atau analisa keragaman. Uji pendahuluan yaitu uji normalitas dan
uji homogenitas terhadap data persentase kadar

pengukuran

zat ekstraksi dengan metode ekstraksi air panas

ekstraksi air panas dapat direkapitulasikan

dan berbagai perlakuan yang berbeda terlebih

seperti terlihat pada Tabel 2.

dahulu dilakukan sebelum melakukan uji F. Hasil
analisis keragaman dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Data hasil rekapitulasi persentase
kadar zat ekstraksi dengan metode
ekstraksi air panas
(Table 2. Data recapitulation the percentage

Tabel 3. Analisis keragaman data persentase
kadar zat ekstraksi dengan metode
ekstraksi air panas

of the substance extraction with

(Table 3.Analysis of the diversity of data the per-

extraction methods hot water)

centage levels of substances extraction
with hot water extraction method)

Keterangan :
A1 = Daerah rawa
A2 = Daerah bukit
B1 = Pangkal batang
B2 = Diantara pangkal dengan tengah batang

Keterangan

:

ts

=

tidak

berpengaruh

signifikan KK = 18,03%
Tabel 3 menyajikan tentang analisis keragaman untuk data persentase kadar zat ektraksi

113

Jurnal Hutan Tropis Bornoe Volume 12 No. 32, Edisi September 2011

dengan metode ektraksi air panas. Tabel

kayu daripada bagian posisi kayu. Hal ini didukung

tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh A,

pula oleh pendapat dari Soenardi (1976), bahwa

perlakuan

tidak

ekstraktif tidak merupakan bagian struktur dinding

menunjukkan adanya penga-ruh yang signifikan

sel, tetapi dalam rongga sel. Fengel dan Wagener

terhadap persentase kadar zat ekstraksi dengan

(1995), yang menambahkan bahwa kandungan

metode ekstraksi air panas pada taraf 5% dan

dan komposisi ekstraktif berubah-ubah diantara

1% hal ini terlihat dari nilai Fhitung d” Ftabel.

spesies kayu. Selain itu, juga terdapat variasi yang

B

dan

interaksi

AB

Pengaruh perlakuan A, perlakuan B dan
interaksi

Ab

tidak

menunjukkan

tergantung pada tapak topografi dan musim.

adanya

Ekstraktif terkonsentrasi dalam saluran resin dan

pengaruh yang signifikan terhadap persentase

sel-sel parenkim jari-jari, jumlah yang rendah juga

kadar zat ekstraksi dengan metode ekstraksi air

terdapat dalam lamela tengah, interseluler dan

panas, maka dengan nilai koefisien keragaman

dinding sel trakeid serta serabut libriform.

(KK) 18,03% tidak dilakukan uji lanjutan Duncan
ter-hadap nilai rata-rata persentase kadar zat
ekstrak-si dengan metode ekstraksi air panas
untuk mengetahui perbedaan pengaruh masingmasing perlakuan.
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa

Persentase Kadar Zat Ekstraksi dengan
Metode Ekstraksi Air Dingin
Hasil

pengamatan

dan

pengukuran

ekstraksi air dingin dapat direkapitulasikan
seperti terlihat pada Tabel 4.

pengaruh perlakuan A (daerah tumbuh) dan B
(bagian batang) tidak signifikan. Artinya perlakuan
daerah tumbuh dan bagian batang tidak menentukan

adanya

variasi

persentase

kadar

zat

ekstraksi dengan metode ekstraksi air panas. Hal

Tabel 4. Data hasil rekapitulasi persentase
kadar zat ekstraksi dengan metode
ekstraksi air dingin
(Table 4. Data recapitulation percentage

ini dikarenakan ada faktor lain yang lebih menen-

levels

tukan

extraction methods cold water)

terhadap

nilai

persentase

kadar

zat

substance

extraction

with

ekstraksi dengan metode ekstraksi air panas
tersebut seperti metode ekstraksi yang digunakan.
Pen-dapat ini diperkuat oleh Pari (1990), bahwa
ada beberapa faktor dalam ekstraksi yang dapat
mempengaruhi mutu kadar ekstraktif, antara lain
suhu ekstraksi, jenis pelarut yang digunakan untuk
partikel kulit kayu, jumlah tahapan ekstraksi,

Keterangan :

lamanya ekstraksi dan perbandingan berat pelarut

A1 = Daerah rawa; A2 = Daerah bukit; B1 =

terhadap berat kulit kayu.

Pangkal batang; B2 = Diantara pangkal dengan

Data

hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

persentase kadar zat ekstraksi dengan metode
ekstraksi air panas dibagian bukit lebih besar daripada di daerah rawa. Selain itu, data hasil pene-litian
juga menunjukkan bahwa pada bagian posisi batang
kayu Brotowali menghasilkan persentase kadar zat
ekstraksi dengan metode ekstraksi air panas yang
tidak jauh berbeda (relatif sama), baik di rawa
maupun di bukit. Hal ini dikarenakan kan-dungan
ekstraktif lebih ditekankan berada di bagian rongga
sel-sel kayunya yang tersebar di dalam
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tengah batang; B3 = Tengah batang; B4 = Diantara
tengah dengan ujung batang; B5 = Ujung batang
Nilai rata-rata persentase kadar zat ekstraksi
dengan metode ekstraksi air dingin dan berbagai
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. Nilai rata-rata
persentase kadar zat ekstraksi dengan metode
ekstraksi air dingin dan perlakuan yang berbedabeda ini menunjukkan kisaran antara 19,50% sampai dengan 41,00%. Rata-rata persentase kadar zat
ekstraksi dengan metode ekstraksi air dingin

Ulfah: Kadar Ekstraktif Batang ..... (32):
109-116

tertinggi terjadi pada perlakuan A2B5 (perlakuan
daerah bukit dengan posisi pengambilan batang
Brotowali di ujung batang) yaitu sebanyak
33,67% dan persentase kadar zat ekstraksi
dengan metode ektraksi air dingin terendah
pada A2B1 (perlakuan daerah bukit dengan
posisi pengambilan batang Brotowali di pangkal
batang) sebesar 28%.
Pengaruh perbedaan perlakuan terhadap
persentase kadar zat ekstraksi dengan metode
ekstraksi air dingin secara statistik dapat diketahui
dengan cara melakukan uji F atau analisa keragaman. Uji pendahuluan yaitu uji normalitas dan
uji homogenitas terhadap data persentase kadar
zat ekstraksi dengan metode ekstraksi air dingin
dengan berbagai perlakuan yang berbeda terlebih
dahulu dilakukan sebelum melakukan uji F. Hasil
analisis keragaman dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis keragaman untuk data
persentase kadar zat ekstraksi
dengan metode ekstraksi air dingin
(Table 5. Analysis of varians for data percentage
levels substance extraction with extraction methods cold water)

ekstraksi dengan metode ekstraksi air dingin. Hal
ini dikarenakan ada faktor lain yang lebih menentukan

terhadap

nilai

persentase

kadar

zat

ekstraksi dengan metode ekstraksi air dingin
tersebut seperti metode ekstraksi yang digunakan.
Pendapat ini diperkuat oleh Pari (1990), bahwa
ada beberapa faktor dalam ekstraksi yang dapat
mempengaruhi mutu kadar ekstraktif, antara lain
suhu ekstraksi, jenis pelarut yang digunakan untuk
partikel kulit kayu, jumlah tahapan ekstraksi,
lamanya ekstraksi dan perbandingan berat pelarut
terhadap berat kulit kayu.
Data hasil penelitian menunjukkan bahwa
persentase kadar zat ekstraksi dengan metode
ekstraksi air dingin dibagian bukit lebih besar
daripada di daerah rawa. Selain itu, data hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa pada bagian
posisi batang kayu Brotowali menghasilkan persentase kadar zat ekstraksi dengan metode
ekstraksi air panas yang tidak jauh berbeda (relatif
sama), baik di rawa maupun di bukit. Hal ini dikarenakan kandungan ekstraktif lebih ditekankan
berada di bagian rongga sel-sel kayunya yang tersebar di dalam kayu daripada bagian posisi kayu.
Data hasil persentase kadar zat ekstraksi
dengan metode ekstraksi air dingin ini lebih besar
jika dibandingkan dengan persentase kadar zat

Keterangan

:

ts

=

tidak

berpengaruh

signifikan KK = 14,53%
Tabel 5 menyajikan tentang analisis keragaman untuk data persentase kadar zat ekstraksi
dengan metode ekstraksi air dingin. Tabel tersebut
memperlihatkan bahwa pengaruh perlakuan A,

ekstraksi dengan metode ekstraksii air panas.
Dengan demikian, persentase kadar zat ekstraksi
dengan metode ekstraksi air panas lebih banyak
terekstraksi keluar. Pendapat ini didukung oleh
Guenther (1987) dalam Haygreen dan Bowyer
(1989), bahwa faktor yang paling menentukan berhasilnya proses ekstraksi adalah mutu dari pelarut

perlakuan B dan interaksi Ab tidak menunjukkan

yang dipakai, disamping itu harga pelarut yang

adanya

terhadap

digunakan harus serendah mungkin sehingga

persen-tase kadar zat ekstraksi dengan metode

dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi yang

ekstraksi air dingin pada taraf 5% dan 1%, hal ini

dihasilkan.

terlihat dari nilai Fhitung d” Ftabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

pengaruh

yang

signifikan

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa
pengaruh perlakuan A (daerah tumbuh) dan B

Kesimpulan

(bagian batang) tidak signifikan. Artinya perlakuan

Rata-rata persentase kadar zat ekstraksi

daerah tumbuh dan bagian batang tidak menen-

dengan metode ekstraksi air panas tertingi terjadi

tukan adanya variasi persentase kadar zat

pada perlakuan A1B2 (perlakuan daerah rawa

115

Jurnal Hutan Tropis Bornoe Volume 12 No. 32, Edisi September 2011

dengan posisi pengambilan batang Brotowali
diantara pangkal dengan ujung tengah
batang) yaitu sebanyak 41,83% dan terendah
pada A1B3 (perlakuan daerah rawa dengan
posisi pengam-bilan batang Brotowali di
tengah batang) sebanyak 31,00%.
Rata-rata persentase kadar zat ekstraksi
dengan metode ekstraksi air dingin tertinggi
terjadi pada perlakuan A2B5 (perlakuan daerah
bukit dengan posisi pengambilan batang
Brotowali di ujung batang) yaitu sebanyak
33,67% dan terendah pada A2B1 (perlakuan
daerah bukit dengan posisi pengambilan batang
Brotowali di pangkal batang) sebesar 28%.
Analisis keragaman menunjukkan bahwa
pengaruh perlakuan A, perlakuan B dan interaksi
AB tidak menunjukkan adanya pengaruh yang
signifikan terhadap persentase kadar zat ekstraksi
dengan metode ekstraksi air panas dan dingin.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk
melakukan penelitian lanjutan dengan melakukan
metode ekstraksi yang lain. Selain itu, semua perlakuan yang dilakukan dapat dipakai/direkomendasikan untuk perlakuan ekstraksi Brotowali.
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KETEGUHAN PATAH PAPAN LAMINA Acacia mangium Willd DENGAN
SAMBUNGAN MENJARI DAN LIDAH ALUR
CONSTANCY OF BROKEN BOARDS LAMINA Acacia mangium Willd
WITH FINGER JOINT AND TONGUE GROOVE
MUHAMMAD FAISAL MAHDIE
Program Studi Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan
Universitas Lambung Mangkurat Jl. A. Yani KM 36
Banjarbaru, Kalimantan Selatan
ABSTRACT. This research aims to determine the firmness of broken boards of Acacia wood as the
leaf lamina width with a menjari connection pattern and tongue Groove. The benefits of this
research are expected as a result of additional information about the use of the furniture industry
pattern of good connections in order to improve mechanical strength values on boards that create.
The design that was used in this study is a Randomized Design complete with 2 treatment, menjari
connection pattern (A Treatment), and po la connection tongue Groove (B treatment), each 3
Deuteronomy. Based on the results of the analysis of the diversity of the highly influential treatment
of real Constancy broken beams Lamina. then conducted further tests by using the test unlike
Duncan. The result of the test show that the value of Modulus of Rupture (MoR ) finger joint
treatment better than a pattern connec-tion alur , the tongue the average value of 155,730 kg/cm 2 .
While the value of the mor the average for the connection is the tongue alur 82,947 kg/cm 2. MoE
value and influenced by the moisture content of an extensive sphere of a gluing
Keywords:MoR, finger joint, tongue groove
ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keteguhan Patah papan lamina kayu akasia
daun lebar dengan pola sambungan menjari dan lidah alur. Manfaat dari hasil penelitian ini
diharapkan sebagai bahan informasi tambahan bagi industri meubel tentang penggunaan pola
sambungan yang baik demi meningkatkan kekuatan nilai mekanik papan yang di buat. Rancangan
yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 2 perlakuan, pola
sambungan menjari(Perlakuan A), dan po la sambungan lidah alur(perlakuan B), masing masing 3
Ulangan. Berdasarkan Hasil analisis keragaman perlakuan sangat berpengaruh nyata terhadap
nilai Keteguhan patah balok Lamina. kemudian dilakukan uji lanjutan dengan menggunakan uji
beda Duncan. Hasil uji lanjutan menunjukkan bahwa nilai Keteguhan patah (MoR) perlakuan
sambungan menjari lebih baik daripada pola sambungan lidah alur, dengan nilai rata-rata 155,730
kg/cm2. Sedangkan nilai MoR rata-rata untuk papan sambungan lidah alur adalah 82,947 kg/cm2.
Nilai MoE dipengaruhi oleh kadar air dan luas bidang perekatan.
Kata kunci: MoR, menjari, lidah alur
Penulis untuk korespondensi:e-mail faisal_mahdie@yahoo.com

PENDAHULUAN
Langkanya bahan baku kayu saat ini,
memaksa meubel memanfaatkan kayu yang
memiliki kualitas rendah. Berbagai jenis Kayu

mereka manfaatkan untuk dijadikan sebagai bahan
baku Meubel. Salah satunya adalah Jenis Kayu
Acacia Mangium Daun Lebar. Mengingat sulitnya
mendapatkan bahan baku kayu, dan jika ada
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harganyapun sangat mahal, kondisi ini otomatis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menge-

memaksa Industri Meubel mencoba menggu-

tahui keteguhan patah papan lamina kayu Akasia

nakan bahan baku yang nilai ekonomisnya

daun lebar dengan pola penyambungan menjari

rendah dengan kualitas kayu yang rendah pula,

dan lidah alur. Sedangkan manfaat penelitian ini

disamping

meningkatkan

diharapkan dapat : meningkatkan intensitas kegu-

efisiensi penggunaan bahan baku dengan Cara

naan kayu Akasia Daun Lebar sebagai substitusi

Menyam-bung kayu potongan pendek untuk di

bahan meubel, serta sebagai sumber informasi

manfaatkan semaksimal mungkin.

bagi dunia teknologi Kayu, dan khususnya pengu-

mereka

Permasalahan

berusaha

yang

sering

timbul

adalah

rapatnya sambungan tadi setelah di beli konsumen
atau kurang kuatnya sambungan papan maupun
balok setelah diberi beban tekanan benda yang di

saha Meubel dalam rangka Memanfaatkan kayu
akasia untuk pembuatan papan lamina.

METODE PENELITIAN

letakkan di atas papan tersebut. Hal ini jelas akibat

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium

dari Sambungan potongan kayu tersebut hanya

Teknologi Hasil Hutan dan Balai Penelitian dan

menggunakan pola sambungan lurus saja.

Pengembangan

Diantara permasalahan yang ada, di tengah-

Industri

Banjarbaru

untuk

pengujian keteguhan lentur statik yaitu uji tekan

besar,

tegak lurus serat.Tempat pembuatan contoh uji di

diantaranya adalah kebutuhan akan bahan baku

Laboratorium Fakultas Kehutanan Unlam Banjar-

meubel. Kebutuhan bahan baku kayu pada meubel

baru. Waktu yang diperlukan selama 3 (tiga) bulan

terkadang

(Juni–Agustus 2011) mulai dari persiapan hingga

tengah

kebutuhan

akan

kayu

memprioritaskan

sangat

kayu-kayu

yang

berkualitas tinggi saja, misalnya kayu-kayu pada

penyusunan Laporan Hasil Penelitian.

kelas awet dan kelas kuat I dan II. Mengingat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

semakin meningkatnya eksistensi jenis Akasia Daun

adalah : Kayu Acacia mangium, Perekat PVAc,

Lebar (Acacia mangium) sebagai salah satu jenis

sedangkan alat-alat yang digunakan adalah: Gergaji

kayu perdagangan Indonesia, baik sebagai bahan

untuk memotong sampel, Mesin ketam (planner)

baku pulp dan kertas maupun sebagai bahan baku

untuk meratakan sisi-sisi kayu, Jointer Machine, Alat

meubel dan bangunan. Acacia mangium juga banyak

ukur, Alat press dingin dan dongkrak buaya untuk

dibudidayakan di Hutan Tanaman Industri (HTI). Oleh

mempress contoh uji yang sudah diolesi PVAc,

sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh

Ampelas P-60 untuk merapikan permukaan kayu,

keunggulan Aca-cia mangium sebagai jenis yang

Mesin UTM (Universal Testing Machine) untuk

sering diman-faatkan untuk bahan pulp dan kertas

pengujian, Moisturemeter untuk mengukur kadar air,

ataupun

lebih

Mesin Jointer untuk membuat finger joint, Pahat,

dikembangkan pula pada industri meubel dan

palu, dan parang untuk membuat lidah alur, Alat

bangunan. Maka penulis tertarik untuk meneliti

pendukung lainnya.

keteguhan lentur statik papan lamina dari Acacia

Prosedur Penelitian

bahan

papan

partikel

untuk

mangium dengan pola sambungan menjari (finger
joint) dan lidah alur (tongue and groove). Penulis
hanya menguji keteguhan lentur statik pada pola
sambungan ini karena dianggap paling kuat dari
pada pola sambungan lain seperti pola sambungan
rata dan miring dan sekaligus membuktikan kembali
bahwa pola sambungan finger joint memang pola
sam-bungan yang terbaik dibandingkan pola lain
khu-susnya pola lidah alur.
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Kayu yang sudah dioven sehingga kadar
airnya sama, yaitu sekitar 8 - 14 %, dipotong dan
diketam dengan planner untuk mendapatkan
ukuran tebal dan lebar yang diinginkan. Lebar
untuk kayu lidah alur adalah 5,5 cm sedangkan
menjari yaitu 6 cm dan masing-masing 2,4 cm
untuk tebalnya. Lalu dengan menggunakan gergaji
untuk mendapatkan panjang yang diinginkan yaitu
18 cm. Jumlah kayu yang disiapkan adalah sekitar

Mahdie: Keteguhan Patah Papan ..... (32):
117-124

36 potong. Kadar air dihitung dengan menggunakan moisture meter pada setiap potongan kayu.
Setelah kayu dipotong sehingga mendapatkan
ukuran 18 x 6 x 2,4 cm dan 18 x 5,5 x 2,4 cm,
kemudian dilakukan pembuatan pola sambungan

pun kotor, sehingga dengan diamplas
kekurangan tersebut dapat diatasi. Untuk
lebih jelas proses pembuatan papan lamina
dapat dilihat pada Gambar berikut :

pada masing-masing ujung potongan kayu. Pola
sambungan menjari (finger Joint) dan lidah alur,
masing-masing

perlakuan

membutuhkan

bahan

sebanyak 18 potong kayu sesuai ukuran yang di
inginkan. Pola sambungan menjari dibuat dengan
mesin jointer, sedangkan lidah alur dibuat dengan
gergaji, pahat, dan palu. Sambungan menjari yang
dibuat adalah non struktural fingerjoint lalu mengukur luas permukaan kayu yang akan direkatkan.
Adapun kedalaman ukuran kedua sambungan menjari dan lidah alur adalah sama-sama 1,2 cm dan
untuk lebarnya adalah 0,7 cm. Untuk lebih jelas pola
sambungan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 1. Sambungan menjari dan lidah alur
tampak samping
(Figure 1. The connection is the side of the
tongue groove and finger joint)
Tahapan

selanjutnya

adalah

mengamplas

permukaan kayu yang akan direkatkan agar lebih
bersih dan halus lalu melaburkan perekat PVAc
pada salah satu sisi sambungan setiap potongan
kayu dengan kuas. Potongan kayu direkatkan ke
arah memanjang. Setelah direkatkan, papan lamina dipress dengan alat press dingin dan dongkrak
buaya dengan jumlah putaran dongkrak rata-rata
3 putaran dan lebar dongkrak 17,5 cm selama
kurang lebih 24 jam.
Papan lamina yang sudah jadi, diukur lagi ka-dar
airnya dan kemudian diamplas agar lebih rapi dan
rata permukaan sisi-sisinya, karena perekat yang
berlebihan akan keluar dari celah sambungan dan
menimbulkan permukaan yang tidak rata atau-

Gambar 2. Bagan proses pembuatan papan
lamina
(Figure 1. The structure of the process of the
cre-ation of a board of the lamina)
Langkah-langkah pengujian keteguhan
patah contoh uji papan lamina adalah:
a) Menekankan beban melalui lempeng besi
selebar 5 cm yang diletakkan melintang di
atas permukaan contoh uji pada jarak yang
sama dari kedua ujungnya
b) Menekankan beban secara terus menerus
dengan laju maksimum 25 mm/menit
sampai contoh uji patah.
Sebelum dilakukan uji keteguhan patah, setiap
sampel perlu di ukur kadar air tiap sambungan
papan lamina. Alat uji yang digunakan adalah
mesin uji universal Testing Machine (UTM). Untuk
mengetahui keteguhan patah (MoR) papan lamina
dapat dihitung dengan menggunakan rumus (SNI
01-6240-2000):

B’S
MoR (kg/cm2) =
LT2
Keterangan :
B’ = Beban maksimum
S = jarak sangga (cm) yakni 18 cm
L = lebar (cm)
T = tebal (cm)
Contoh uji dengan sambungan lidah alur
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berukuran 100 cm x 5,5 cm x 2,4 cm.
sebagai-mana Gambar 3.

Untuk
mengetahui
pengaruh
pola
sambungan terhadap keteguhan Patah,
selanjutnya data dimasukkan dalam analisis
keragaman seperti pada Tabel 2.

Gambar

3. Potongan contoh uji untuk
pengujian keteguhan patah ukuran
100 cm x 5,5 cm x 2,4 cm dengan
pola sambungan lidah alur
(Figure 3. Test example snippet for testing the
firmness of broken size 100 cm x
5.5 cm x 2,4 cm with the
connection pat-tern of tongue joint)
Sedangkan contoh uji untuk keteguhan
patah dengan sambungan menjari berukuran
100 cm x 6 cm x 2,4 cm.seperti gambar berikut

Tabel 2. Analisis ragam rancangan acak lengkap
(Table 2. Analysis of varians of random design

complete)

Kaidah
pengambilan
keputusan
pengujiannya adalah:
1. Jika F hitung < F tabel: terima Ho dan tolak
H1, berarti perlakuan tidak berpangaruh
2. Jika F hitung > F tabel: tolak Ho dan terima
H1, berarti perlakuan berpengaruh nyata
Untuk menentukan nilai koefisien keragaman
(KK) dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

KTG
Gambar

4. Potongan contoh uji untuk
pengujian keteguhan patah ukuran
100 cm x 5,5 cm x 2,4 cm dengan
pola sambungan finger joint
(Figure 4. Test example snippet for testing the
firmness of broken size 100 cm x
5.5 cm x 2,4 cm with finger joint
connec-tion patterns)
Rancangan Percobaan
Model rancangan percobaan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Lengkap dengan ulangan
sebanyak 3 (tiga) kali untuk 2 perlakuan, sehingga
dalam rancangan percobaan ini banyaknya satuan
percobaan yang digunakan adalah 2 x 3 sehingga
satuan percobaan seluruhnya sebanyak 6 satuan
untuk keteguhan patah.

Analisis Data
Tabel 1. Rancangan Acak Lengkap 2 x 3
(Table 1. The design of a random complete 2 x 3)
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KK =

−

x100%

Y

Keterangan: KK = Koefisien Keragaman
KTG = Kuadrat Tengah Galat
Y = Rata-rata seluruh pengamatan
Uji lanjutan yang digunakan berdasarkan nilai

KK (Hanafiah, 2000) mengikuti ketentuan
sebagai berikut:
1. Jika KK besar (minimal 10 % pada kondisi
homogen atau minimal 20 % pada kondisi
heterogen), maka uji lanjutan yang
digunakan adalah Uji Beda Nyata Duncan
2. Jika KK sedang (antara 5 – 10 % pada
kondisi homogen atau 10 - 20 % pada
kondisi heterogen), maka uji lanjutan yang
digunakan adalah Uji Beda Nyata Terkecil.
3. Jika KK besar (maksimal 5 % pada kondisi
homogen atau antara maksimal 10 % pada
kondisi keterogen), maka uji lanjutan yang
digunakan adalah Uji Beda Nyata Jujur.

Mahdie: Keteguhan Patah Papan ..... (32):
117-124

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar Air (KA)
Berdasarkan hasil pengukuran KA awal, setelah

Tabel 4. Nilai rata-rata luas permukaan bidang
rekat
(Table 4.The average surface area of the
value of the field of adhesive)

pengepressan, dan sebelum pengujian, KA antara
sambungan menjari dengan lidah alur menunjukkan
data yang bervariasi. Hal ini dilihat pada tabel 4, 5
dan 6. Pada Tabel 4, semua ulangan pada kedua
perlakuan tersebut memenuhi persyaratan perekatan
yaitu KA di bawah 15%.

Tabel 3. Nilai rata-rata Kadar Air (Ka) awal (%)
(Table 3. Average value of the initial water level (%)

Angka

untuk

luas

permukaan

yang

direkatkan pada setiap ulangan pada Tabel 4
menunjukkan bahwa luas permukaan yang
direkatkan untuk sambungan menjari lebih luas
daripada lidah alur. Nilai rata-rata luas bidang
perekatan untuk sambungan menjari adalah
39,2 cm2. Sedangkan lidah alur hanya 28,2 cm2.
Hal ini dapat mem-pengaruhi kekuatan rekat

Pada Tabel 3 terlihat penambahan Ka untuk

papan sambungan dan mempengaruhi pula

perlakuan menjari, karena pada saat peng-epressan

terhadap

papan sambungan dipress dalam ke-adaan cuaca

keteguhan Patah (MoR) dari papan tersebut.

hujan. Meskipun tidak langsung mengenai papan

Modulus of Rupture (MoR)

namun pada saat hujan suhu menjadi turun dan
kelembaban

meningkat,

sehing-ga

KA

papan

sambunganpun menjadi meningkat pula. Hal ini akan
mempengaruhi

perekat

pengepressan.

Hal

ini

PVAc
pula

pada
yang

proses
dapat

mempengaruhi keteguhan rekat sebagaimana yang
diutarakan oleh Sutigno (1989).

Luas Bidang Perekatan

besarnya

nilai

hasil

pengujian

Hasil penelitian mengenai pengujian MoR
papan sambungan Acacia mangium menghasilkan data pengujian yang bervariasi untuk masingmasing perlakuan yang terlihat pada berikut

Tabel 5. Nilai MoR pada sambungan menjari
dan lidah alur (kg/cm2)
(Table 5. The value of the MoR on finger joint
and tongue groove (kg/cm2)

Sebelum dilakukan perekatan, terlebih dulu
diukur luas bidang perekatan sambungan papan
lamina contoh uji keteguhan patah (MoR).
Berdasarkan hasil pengukuran luas permukaan
yang direkatkan pada setiap potong kayu, maka
didapatkan rata-rata luas bidang perekatan tiap
papan seperti yang tertera dalam Tabel 4.

Tabel 5 menunjukkan nilai rata-rata MoR pada
perlakuan menjari (155,730 kg/cm2 )lebih tinggi
dibanding nilai rata-rata MoR pada perlakuan Lidah
Alur ( 82,947 kg/cm2). Sebelum dilakukan Analisis
Sidik Ragam, Data hasil uji laboratorium tersebut
diuji kenormalan Liliefors untuk mengetahui apakah
keenam

sampel

berasal

dari

populasi

yang

berdistribusi normal sebagaimana tertera dalam
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Tabel 6, lalu dilanjutkan dengan uji homogenitas
Bartlett untuk mengetahui apakah data yang
didapatkan

homogen

atau

heterogen

Tabel 8. Analisis keragaman untuk data MoR
papan lamina Acacia mangium
(Table 8.Analysis of the diversity of MoR
Acacia mangium lamina boards)

sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.

Tabel 6. Uji kenormalan Liliefors untuk data
kete-guhan patah (MoR) papan
sambungan kayu akasia daun lebar
(Table 6. Average test data for the firmness of

Keterangan : * = berpengaruh signifikan
KK = 22,47%

a broken Liliefors (MoR) connection
boards of Acacia wood leaf width)

Dari

tabel

perlakuan

8.tersebut

bentuk

terlihat

sambungan

pengaruh

memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap keteguhan
Patah (MoR) papan sambungan pada taraf 5%,
hal ini terlihat dari nilai F hitung yang lebih tinggi

Nilai Max = 188,980 n= 6
Nilai Min = 63,100
S= 46,523
Rata-rata = 119,338
JADI, Li max =0,152, Li tabel 0,05 (6) = 0,0319,
Li max<Li tabel
Kesimpulan: Data menyebar normal

dari nilai F tabel hanya pada taraf 5% (F hitung e”
F tabel). Karena perlakuan bentuk sambungan
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
MoR, maka dengan nilai KK 22,47% perlu
dilakukan uji beda Duncan terhadap nilai Rata-rata
keteguhan patah papan sambungan kayu Acacia
mangium untuk mengetahui perbedaan pengaruh

Tabel 7. Uji homogenitas ragam Bartlett untuk
data keteguhan patah (MoR) papan
sambungan kayu akasia daun lebar
(Table 7. Test homogeneity multiform bartlett for
data firmness broken ( MoR) of planks
connection acacia timber broad leaves)

masing-masing

perlakuan

antara

perlakuan

menjari dan lidah alur.

Sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 9,
uji Duncan menghasilkan data yang
menunjukkan bahwa perlakuan menjari dan
lidah alur berbeda signifikan satu sama lain.
Tabel 9. Uji Duncan untuk data MoR papan
sambungan Acacia mangium
(Table 9.Test Duncan for MoR data of Acacia
mangium joint board)

X-2 = 0,546705232
FX = 1,25
X 2 hit= 0,437364185
X2 tab (á;t – 1)
X2tab (0,05; 1) =
3,841
Kesimpulan : X2 hit < x2 tabel
: DATA HOMOGEN
Berdasarkan data yang didapatkan dari Tabel
6 dan 7, maka dapat dibuat analisis keragaman
seperti yang tercantum dalam Tabel 8.
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Keterangan: * = berbeda signifikan
Rata-rata nilai MoR pada penelitian ini
secara grafis dapat dilihat pada gambar 5

Mahdie: Keteguhan Patah Papan ..... (32):
117-124

daun lebar berbentuk lidah alur lebih besar daripada yang berbentuk menjari. Hal ini dapat
menga-kibatkan

semakin

rendahnya

nilai

keteguhan patah. Selain itu, perbedaan yang
signifikan ini disebabkan karena pembuatan pola
sambungan-nya secara manual sehingga kurang
teliti dalam hal ukuran. Kekurang telitian ini bisa
menyebabkan kurang seragamnya tiap potongan
kayu

yang

disambung

sehingga

bisa

menyebabkan kurang besarnya keteguhan patah
dari tiap papan lidah alur tersebut. Pengolahan
bentuk

Gambar 5. Diagram batang nilai rata-rata
keteguhan patah (MoR) papan
sambungan kayu akasia daun lebar
(Figure 5. Bar chart average value constancy
broken (MoR) connection boards
of Acacia wood leaf width)
Keterangan: A = sambungan menjari B
= sambungan lidah alur

sambungan

mengakibatkan

yang

permukaan

kurang
bidang

baik akan
perekatan

menjadi kasar, sehingga garis perekat terlalu tebal
dan tidak merata, sehingga tidak efisien (Brown et
al, 1952 dalam Mahdie, 1999). Kesalahan dalam
pembuatan bentuk sam-bungan lebih cenderung
pada sambungan lidah alur karena dibuat secara
manual, oleh sebab itu nilai MoR lidah alur lebih
rendah daripada sam-bungan menjari.
Bila dibandingkan dengan ketentuan SNI, nilai

Gambar 5 menunjukkan perbedaan kisaran data

MoR pada penelitian ini tidak memenuhi karakteris-

MoR antara bentuk menjari dan lidah alur pada

tik keteguhan dua titik beban. SNI memprioritaskan

masing-masing

perlakuan.

Perbedaan

ini

menunjukkan bahwa pada sambungan menjari,
papan lebih baik dalam menahan beban, selain
karena rata-rata KA pada sambungan menjari relatif
lebih kecil dan pembuatan pola sam-bungannya juga
dengan mesin. Sehingga pere-katan menjadi lebih
baik dan kekuatan perekatan pun lebih tinggi.
Perbedaan

ini

juga

bisa

disebab-kan

oleh

sambungan menjari memang untuk sambungan ke
arah memanjang atau untuk sam-bungan ujung.
Sementara sambungan lidah alur untuk sambungan
ke arah lebar atau samping (Kasmudjo, 2001 dalam
Mahdie et al, 2005). Selain itu, lebar papan lidah alur
juga lebih pendek daripada menjari. Hal ini bisa
menyebabkan papan menjari lebih kuat atau nilai
MoRnya lebih tinggi.
Keteguhan patah sangat erat kaitannya dengan
kadar air, kerapatan, jumlah dan komposisi bahan
perekat serta kesolidan antara bahan direkat dan
perekat. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata kadar
air papan sambungan kayu akasia

karakteristik mulai dari 180E hingga 80E, di mana
untuk Mutu 2 saja nilai MoR tertinggi 485 kg/cm 2 dan
paling rendah 215 kg/cm2. Sedangkan nilai MoR
pada penelitian ini paling tinggi hanya mencapai
188,98 kg/cm2, berada di bawah kriteria 80E yang
nilai MoRnya 215 kg/cm2 untuk Mutu 2. Hal ini
mungkin disebabkan oleh adanya tebal papan yang
hanya 2,4 cm. Tebal papan lamina untuk memikul
beban minimal 2,5 cm (SNI, 2000).

Pola sambungan menjari lebih baik dari pada
lidah alur. Hal ini diperlihatkan dengan nilai MoR
yang lebih tinggi. Nilai MoR yang lebih tinggi
tersebut

dapat

pula

dipengaruhi

oleh

luas

penampang yang direkatkan antara kayu akasia di
mana luas bidang perekatan untuk menjari setelah
dirata-ratakan mencapai 39,2 cm2, sedangkan
lidah alur hanya mencapai 28,2 cm 2. Hal ini
sesuai dengan hasil penelitian Wijaya (2005).

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil
penelitian Alamsyah, E. M. dan Rachman, O.
(2002), yang menyimpulkan bahwa tipe
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sambungan

menjari

merupakan

tipe

sambungan terbaik (Priadjati et al, 2003)

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Semakin tinggi kadar air semakin rendah
nilai MoR papan lamina akasia daun lebar.
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adalah 9,31 %, sedangkan lidah alur 9,89 %
Semakin luas bidang yang direkatkan semakin
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tinggi nilai MoR papan lamina akasia daun lebar.

Wijaya, D. A. K. 2005. Pengaruh Pola Sambungan

Rata-rata luas bidang perekatan papan sam-

dan Banyaknya Jumlah Lapisan Terhadap

bungan menjari lebih luas daripada lidah alur yaitu

Sifat Fisika dan Mekanika Papan Lamina

39,6 cm2, sedangkan lidah alur 28,2 cm2

Kayu Galam (Malaleuca leucadendron Linn).

Keteguhan patah papan sambungan
menjari lebih baik daripada lidah alur dengan
rata-rata nilai MoR papan sambungan menjari
lebih tinggi dari-pada lidah alur dengan ratarata nilai MoR 155,730 kg/cm 2 sedangkan
lidah alur hanya 82,947 kg/cm2. Perlakuan
bentuk sambungan memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap MoR pada taraf 5%.

Skripsi.

Kadar air papan sambungan menjari lebih
rendah daripada lidah alur. Rata-rata nilai KA
papan sambungan menjari sebelum pengujian

Saran
Perlu adanya penelitian lanjutan tentang
pambuatan papan sambungan dari kayu Acacia
mangium dengan parameter yang berbeda seperti uji delaminasi dan uji geser horizontal.
Perlu pula diteliti dengan perlakuan yang
berbeda seperti pola sambungan menjari yang
berbeda-beda, yaitu antara vertical structural
finger joint, hori-zontal structural finger joint,
dan non structural fin-ger joint.
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BUDIDAYA TABAT BARITO (Ficus deltoidea JACK) SECARA STUMP
DENGAN VARIASI PERLAKUAN MEDIA TANAM DAN PUPUK ORGANIK
NASA
CULTIVATION OF TABAT BARITO (Ficus deltoidea Jack) AS STUMP WITH
TREATMENT VARIATION OF MEDIA AND ORGANIC FERTILIZER NASA
YUDI FIRMANUL ARIFIN1), ENY DWI PUJAWATI1), MUHAMMAD AQLA2)
1) Program Studi Budidaya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung
Mangkurat Jl.A.Yani Km 36 Banjarbaru
2) Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung
Mangkurat Banjarbaru Jl.A.Yani Km 36 Banjarbaru
ABSTRACT. Indonesia is rich of medicinal plants for some ecosystem types of forest, one of which
is tabat barito (Ficus deltoidea Jack). The utilization of tabat barito mainly used for women’s health
and other using. Until present day its use continues to increase, especially for traditional medicines,
but efforts for cultivation have not been much done. To overcome the sustainability of raw material,
the research of cultivation systems have to be done. The vegetative methods which are using
stump is an alternative for reproduction. The treatments of media and liquid fertilizer NASA were
given of every treatment for improving survival rate and the increment of height and diameter.
Result of research showed the treatment for media of top soil was better than sand for height and
number of leaf param-eter. The treatment of organic fertilizer was only improving number of leaves.
Keywords: vegetative, stump, organic fertilizer, growth
ABSTRAK. Indonesia sangat kaya akan tumbuhan berkhasiat obat yang tumbuh pada berbagai
tipe ekosistem hutan. Tabat barito (Ficus deltoidea Jack) adalah salah satu tumbuhan yang sudah
dikenal oleh masyarakat berkhasiat obat untuk berbagai penyakit, khususnya untuk kesehatan
wanita setelah melahirkan dan penggunanya pun untuk bahan baku industri obat tradisional sudah
dilakukan hingga kini. Untuk mengatasi kekhawatiran akan keberlanjutan bahan baku tersebut,
maka penelitian budidaya tumbuhan ini dilakukan. Metode yang digunakan adalah secara vegetatif
dengan cabutan anakan alam (stump). Perlakuan terhadap media tanam dan pemberian pupuk
cair NASA diberikan pada setiap metode untuk meningkatkan daya hidup dan mempercepat
pertumbuhan anakan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Perlakuan media top soil lebih
baik dibandingkan dengan media pasir pada parameter tinggi dan jumlah daun. Perlakuan
pemberian pupuk organik cair NASA hanya dapat meningkatkan pertambahan jumlah daun.
Kata kunci: vegetatif, stump, pupuk organik, pertumbuhan

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan obat
dari berbagai tipe ekosistem hutan yang berhasil
diidentifikasi dan diinvetarisasi tidak kurang dari 1845
jenis (Zuhud, 1997). Kurang lebih 400

etnis masyarakat Indonesia memiliki hubungan
yang erat dengan hutan dalam kehidupannya
sehari-hari dan mereka memiliki pengetahuan
tradisionil

yang

tinggi

dalam

pemanfaatan

tumbuhan obat (Amzu, 2003). Salah satu tum-
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buhan obat yang banyak diperjualbelikan adalah

lukan (Heyne, 1950). Epifit tidak bergantung

untuk selanjutnya dibudidayakan. Salah satu
yang dapat dilakukan adalah metode cabutan
anakan alam (stump) dari habitat aslinya.
Selanjutnya diperlukan perlakuan untuk
mempertahankan daya tahan hidup (survival
rate) bibit selama proses pembudidayaan dan
mempercepat pertumbuhan anakan.
Tujuan dari penelitian ini ialah menguji

hidup-nya pada bahan makanan yang berasal dari

respon cabutan alam tabat barito terhadap

tumbuhan lainnya yang ditempeli, karena dia

perbedaan

mendapat unsur hara dari mineral-mineral yang

pemupukan dalam upaya meningkatkan daya

terbawa oleh udara, air hujan, atau aliran batang

hidup dan memperce-pat perumbuahan anakan.

dari tumbuhan tabat barito (Ficus deltoidea Jack).
Sebagian dari marga Ficus diketahui berkhasiat
sebagai obat (Heyne, 1950). Sebagian jenis Fi-cus
pada waktu muda hidupnya sebagai epifit, sehingga ketergantungan hidupnya dengan tumbuhan lain untuk menumpang hidup sangat diper-

dan cabang tumbuhan lain (Indriyanto, 2005).
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tabat

perlakuan

media

tanam

dan

METODE PENELITIAN

barito dapat bermanfaat untuk kesehatan wanita,

Penelitian dilakukan selama 10 bulan di

anti-oksidan, bahan cosmetid, anti-aging, dan juga

Laboratorium Silvikultur Fakultas kehutanan Uni-

anti-melanogenic (Jin Oh, 2010). Tabat barito

versitas Lambung Mangkurat (UNLAM)

secara tradisional dimanfaatkan sebagai obat

Banjarbaru Adapun bahan yang dipergunakan

untuk penyakit cardiovascular, diabetes (Hakimah

dalam penelitian terdiri dari anakan cabutan alam

& Majiah, 2009). Akar, kulit batang, daun, dan buah

sebanyak 60 anakan, plastik polibag ukuran 15 X

dari

berbagai

20 cm, Pasir sungai halus, Pasir pecahan batuan

penyakit (Adam et al., 2007). Karena manfaatnya

gunung dari habitat alami tabat barito, top soil,

yang luar biasa maka tabat barito banyak dicari

pupuk organik cair NASA, air bersih, dan alkohol

tabat

barito

dapat

mengobatan

orang, sehingga dikhawatirkan dimasa yang akan

70 %.

datang akan terjadi kepunahan kalau tidak dilakukan

Persiapan media tanam dilakukan dengan (a)

budidaya. Kebutuhan bahan baku tabat barito baik

menyediakan media tanam berupa pasir halus dan

untuk industri kecil maupun besar di Indonesia,

pasir kasar disterilkan dengan cara mencuci

khususnya di Kalimantan sangat pesat, kondisi ini

dengan air mengalir lalu dipanaskan di bawah

tentunya membutuhkan sumber bahan baku yang

terik matahari atau dengan oven untuk membunuh

besar dan berkelanjutan. Akan tetapi kawasan hutan,

bakteri dan jamur yang ada, (b) media tanam

terutama sepanjang sungai yang menjadi habitat di

berupa top soil diayak dan dibersihkan dari bahan-

mana tumbuhan itu telah mengalami degradasi,

bahan kasar, kemudian dipanaskan di bawah terik

akibat penebangan pohon-pohon untuk konsumsi

matahari

industri

untuk

untuk

mematikan

organisme

areal

untuk

pengganggu yang dapat merusak perakaran

pertam-bangan,

serta

tanaman, selanjutnya, (c) bahan-bahan media tadi

kebutuhan lain. Aktifitas ini tentu saja sangat besar

dimasukkan ke dalam polibag dalam keadaan

sekali

terhadap

tunggal (tidak dicampur dengan bahan lain)

populasi tumbuhan tabat barito tersebut, sedangkan

sampai penuh, sekitar 1 cm dari permukaan poli-

budidaya tumbuhan ini masih belum dilakukan untuk

bag, dan (d) media siap ditanami dengan stek

memenuhi kebutuhan dalam skala besar, sehingga

atau anakan cabutan alam tabat barito.

perkayuan,

pemukiman

pembu-kaan

penduduk,

pengaruhnya

secara

ekologis

pembudidayaan

Penyediaan anakan cabutan alam dilakukan

tumbuhan ini perlu dilakukan. Upaya budidaya yang

dengan mengambil anakan alam bersama tanah

sederhana dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat

yang melingkupi perakarannya agar tanaman tidak

sangat diperlukan dengan mengambil bagian dari

stres. Selama transportasi dari lapangan menuju

tumbuhan tersebut

laboratorium, tanaman mendapat perlakuan

upaya
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preventif

dalam

rangka
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penyimpanan pada wadah yang dapat menjaga
kelembaban agar tanaman tidak layu dan mati,
tanaman kemudian diadaptasikan sampai siap
diperlakukan untuk penelitian, selanjutnya anakan
yang berupa cabutan dari alam, diambil yang
ukurannya hampir seragam baik ukuran tinggi
batang, diameter batang maupun jumlah daunnya,
kemudian akarnya dibersihkan dengan hati-hati
menggunakan air bersih, dan anakan siap ditanam
pada media sesuai perlakuan.

Proses penanaman cabutan anakan alam
dilakukan dengan cara menanam anakan tabat
barito ditanam pada media dalam polibag
dengan cara membuat lubang terlebih dahulu
pada

me-dia

kemudian

akar

tanaman

dimasukkan dalam media dan diatur sedemikian
rupa agar akar tidak terlipat, lubang kemudian
ditutup dengan media dan dipadatkan agar
tanaman dapat berdiri tegak, dan media lalu
disiram dengan air bersih sampai basah.
Perlakuan pemberian pupuk cair NASA hanya
dilakukan terhadap anakan tabat barito sesuai
dosis perlakuan, yang dilakukan setiap 2 minggu

yang sama sampai ujung batang.
iii) Pertambahan jumlah daun
Dihitung setiap 2 minggu sekali dengan
menghitung selisih jumlah daun sekarang
dan jumlah daun minggu sebelumnya
dalam satuan helai. Daun yang dihitung
adalah daun yang sudah membuka
sempurna meski ukurannya kecil
iv) Pertambahan diameter batang
Di hitung setiap 2 minggu sekali dengan
menghitung selisih diameter sekarang dan
diameter minggu sebelumnya dalam
satuan mm. Diameter batang diukur pada
tempat yang sama.
Rancangan Percobaan
Penelitian ini dilakukan terhadap anakan cabutan
alam dengan menggunakan pola Rancangan Acak
Lengkap (RAL). Penelitian ini menggunakan enam
kombinasi perlakuan, yaitu perlakuan media (M)
dengan 2 taraf yaitu media topsoil (M1) dan media
pecahan batu alam (M2) dan pemberian pupuk or-

sekali dengan cara menyiramkan ke atas media

ganic cair NASA (P) dengan tiga taraf, yaitu tanpa

sebanyak 10 ml setiap kali penyiraman, sehingga

pupuk (P0), 2 ml/liter (P1) dan 4 ml/liter (P2). Setiap

selama penelitian ada 6 kali pemberian pupuk.

perlakuan dengan 10 ulangan sehingga semuanya

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan baik
untuk anakan maupun stek meliputi kegiatan
penyiraman dan penyiangan serta pemberantasan
hama kalau ada. Penyiraman dilakukan sesuai
kondisi cuaca, bila diperlukan penyiraman 1 kali

ada 60 unit percobaan.

Tabel 1. Disain perlakuan yang digunakan
dalam penelitian
(Table 1. The treatment design for this research)

tiap hari pada pagi hari dengan menggunakan
hand sprayer agar tidak merusak tanaman dan
media menggunakan air bersih.

Parameter pertumbuhan yang diamati
pada penelitian ini adalah.
i) Persentase hidup anakan
Dihitung pada akhir penelitian dengan membandingkan jumlah anakan yang hidup dan
jumlah anakan yang ditanam dikalikan 100%
ii) Pertambahan tinggi batang
Dihitung setiap 2 minggu sekali dengan
menghitung selisih tinggi sekarang dan tinggi
minggu

sebelumnya

dalam

satuan

cm.

Model linier aditif Rancangan Acak
Lengkap untuk menganalisa ragam setiap
peubah yang diamati adalah :
Yij = μ + Xi + Eij
Dimana :
Yij = Respon perlakuan ke-i dan ulangan ke-j
μ = Nilai rata-rata yang sesungguhnya
Xi = Pengaruh perlakuan ke-i

Eij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i
dan ulangan ke-j

Pengukuran tinggi batang dimulai dari titik
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Analisis Data

3. Jika KK kecil (maksimal 5 % pada kondisi
homogen atau 10 % pada kondisi heterogen)

Sebelum data diolah terlebih dahulu data
diuji kenormalannya dengan menggunakan uji

uji

Kolmogorov-Smirnov dan untuk uji kehomogen

adalah uji Beda Nyata Jujur (BNJ).

dilakukan dengan uji Levene. Untuk mengetahui
pengaruh

perlakuan

digunakan

analisis

keragaman. Di bawah ini tabel uji analisis

lanjutan

digunakan

Hasil Penelitian
Rekapitulasi hasil pengamatan terhadap
pertumbuhan

analysis)

sebaiknya

HASIL DAN PEMBAHASAN

keragaman rancangan acak lengkap.

Tabel 2. Analisis keragaman Rancangan Acak
Lengkap (RAL)
(Table 2. Complete randomized block design

yang

perlakuan

anakan

perbedaan

tabat
media

barito

dengan

tanam

dan

pemberian pupuk organik cair NASA dengan
parameter persentase tumbuh, pertambahan
tinggi, pertambahan diameter dan pertambahan
jumlah daun dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Rata-rata Hasil Pengamatan Parameter Pertumbuhan Anakan

Hasil uji F dapat digunakan untuk
mengetahui pengaruh perlakuan:
1) Perlakuan
tidak
berpengaruh
nyata
terhadap respon yang diamati apabila F
hitung < F tabel (pada taraf 1% dan 5%)
2) Perlakuan berpengaruh nyata terhadap
respon yang diamati apabila F hitung > F
tabel (pada taraf 1% dan 5%).

Tabat Barito Setelah 12 Minggu
(Table 3.The average of seedling growth
param-eters of tabat barito observed
after 12 weeks)

Menurut Hanafiah (2000) penentuan uji lanjutan
didasarkan atas nilai Koefisien Keragaman (KK) yang
dinyatakan sebagai rerata umum :

Jika dihubungkan dengan derajat ketelitian hasil
uji beda pengaruh-pengaruh perlakuan terhadap
data percobaan, maka dibuat hubungan nilai KK dan
macam uji beda yang sebaiknya dipakai yaitu:

1. Jika KK besar (minimal 10 % pada kondisi
homogen atau minimal 20 % pada kondisi
heterogen) uji lanjutan yang sebaiknya
digunakan adalah uji Duncan .
2. Jika KK sedang (antara 5-10 % pada
kondisi homogen atau antara 10-20 %
pada kondisi heterogen) uji lanjutan yang
sebaiknya digunakan adalah uji Beda
Nyata Terkecil (BNT).
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Keterangan :
-

M1P0 : media topsoil tanpa pemberian pupuk

- M1P1 : media topsoil dengan pemberian
pupuk 2 ml/l
- M1P2 : media topsoil dengan pemberian
pupuk 4 ml/l
- M2P0 : media pasir tanpa pemberian pupuk
- M2P1 : media pasir dengan pemberian
pupuk 2 ml/l
- M2P2 : media pasir dengan pemberian
pupuk 4 ml/l
Data hasil pengamatan yang diperoleh untuk
parameter pertambahan tinggi, pertambahan diameter dan pertambahan jumlah daun kemudian
dilakukan pengujian untuk mengetahui kehomogenan data, dan selanjutnya dilakukan analisis varians untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang
diberikan.
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Berdasarkan pengamatan pada akhir penelitian diperoleh persentase hidup rata-rata 93,3%
dengan persentase hidup terendah sebesar 70%
pada perlakuan M1P0 (media tanah tanpa pupuk),
sedangkan pada perlakuan M2P0 (media pasir
tanpa pupuk) persentasenya 90%, sedangkan 4
perlakuan lain semua anakan yang ditanam hidup
sampai akhir penelitian.
Hasil

uji

menunjukkan

data

pengamatan

homogen karena F hit (1,938) < F tabel 5% (2,4).

atau

menunjukkan

pengaruh

sangat

nyata

terhadap pertambahan jumlah daun anakan tabat
barito karena F hit (4,99) > F tabel 1% (3,40).
Untuk perlakuan media (M) juga menunjukkan
pengaruh sangat nyata karena F hit (13,09) > F
tabel 1% (3,40), demikian pula untuk perlakuan
pemberian pupuk (P) juga menunjukkan pengaruh
yang sangat nyata dengan F hit (4,28) > F tabel
1% (3,40). Sementara itu interaksi media dan

Selanjutnya hasil analisis varian diperoleh hasil

pupuk (MP) tidak menunjukkan pengaruh karena

bahwa perlakuan yang diberikan signifikan atau

F hit (0,78) < F tabel 5% (2,40).

berpengaruh terhadap pertambahan tinggi anakan

Selanjutnya

dilakukan

uji

Duncan

untuk

tabat barito, demikian pula untuk perlakuan media

mengetahui beda rerata antar perlakuan. Untuk

(M) memberikan pengaruh sangat nyata. Semen-

perlakuan media (M) menunjukkan bahwa perla-

tara itu perlakuan pemberian pupuk organik cair

kuan M1 (media top soil) dengan nilai rata-rata

(P) tidak

terhadap

10,381 berbeda nyata dengan M2 (media pasir)

pertam-bahan tinggi anakan tabat barito karena

dengan nilai rata-rata 6,011, berarti media topsoil

F hit (1,859) < F tabel 5% (2,4), demikian pula

lebih baik dibanding media pasir. Sedangkan

dengan interaksi juga tidak berpengaruh karena

untuk

F hit (1,382) < F tabel 5% (2,4).

menunjukkan bahwa perlakuan P1 (pupuk 2 ml/l)

memberikan

pengaruh

perlakuan

pemberian

pupuk

(P),

Selanjutnya dari hasil Uji Duncan diketahui bah-

dan P2 (pupuk 4 ml/l) tidak berbeda nyata, namun

wa media yang terbaik untuk pertambahan tinggi

kedua perla-kuan tersebut berbeda sangat nyata

anakan tabat barito diperoleh pada perlakuan M1

dengan perla-kuan P0 (tanpa pupuk). Dilihat dari

(media top soil) dengan nilai rata-rata 5,148 berbeda

reratanya, perlakuan P1 lebih baik dibandingkan

nyata dengan M2 (media pasir) dengan nilai rata-rata

dengan perlakuan P2.

3,416. Dengan demikian media top soil lebih baik

Pembahasan

untuk pertumbuhan tinggi anakan tabat barito
dibandingkan media pasir.
Hasil uji Levene terhadap pertambahan diameter

menunjukkan

data

pengamatan

homogen

dengan F hit (1,94) < F tabel 5% (2,40). Selanjutnya
hasil analisis varian diperoleh hasil bahwa perla-kuan
yang

diberikan

tidak

berpengaruh

terhadap

pertambahan diameter batang anakan tabat barito
karena F hit (1,61) < F tabel 5% (2,40), demikian
pula untuk perlakuan media (M), pemberian pupuk
organik (P) maupun interaksinya (MP) semuanya
tidak memberikan pengaruh terhadap pertam-bahan
diameter anakan tabat barito.

Berdasarkan hasil uji Levene terhadap pertambahan jumlah daun menunjukkan data pengamatan homogen karena F hit (1,60) < F tabel 5%
(2,40). Selanjutnya hasil analisis varian diperoleh
hasil bahwa perlakuan yang diberikan signifikan

Hasil penelitian terhadap pertumbuhan anakan
tabat barito menunjukkan bahwa persentase
tumbuhnya cukup tinggi dengan rata-rata 90%,
dimana persentase terendah mencapai 70% dan
terbesar 100%. Persentase tumbuh yang lebih
besar diperlihatkan pada media top soil dibandingkan dengan media pasir. Media topsoil lebih
mendukung pertumbuhan tabat barito karena lebih
banyak menyediakan unsur hara dan kelembaban
dibandingkan

media

pasir

meskipun

dengan

penambahan pupuk organik cair NASA.
Persentase tumbuh anakan tabat barito yang
besar juga didukung kondisi lingkungan green
house (Tabel 4) yang mendekati habitat alaminya.
Tabat barito secara alami ditemukan tumbuh di
atas bebatuan dengan sedikit tanah dan humus
hasil guguran daun, atau sebagai epifit pada tumbuhan lain untuk memperoleh intensitas cahaya
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yang cukup. Ficus deltoidea merupakan jenis

Media topsoil lebih mendukung pertumbuhan

tumbuhan epifit atau semak yang hidupnya dapat

tabat barito karena lebih banyak menyediakan unsur

pada kawasan hutan atau area yang terbuka (Pigé

hara dan kelembaban dibandingkan media pasir

et al., 2002; Sodhi et al., 2008). Hasil penelitian

meskipun dengan penambahan pupuk orga-nik cair

yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa

NASA. Penggunaan pupuk organik cair NASA dipilih

tabat barito tumbuh pada kondisi terbuka tanpa

karena

naungan, dengan suhu yang tinggi antara 38 oC –

memberikan unsur hara yang lengkap, mampu

43 oC dan kelembaban yang rendah antara 36 %

memperbaiki kondisi tanah dan juga mengandung

- 54 % dan suhu tanah sekitar 25

hormon-hormon

C. Selama

o

ada

beberapa

keunggulan

pertumbuhan

antara

seperti

lain

auksin,

penelitian berlangsung kelembaban udara rata-rata

giberelin dan sitokinin (PT. Natural Nusantara).

adalah 70% karena saat itu sering terjadi hujan

Penggunaan

meski dengan intensitas rendah. Menurut Hasim

dengan manfaat tabat barito sebagai obat yang

(2008), bahwa Suhu optimal pembibitan tabat barito

sebisa mungkin dihindarkan dari pupuk kimia.

pupuk

organik

juga

dise-suaikan

Tidak berpengaruhnya semua perlakuan terha-

berskisar antara 26°-30°C, curah hujan rata-rata
tahunan 200 cm, tumbuh di dataran rendah sampai

dap

pertambahan

diameter

dikarenakan

sifat

pegunungan di atas ketinggian 3.200 m dpl. Menurut

morfologis dari tabat barito yang berupa semak

Larea et al. (2010), banyak spesies dari famili

merumpun dimana batang cepat sekali meman-jang

moraceae termasuk tabat barito hidup pada areal

dan bercabang. Selain itu batang tabat barito sangat

hutan yang terbuka. Sebaliknya bebe-rapa jenis

banyak mendukung daun dan berukuran kecil

tumbuhan genus Ficus sangat sensitif dengan

sehingga tumbuhnya rebah, begitu batang ber-temu

perubahan iklim mikro (Benzing, 1998; Nadkerni and

dengan media yang mengandung tanah atau humus

Solano, 2002; Zotz and Bader, 2009).

segera berakar sehingga selalu merumpun.

Untuk pertambahan tinggi anakan dan jumlah

Tabel 4. Rata-rata kondisi lingkungan di Green
House tempat penelitian berlangsung

daun diperlukan unsur hara yang banyak terutama
unsure makro N, P dan K yang dalam perlakuan

(Table 4.The average of environment factors

ini disediakan terutama oleh media, sehingga me-

around green house where this

dia topsoil lebih baik dibanding media pasir. Pupuk

research was done)

organik cair NASA yang diberikan juga menambah ketersediaan unsur hara dalam media meskipun juga tersedia pada media.

KESIMPULAN
Hasil

uji

statistik

menunjukkan

bahwa

perlakuan media memberikan pengaruh yang
nyata terhadap parameter pertambahan tinggi

Perlakuan media berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan anakan tabat barito, media topsoil
lebih baik dibandingkan dengan media pasir
sungai

pada

parameter

pertambahan

tinggi

dan pertambahan jumlah daun anakan tabat

dengan rata-rata 5,148 cm dan pertambahan

barito yang diteliti, sedangkan pemberian pupuk

jumlah daun rata-rata 10,381 helai; sedangkan

organik cair NASA hanya memberikan pengaruh

untuk diameter tidak berpengaruh.

pada pertam-bahan jumlah daun saja. Kedua

Perlakuan pemberian pupuk organik cair

perlakuan tidak memberikan pengaruh terhadap

NASA hanya

pertambahan diameter batang, demikian pula

pertambahan jumlah daun, untuk parameter

perlakuan

interaksi

antara

media

dan

pemberian pupuk tidak mem-berikan pengaruh
pada semua parameter penga-matan.
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berpengaruh

pertambahan

tinggi

dan

berpengaruh.

Pemberian

nyata

terhadap

diameter
pupuk

2

tidak
ml/l

memberikan rata-rata terbesar yaitu 10,1 helai.
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KADAR TANIN BIJI PINANG (Areca catechu L.) DARI PLEIHARI
TANIN’S CONTENT OF ARECANUT (Areca catechu L.) FROM PLEIHARI
TRISNU SATRIADI
Program Studi Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung
Mangkurat Jl. A. Yani KM 36 Kotak Pos 19 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
ABSTRACT. Arecanut is a corp with many benefit, nbut has not yet been considered a special
commodity. This research aims to find the content of tannin of Arecanut from Pleihari - South
Kalimantan based on its solvent. Extraction is done by using two kinds of solvents: water and
acetone. Arecanut crushed and screened with size e” 80 mesh and soaked in hot water and
acetone. The results of the extraction was filtered with filter paper, and then calculated its content.
The content of tannins with solvent water is 17.97% and acetone is 19.04%. The high content of
tannins could potentially be used as products such as wood adhesives.
Keywords: Arecanut, Tannin, solvent, content
ABSTRAK. Pinang adalah tanaman dengan banyak manfaat, tetapi belum ianggap sebagai komoditas
utama. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kadar tanin yang dikandung oleh Pinang yang
tumbuh di daerah Pleihari - Kalimantan Selatan berdasarkan pelarutnya. Ekstraksi untuk mendapatkan
tanin dilakukan dengan menggunakan dua macam pelarut yaitu air dan aseton. Biji pinang ditumbuk dan
disaring dengan ukuran e” 80 mesh kemudian direndam dalam air panas selama dan aseton. Hasil
ekstraksi disaring dengan kertas saring untuk selanjutnya dilakukan perhitungan kadar. Kadar tanin
dengan pelarut air adalah 17,97% dan aseton adalah 19,04%. Tingginya kadar tanin ini merupakan
potensi untuk dimanfaatkan menjadi produk seperti perekat kayu.

Kata Kunci: Pinang, Tanin, pelarut, kadar
Penulis untuk Korespondensi : Telp. 085249559581, e-mail: trisnusatriadi@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

difteri, cacingan (kremi, gelang, pita, tambang) dan

Pinang pada dasarnya merupakan tanaman
yang sering digunakan oleh mayarakat, khusus-nya
masyarakat pedalaman yang memiliki kebiasaan
mengunyah pinang bersama-sama dengan daun sirih
dan

kapur.

Masyarakat

menganggap

bahwa

kebiasaan tersebut dapat menguatkan gigi mereka
sehingga hal itu dilakukan secara turun temurun.
Banyak jenis pemanfaatan tanaman Pinang yang
digunakan masyarakat antara lain adalah air rebusan
dari biji pinang digunakan untuk mengatasi penyakit
seperti

haid

dengan

darah

berebihan,

hidung

berdarah (mimisan), koreng, borok, bisul, eksim,
kudis,
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disentri oleh masyarakat desa Semayang KutaiKalimatan Timur. Selain itu digunakan juga untuk
mengatasi bengkak karena retensi cairan (edema),
rasa penuh di dada, luka, batuk berdahak, diare,
terlambat

haid,

keputihan,

beri-beri,

malaria,

memperkecil pupil mata. Biji dan kulit biji bagian
dalam dapat juga digunakan untuk menguatkan gigi
goyah, bersama-sama dengan sirih. Air rendaman biji
pinang muda digunakan untuk obat sakit mata oleh
suku Dayak Kendayan, di keca-matan Air Besar
Kalimantan Barat. Umbut (Bagian tengah/dalam)
pinang muda digunakan untuk mengobati patah
tulang, dan sakit pinggang (salah

Satriadi: Kadar Tanin Biji ..... (32):
132-135
urat). Selain itu umbut dapat juga dimakan sebagai
sayuran. Daun pinang berguna untuk mengatasi
masalah tidak nafsu makan, dan sakit pinggang.

Alat dan Bahan

bakauan atau jenis-jenis dari Hutan Tanaman industri

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian
adalah alat pencacah, ayakan/shive shaker e”
40 mesh dan e” 80 mesh untuk serbuk biji
pinang, timbangan untuk menimbang sampel
dan bahan yang digunakan, blender untuk
membuat serbuk, labu Erlenmeyer untuk
ekstraksi dan alat tulis menulis.

seperti akasia (Acacia sp) dan sebagainya. Tanin

Bahan-bahan yang digunakan dalam peneli-tian

adalah polifenol alami yang selama ini banyak

adalah buah pinang bersumber dari kecamatan

digunakan sebagai bahan perekat tipe eksterior,

Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Se-

yang terutama terdapat pada bagian kulit kayu. Tanin

latan), air, aseton dan kertas saring.

Tanin dapat dijumpai pada hampir semua jenis
tumbuhan hijau di seluruh dunia baik tumbuhan
tingkat tinggi maupun tingkat rendah dengan kadar
dan kualitas yang berbeda-beda. Di Indonesia
sumber tanin antara lain diperoleh dari jenis bakau-

memiliki sifat antara lain dapat larut dalam air atau
alkohol karena tanin banyak mengandung fenol yang
memiliki gugus OH, dapat mengikat logam berat,
serta adanya zat yang bersifat anti rayap dan jamur

Prosedur Penelitian
Pengambilan Sampel Biji Buah Pinang
Buah pinang dibersihkan kemudian dibelah

(Carter et al, 1978).

dua dan dijemur diterik matahari sampai kadar

Berdasarkan rumusan di atas, maka
dalam penelitian ini mencoba menghitung
besarnya kadar yang dikandung oleh kulit biji
pinang. Pinang yang dipilih sebagai obyek
adalah pinang yang tumbuh di daerah Pleihari
Tanah Laut Kalimantan Selatan. Kelimpahan
tumbuhan pinang di daerah tersebut menjadi
alasan atau dasar dalam pemi-lihan lokasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui
kadar tanin yang dikandung oleh Pinang yang
tumbuh di daerah Pleihari Tanah Laut
Kalimantan Selatan berdasarkan pelarutnya.
Manfaat pene-litian ini adalah sebagai bahan
informasi tentang komposisi kimia biji pinang
khususnya tanin yang selanjutnya dapat diolah
lebih lanjut menjadi berbagai produk.

air udara. Pisahkan antara kulit dengan bijinya,

Upaya dalam mengetahui kadar tanin dari biji
pinang yang akan digunakan, maka dilakukan
penentuan kadar tanin serta karakteristiknya. Biji
pinang dibuat serbuk dengan memblender atau
menumbuk biji pinang yang telah dikeringkan
kemudian disaring dengan saringan yang berukuran e” 80 mesh. Lima gram serbuk biji pinang
dimasukan ke dalam Erlenmeyer dan diekstraksi
dengan air panas (100ºC) selama 1 jam dengan
perbandingan bahan dan pelarut 1 : 20. Hasil
ekstraksi disaring dengan kertas saring. Larutan

Cara yang kedua adalah melakukan ekstraksi

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi
Fakultas

Ekstraksi Tanin Biji Pinang

pada suhu 60ºC sehingga didapat ekstrak tanin.

Tempat dan Waktu
Hutan

dengan ukuran e” 80 mesh.

ekstrak diuapkan dengan menggunakan oven

METODE PENELITIAN

Hasil

biji pinang kemudian ditumbuk dan disaring

Kehutanan

Unlam.

Waktu

tanin menggunakan pelarut aseton 80%. Serbuk
biji pinang direndam dengan pelarut aseton dalam

penelitian dilakukan selama ± 3 bulan mulai dari bulan

wadah gelap selama 12 jam.

Oktober – Desember 2010 yang meliputi persiapan

Analisis Data

bahan, pembuatan papan partikel, pengu-jian sifat fisik
dan

mekanik

papan

partikel,

pengolahan

Perhitungan kadar tanin diperoleh dari rumus:

data,

penyusunan dan penulisan hasil penelitian.
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Data hasil perhitungan kadar tanin dianalisis

pelarut aseton lebih banyak menghasilkan ekstrak

menggunakan analisis sidik ragam. Bentuk umum

tanin. Nilai rata-rata ekstraksi tanin berkisar antara

dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan

18 – 19,4%. Ektraksi dengan aseton menghasil-

bantuan program SPSS v11.5 (Santoso, 2004).

kan nilai tertinggi dan nilai terendah dihasilkan
oleh ekstrasi dengan air. Kadar tanin biji pinang
dari Pleihari ini ternyata lebih tinggi dibandingkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

dengan daerah yang lain seperti yang dilakukan

Hasil dari pengujian tanin biji pinang dapat
dilihat pada Tabel 1 dan Analisis Keragaman
dilihat pada Tabel 2.

Barlina (2007) dengan kadar 15%.
Hasil ini menunjukkan bahwa pelarut yang
digunakan akan mempengaruhi hasil tanin yang
akan diperoleh. Ekstraksi dengan aseton meng-

Tabel 1. Kadar Tanin biji pinang
(Table 1. Tannin Content of Arecanut)

hasilkan ekstrak tanin yang lebih besar daripada
ekstraksi dilakukan dengan air hangat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Robinson (1995) bahwa
aseton lebih memugkinkan melarutkan senyawa
polimer yang tidak larut air. Oleh sebab itu, pelarut
aseton lebih banyak melarutkan senyawa dari biji
pinang daripada air. Cotton dan Wilkinson (1989)

Tabel 2. Analisis Keragaman Kadar Tanin
(Table 2. Analysis of Variance of Tannin Content)

menyatakan

bahwa

tingkat

kepolaran

suatu

senyawa akan mempengaruhi konstanta dielektriknya. Semakin naik kepolaran semakin naik pula
konstanta dielektriknya sehingga perendaman
dalam aseton mampu mengekstrak lebih banyak
senyawa dibanding air. Menurut Furniss et al

Melalui percobaan pembuatan ekstrak tanin,
yang mana 5 gr serbuk pinang kering tanur
diekstraksi dengan air sebanyak 100 ml (1: 20),
didapatkan tanin sebanyak 0,9 gr. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kadar tanin atau rendemen yang dihasilkan biji pinang adalah sebesar 18
%, hal ini dapat menjadi bahan masukan terbaru
mengenai tanin pinang yang mana telah diketahui
sebelumnya bahwa kadar tanin pada pinang
hanya sebesar 15 %. Dengan banyaknya kadar
tanin

biji

pinang

tersebut

diharapkan

dapat

menjadi bahan perekat baru yang sifatnya alami
dan juga diha-rapkan dapat menjadi bahan utama
atau bahan tambahan perekat atau pengurang
emisi perekat sintetis pada industri perkayuan.
Tabel 2 menunjukkan bahwa Fhitung 0,153318
lebih kecil dari F tabel 9,552094. Data ini menunjukkan bahwa secara statistik penggunaan kedua
pelarut tersebut tidak mempengaruhi kadar tanin
yang dihasilkan walaupun pada kenyataannya
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(1987), konstanta dielektrik aseton sebesar 20,7
dan air sebesar 80,2.
Tanin adalah senyawa organik yang terdiri dari
campuran senyawaan polifenol kompleks, dibangun dari elemen C, H dan O serta sering
membentuk molekul besar dengan berat molekul
lebih besar dari 2000. Tanin yang terdapat pada
kulit kayu dan kayu dapat berfungsi sebagai penghambat kerusakan akibat serangan serangga dan
jamur, karena memilki sifat antiseptik (Hathway,
1962). Tanin adalah suatu senyawa polifenol dan
dari struktur kimianya dapat digolongkan menjadi
dua macam, yaitu tanin terhidrolisis (hidrolizable
tannin) dan tanin terkondensasi (condensed tannin). Ekstrak dari tanin tidak dapat murni 100%,
karena selain terdiri dari tanin ada juga zat non
tanin

seperti

glukosa

dan

hidrokoloid

yang

memiliki berat molekul tinggi (Pizzi, 1983).
Tanin dibagi menjadi dua kelompok atas dasar
tipe struktur dan aktivitasnya terhadap senyawa
hidrolitik terutama asam, tanin terkondensasi (con-

Satriadi: Kadar Tanin Biji ..... (32):
132-135

densed tannin) dan tanin yang dapat dihidrolisis.
Semakin banyak Tanin-formaldehida yang digunakan dalam perekat, akan semakin tinggi pula
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dengan mereaksikan formaldehida sebagai crosslink
agent (Subyakto et.el., 1997).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Rata-rata kadar tanin biji pinang dari
kecamatan Pleihari dengan pelarut air adalah
17,97% dan pelarut aseton adalah 19,07%
Penggunaan pelarut aseton dan air tidak
mem-pengaruhi kadar tanin biji pinang.
Saran
Tanin dari biji pinang yang diperoleh dari
kecamatan Pleihari Tanah Laut dapat diektraksi
dengan pelarut aseton maupun air dan tingginya
kadar tanin pada biji pinang dapat dikembangkan
menjadi produk seperti bahan perekat kayu.
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RENDEMEN DAN MUTU MINYAK NILAM ACEH (Pogostemon cablin
BENTH) DI WILAYAH KECAMATAN BUKIT BATU, KOTA PALANGKA
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Mangkurat Jl.A.Yani KM 36 Kotak Pos 19 Banjarbaru, Kalimantan Selatan

1)

ABSTRACT. The purpose of this research is to know the patchouli oil yield resulting from the leaf and
stalk patchouli on some long time pengeringanginan, as well as knowing the quality of patchouli oil is
produced from the leaves and stalk patchouli developed farmer in Stone Hill subdistrict, Palangkaraya,
Central Kalimantan province. Treatment time drying harnessed the wind against the leaves and stalks
patchouli until certain standard can increase rendemen patchouli oil produced . On treatment time
drying by utilizing the wind against leaves in four days produce rendemen highest least % and on a stalk
for eight days has produced rendemen highest 3.78 % then decline by the longer time drying .
Rendemen lowest is treatment without drying ( control ) good on leaves and on a stalk namely each of
1,4 % and 1.16 % . Treatment utilizing wind drying time of leaves and stalk a certain extent patchouli
can increase levels of patchouly oil patchouli alcohol produced. Treatment utilizing wind drying time for 8
days resulted in the highest levels of patchouly alcohol of the same kind on the leaves (31.48%) and
stalk (29,71%) and then decreases with the longer drying time utilizing wind. The lowest levels of
patchouly is on alcohol without treatment (control) of drying both on the leaves or stalks that each of
22,94% and 19,73%. Based on the nature of the physical and chemical characteristics of patchouli oil
(color, optical rotation, weights, types of refractive index and levels of patchouly alcohol) from the leaf
and stalk, that the quality of the oil produced on patchouli without treatment (control) of drying winds
relatively low compared the quality of patchouli oil drying treatment on agin, and qualify based on
patchouli oils quality SNI No. 06-2385-1991

Keywords : patchouli, drying wind, distillation, yield
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rendemen minyak nilam yang dihasilkan dari
daun dan tangkai nilam pada beberapa lama waktu pengeringanginan, serta mengetahui mutu minyak
nilam yang dihasilkan dari daun dan tangkai nilam yang dikembangkan petani di wilayah Kecamatan
Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Perlakuan waktu pengeringanginan daun
dan tangkai nilam sampai taraf tertentu dapat meningkatkan rendemen minyak nilam yang dihasilkan.
Pada perlakuan waktu pengeringanginan daun selama 4 hari menghasilkan rendemen tertinggi 5,17%
dan pada tangkai selama 8 hari menghasilkan rendemen tertinggi 3,78% kemudian menurun dengan
semakin lama waktu pengeringanginan. Rendemen terendah adalah perlakuan tanpa pengeringanginan
(kontrol) baik pada daun maupun pada tangkai yaitu masing-masing sebesar 1,4% dan 1,16%.
Perlakuan waktu pengeringanginan daun dan tangkai nilam sampai taraf tertentu dapat meningkatkan
kadar patchouly alcohol minyak nilam yang dihasilkan. Pada perlakuan waktu penge-ringanginan
selama 8 hari menghasilkan kadar patchouly alcohol tertinggi yang sama baik pada daun (31,48%)
maupun tangkai (29,71%) kemudian menurun dengan semakin lama waktu pengeringanginan.
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Kadar patchouly alcohol terendah adalah pada perlakuan tanpa pengeringanginan (kontrol) baik pada
daun maupun pada tangkai yaitu masing-masing sebesar 22,94% dan 19,73%. Berdasarkan sifat fisik
dan kimia dari karakteristik minyak nilam (warna, putaran optik, bobot jenis, indeks bias dan kadar
patchouly alcohol) dari daun dan tangkai, bahwa mutu minyak nilam yang dihasilkan pada perlakuan
tanpa pengeringanginan (kontrol) tergolong rendah dibandingkan mutu minyak nilam pada perlakuan
pengeringanginan, dan memenuhi syarat mutu minyak nilam berdasarkan SNI No. 06-2385-1991.

Kata kunci: Nilam, Pengeringanginan, Penyulingan, Minyak, Rendemen
Penulis untuk korespondensi: e-mail violet_burhanuddin@yahoo.co.id

PENDAHULUAN
Minyak atsiri termasuk salah satu hasil hutan non
kayu, pada dewasa ini sudah banyak diusahakan
untuk diperdagangkan baik di dalam negeri maupun
sebagai komoditi ekspor, mem-punyai prospek cukup
cerah untuk ditingkatkan pengusahaannya. Sebagai
komoditi ekspor, dalam lima tahun terakhir telah
meningkatkan devisa negara mencapai US$ 51,9
juta dengan 77 negara tujuan ekspor. Singapura dan
Amerika Serikat adalah dua negara penyerap
terbesar ekspor minyak atsiri dari Indonesia dan
telah menyumbang devisa masing-masing sebesar
US$ 20 juta dan US$ 10 juta/tahun (Badan
Pengembangan

Industri

Nasional,

2002).

Berdasarkan data eskpor minyak atsiri, permintaan
terbesar adalah minyak atsiri yang berasal dari
minyak nilam (patchouly oil) yaitu mencapai sebesar
60% (Adijaya, 2002). Badan Pengembangan Ekspor
Nasional (2002) mengemukakan kebutuhan minyak
nilam di pasar dunia berkisar antara 1.100 – 1.200
ton/tahun, sedangkan pasokan minyak nilam saat ini
kurang lebih 900 ton/tahun sehiingga masih terdapat
peluang pasar yang cukup besar yaitu kurang lebih
300 ton/tahun. Diperkirakan pada masa men-datang
permintaan terhadap minyak nilam oleh pasar dunia
terus semakin meningkat sejalan dengan semakin
meningkatnya kebutuhan oleh industri-industri yang
menggunakan minyak nilam.
Besarnya permintaan terhadap minyak nilam
disebabkan kebutuhannya secara kontinyu dalam
industri kosmetik, parfum dan sabun (Sudaryani dan
Sugiharti, 1990). Penggunaan minyak nilam dalam
industri-industri adalah karena sifatnya yang

sangat fiksatif terhadap pewangi
(Nurdjanah dan Marwati, 1998).

lain

Sejak awal tahun 2003 di Kalimantan Tengah
dilaksanakan program pengembangan nilam oleh
petani pada lahan kering di beberapa lokasi, diantaranya di wilayah Kecamatan Bukit Batu (Kota
Palangka Raya), di wilayah Kecamatan Cempaga,
Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Kota-besi,
(Kabupaten Kotawaringin Timur). Produksi minyak
nilam yang dihasilkan, pada saat ini diantaranya
dijual melalui Koperasi Unit Desa (KUD) setempat
dan pedagang pengumpul dengan harga berkisar
antara Rp. 145.000 – 180.000,-/liter. Harga minyak
nilam

yang

dihasilkan

masih

sangat

murah

dibandingkan harga minyak nilam di Pulau Jawa dan
Sumatera yang mencapai Rp. 245.000,-/liter (Dinas
Perkebunan Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan
Tengah, 2002).

Salah satu penyebab rendahnya harga minyak
nilam di Kalimantan Tengah adalah rendahnya
mutu minyak nilam yang dihasilkan, karena masih
belum dilakukannya penanganan hasil panen
nilam secara baik sebelum penyulingan, seperti
dilakukan pengeringan. Perlakuan terhadap daun
nilam yang dilakukan petani adalah dengan
dijemur 3-4 hari kemudian langsung disuling.
Penelitian cara pengeringanginan terhadap hasil
panen nilam sebelum penyulingan merupa-kan salah
satu alternatif yang dapat dilakukan dalam upaya
meningkatkan

mutu

sekaligus

me-ningkatkan

rendemen minyak nilam yang diha-silkan. Guenther
(1949,

dalam

Nurdjanah

dan

Mar-wati,

1998)

mengemukakan bahwa rendemen dan mutu minyak
nilam dipengaruhi oleh penanganan hasil panen
sebelum disuling dan proses penyu-
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lingan. Menurut Hobir, Nuryani, Emyzar dan Ang-

Waktu pelaksanaan penelitian selama tiga

graeni (2003) selain rendemennya rendah, minyak

bulan, yaitu dimulai dengan pembuatan para-

nilam yang dihasilkan dari daun yang masih segar

para (tempat pengeringanginan), penyiapan

memiliki mutu rendah, aromanya kurang tajam dan

kayu

berbau tidak enak. Trilief (1980) mengemukakan

dilanjutkan dengan perlakuan pengeringanginan

pengeringan terhadap bahan nilam (daun dan

dan penyulingan minyak nilam serta analisis

tangkai) adalah salah satu cara penanganan hasil

mutu minyak nilam di Laboratorium.

bakar

serta

pengeringan,

kemudian

panen nilam sebelum disuling sangat menentukan

Daun dan tangkai nilam yang digunakan

besarnya kadar patchouly alcohol yang merupa-kan

dalam penelitian ini diperoleh dari kebun milik 1

komponen terbesar dalam minyak nilam, dan salah

orang petani nilam yang bernama Bapak Asep,

satu faktor penentu mutu minyak. Dikemu-kakan oleh

dengan luas 4 Ha, varietas Aceh berumur 6

Hernani, Suhadi Hardjo, Nurdjanah dan Irfan (1989)

bulan, di wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kota

pengeringan

Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

cahaya

bahan

secara

yang

tidak

meng-gunakan

langsung

lebih

baik

hasil-nya

dibandingkan dengan cara penjemuran.

Untuk penyulingan digunakan air dan kayu
bakar, sedangkan bahan kimia yang digunakan untuk

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

keperluan

analisis

mutu

minyak

nilam

di

rendemen minyak nilam yang dihasilkan dari daun

Laboratorium, terdiri dari Aseton, Larutan Sukrosa

dan tangkai nilam pada beberapa lama waktu

Anhidrat murni berkonsentrasi 26,00 g Sukrosa per

pengeringanginan, serta mengetahui mutu minyak

100 ml air, Etanol, Larutan Pembanding (0,5 ml

nilam yang dihasilkan dari daun dan tangkai nilam

larutan Perak Nitrat ± 1 ml larutan Natrium Khlo-rida,

yang dikembangkan petani di wilayah Kecamatan

0,0002 N), Etanol 90% (v/v) pada 20 0C yang baru

Bukit

dinetralkan

Batu,

Kota

Palangka

Raya,

Provinsi

Kaliman-tan Tengah.

dengan

larutan

Kalium

Hidroksida,

dengan menggunakan indikator Fenol Merah, Ka-

Manfaat hasil penelitian adalah memberikan

lium Hidroksida, larutan baku untuk velumetric 0,1 N

informasi dan sebagai dasar pertimbangan dalam

dalam Etanol, Larutan Fenol Merah dalam alkohol

upaya penanganan hasil panen daun dan tangkai

(0,04 g Fenol Merah dalam 100 ml larutan Etanol

nilam dengan cara pengeringanginan sebelum

20%), Larutan Asam Khlorida 0,5 N.

penyulingan, sehingga dapat menghasilkan rendemen dan mutu minyak nilam terbaik.

Hipotesis

penelitian

adalah

Alat penyulingan minyak nilam yang digunakan
terdiri dari Ketel penyulingan (octar) berbentuk silin-

perlakuan

der yang terbuat dari bahan anti karat atau stainles

penge-ringanginan sebelum penyulingan dapat

steel, pada bagian atas ketel terdapat sebuah pipa

mening-katkan rendemen dan mutu minyak

yang mengalirkan uap ke alat pendingin, dengan

yang diha-silkan dari daun dan tangkai nilam.

kapasitas ketel 20-25 kg untuk satu kali penyu-

METODE PENELITIAN

lingan. Alat pendingin, berupa pipa yang panjang
atau berbentuk spiral berfungsi sebagai pendingin.

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di dua

Bak pemisah cairan yang memisahkan dengan air.

tempat yaitu pengambilan bahan dan perlakuan

Ketel uap, tempat merebus air untuk meng-hasilkan

pengeringanginan daun dan tangkai nilam serta

uap yang dihubungkan ke ketel penyu-lingan. Botol

penyulingannya bertempat di lokasi penyulingan

tempat penyimpanan minyak nilam.

minyak nilam di Km. 38 di wilayah Kecamatan

Alat-alat yang digunakan untuk keperluan

Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kali-

analisis mutu minyak nilam di Laboratorium, terdiri

mantan Tengah. Analisis terhadap mutu minyak

dari Neraca Analitik, Pemangsa air yang diper-

nilam yang dihasilkan dilakukan di Laboratorium

tahankan

BALITTRO Bogor.

berkapasitas 50 ml, Thermometer yang telah

pada

200C

±

0,20C,

Piknometer

distandarkan, Refraktometer, Water bath atau alat
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untuk mempertahankan suhu, Cahaya natrium/
lampu, Polarimeter dengan presisi ± 0,03 0C (± 2),

matan rendemen

minyak

dan karakteristik

Lampu uap Natrium atau alat lain yang meng-

minyak nilam (bobot jenis, indeks bias, dan

hasilkan sinar monokhoromatik dengan panjang-

kadar patchouly alcohol) dilakukan uji F pada

gelombang 589,3 ± 0,3 mm, Tabung polerimeter

taraf 1% dan 5%. Bilamana perlakuan waktu

berukuran 200 ± 0,05 mm, Buret dengan skala

penge-ringanginan berpengaruh nyata, maka

terbagi dalam 1/10 mm atau buret standar kapa-

untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara

sitas 5 ml, Gelas ukur tertutup 1 ml, Tabung reaksi,

taraf perlakuan dilanjutkan dengan uji DMRT

Labu saponigisikasi kapasitas 100-250 ml, dengan

pada taraf 5% dan uji BNJ pada taraf 5%.

dasar bulat terbuat dari kaca tahan alkali,
dilengkapi

dengan

sebuah

pipa

kaca

yang

Untuk penetapan mutu minyak nilam yang
dihasilkan,

dilakukan

dengan

cara

panjangnya pal-ing sedikit 1 m dan diameter

membanding-kan data sifat fisik dan kimia

bagian dalam paling sedikit 1 cm, pipa ini

karakteristik minyak nilam hasil pengamatan

digunakan

dengan syarat mutu minyak nilam berdasarkan

sebagai

pendiingin

refluks

pada

penentuan bilangan ester, Gelas ukur kapasitas 5

SNI (1991) dengan nomor 06-2385-1991.

ml, Refluks, Pipet standar kapasitas 25 ml.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 seri percobaan
perlakuan waktu pengeringaningan masingma-sing terhadap daun dan tangkai nilam.
Rancangan percobaan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan
dilaksanakan sebanyak 3 kali ulangan.
Perlakuan waktu pengeringan (P) terdiri
dari 6 taraf, yaitu :
1. PO = Tanpa dikeringangin
2. P1 = Dikeringangin 2 hari
3. P2 = Dikeringangin 4 hari
4. P3 = Dikeringangin 6 hari
5. P4 = Dikeringangin 8 hari
6. P5 = Dikeringangin 10 hari
Persamaan linear aditif Rancangan Acak
Lengkap yang digunakan dalam penelitian ini
(Gomez dan Gomez, 1983) adalah :
Yjk = μ + Pj + Ójk
Dimana :
Yjk = Nilai pengamatan
μ = Nilai tengah umum
Pj = Pengaruh perlakuan waktu
pengeringan ginan taraf ke-j
Ójk = Galat percobaan

Rendemen
Data hasil pengamatan rendemen minyak
dari daun nilam untuk setiap perlakuan waktu
penge-ringanginan, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Hasil Pengamatan Rendemen
Minyak (%) dari Daun Nilam
(Table 1.The results of the observation Oil Yield
(%) from patchouli Leaf)

Berdasarkan uji Normalitas Liliefors terhadap
rendemen minyak daun nilam diketahui bahwa
nilai Li max = 0,0844 < Li tabel 0,05 (18) = 0,2000
yang menyatakan bahwa data menyebar normal.
Sedangkan hasil analisis ragam terhadap data
hasil pengamatan rendemen minyak nilam dari
daun dapat dilihat pada Tabel 2.

Dengan demikian, pada penelitian ini terdapat
{(6 taraf perlakuan pengeringanginan x 2 seri
percobaan) x 3 ulangan} = 36 satuan percobaan.
Untuk mengetahui pengaruh perlakuan waktu
pengeringanginan terhadap data hasil penga-
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Tabel 2. Analisis Ragam terhadap Data Hasil
Pengamatan Rendemen Minyak dari
Daun Nilam
(Table 2. ANOVA of Observation of the

Hasil analisis ragam pada Tabel 2 dan 4,
menunjukkan perlakuan waktu pengeringanginan
daun dan tangkai nilam berpengaruh sangat nyata
terhadap rendemen minyak yang dihasilkan. Hasil

Results Data from the leaves of

uji DMRT pada taraf 5% terhadap rata-rata

Patchouli Oil Yield)

rendemen minyak yang dihasilkan dari daun dan
tangkai nilam terhadap pengaruh perlakuan waktu
pengeringanginan dapat dilihat pada Tabel 5.

Keterangan : ** = Berpengaruh sangat nyata
KK = 14,15%
Data hasil pengamatan rendemen minyak

Tabel 5. Rata-Rata Rendemen Minyak dari
Daun dan Tangkai Nilam
(Table 5.The average rendemen of patchouli
oil of the leaves and stalks)

dari tangkai nilam untuk setiap perlakuan,
dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Data Hasil Pengamatan Rendemen
Minyak (%) dari Tangkai Nilam
(Table 3.Oil Yield Outcomes Data (%) of the
Stalk Patchouli)

Keterangan : Angka rata-rata pada masing-masing
kolom yang diikuti huruf sama menyatakan tidak
berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5%.
Perlakuan waktu pengeringanginan sampai
taraf tertentu dapat meningkatkan rendemen
minyak yang dihasilkan dari daun dan tangkai
nilam, kemudian menurun dengan semakin lama
waktu pengeringanginan. Rendemen minyak nilam

Berdasarkan uji Normalitas Liliefors terhadap

yang dihasilkan dari daun dan tangkai pengaruh

rendemen minyak tangkai nilam diketahui bahwa

waktu pengeringanginan selama 0,2,4,6,8,10 hari

nilai Li max = 0,0782 < Li tabel 0,05 (18) = 0,2000,

masing-masing sebesar 1,44%; 2,82%; 5,17%;

yang menyatakan bahwa data menyebar normal.

4,22%; 4,11%; 3,42%; dan 1,16%; 2,15%; 3,32%;

Sedangkan hasil analisis ragam terhadap data

3,46%; 3,78%; 2,12%.

hasil pengamatan rendemen minyak nilam dari
tangkai, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Ragam terhadap Data Hasil
Pengamatan Rendemen Minyak dari
Tangkai Nilam
(Table 4. ANOVA of Data Observation Results
of Patchouli Oil Yield Stalk)

Pengaruh perlakuan waktu pengeringanginan
selama 4 hari terhadap daun menunjukkan rendemen minyak tertinggi yaitu sebesar 5,17% berbeda nyata dibandingkan dengan rendemen minyak
yang dihasilkan pada pengaruh perlakuan lainnya,
kecuali terhadap rendemen minyak pada pengaruh
perlakuan waktu pengeringanginan selama 6 hari
yaitu sebesar 4,22%. Pengaruh per-lakuan waktu
pengeringanginan selama 8 hari ter-hadap tangkai
menunjukkan

rendemen

minyak

ter-tinggi

yaitu

sebesar 3,78% berbeda nyata diban-dingkan dengan

Keterangan : ** = Berpengaruh sangat nyata

KK = 14,11%
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selama 4 dan 6 hari yaitu masing-masing
sebesar 3,32% dan 3,46%.
Pengaruh yang ditunjukkan oleh perlakuan

menurunkan rendemen dan mutu minyak nilam yang
dihasilkan. Hernani, dkk (1989) mengemu-kakan

rendemen

semakin lama pengeringanginan, kadar air dan

minyak yang dihasilkan dari daun dan tangkai

minyak nilam semakin rendah. Kehilangan minyak

nilam disebabkan karena pengeringanginan yang

selama

dilakukan mengakibatkan terjadinya penipisan

terjadinya

dinding-dinding sel daun dan tangkai nilam se-

Minyak keluar dari sel melalui proses hirofusi dengan

hingga sel-sel lebih mudah ditembus uap. Irfan

bantuan air sebagai medium pembawa.

waktu

pengeringanginan

terhadap

bahan

dikeringanginkan

penguapan,oksidasi

disebab-kan

dan

resinifikasi.

(1989) mengemukakan bahan berupa daun dan

Pada Tabel 5 juga dikemukakan bahwa pada

tangkai nilam setelah dipotong-potong sebaiknya

taraf perlakuan waktu pengeringanginan yang

dijemur atau dikeringangin terlebih dahulu, agar

sama, rata-rata rendemen minyak yang dihasilkan

diperoleh rendemen minyak yang lebih baik. Hobir,

dari daun lebih tinggi dibandingkan rendemen

dkk (2003) mengemukakan penyulingan daun se-

minyak yang dihasilkan dari tangkai nilam. Hal ini

gar akan menghasilkan rendemen minyak rendah.

disebabkan kandungan minyak dalam tangkai

Sel-sel yang mengandung minyak hanya sedikit

lebih kecil dibandingkan dalam daun nilam. Kar-

terdapat di permukaan daun dan lebih banyak

dinan dan Mauladi (2004) mengemukakan kan-

terdapat pada bagian dalam daun, sehingga pada

dungan minyak dalam batang, cabang atau rant-

penyulingan daun segar hanya diperoleh minyak

ing jauh lebih kecil (0,4 – 0,5%) dibandingkan kan-

dari permukaan daun saja. Lebih lanjut dikemu-

dungan minyak dalam daun nilam (5-6%).

kakan Hobir, dkk (2003) dengan dilakukan pengeringanginan terlebih dahulu akan memberikan
rendemen minyak lebih besar, karena sel-sel
bagian

dalam

mudah

ditembus

uap

ketika

penyulingan.

Warna Minyak
Pengamatan warna minyak nilam dilakukan

Lebih tingginya rendemen minyak yang
diha-silkan

Pengaruh Pengeringanginan Terhadap
Karakteristik Minyak

masing-masing

secara visual, kemudian dibandingkan dengan

perlakuan

syarat warna mutu minyak nilam berdasarkan SNI

penge-ringanginan selama 4 hari dari daun dan

(1991). Data hasil pengamatan secara visual

8 hari dari tangkai nilam dibandingkan yang

warna minyak nilam pengaruh perlakuan waktu

dihasilkan pada pengaruh perlakuan waktu

pengeringanginan, dapat dilihat pada Tabel 6.

pengeringanginan

pada

lainnya

tampaknya

berhubungan erat dengan semakin rendahnya
kadar air dalam daun dan tangkai nilam akibat
pengeringanginan karena terjadi penguapan.
Pada perlakuan waktu pengeringanginan daun

Tabel 6. Data Hasil Pengamatan Warna
Minyak dari Daun dan Tangkai Nilam
(Table 6.Outcomes Data from Oil Color
leaves and Stalk Patchouli)

selama 4 hari dan pengeringanginan tangkai nilam
selama 8 hari telah terjadi pengeringan bahan dan
penguapan pada tingkat optimum yang menghasilkan rendemen minyak tertinggi. Pada perlakuan
pengeringanginan

lebih

lama

mengakibatkan

bahan terlalu kering dan terjadi penguapan air dan

Perlakuan waktu pengeringanginan daun dan

minyak lebih banyak, sehingga rendemen minyak

tangkai menghasilkan minyak nilam cokla tua

yang dihasilkan lebih rendah. Balai Informasi

sampai coklat muda. Semakin lama perlakuan

Pertanian Jakarta (1986) mengemukakan penge-

waktu pengeringanginan daun nilam maka warna

ringan yang terlalu cepat atau terlalu lambat akan

minyak yang dihasilkan berubah dari coklat tua
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menjadi coklat muda, dan warna minyak yang
dihasilkan dari tangkai berubah dari berwarna
coklat tua menjadi coklat.
Perubahan warna minyak nilam yang dihasil-

semakin lama waktu pengeringanginan, sehingga
lebih banyak menyisakan komponen minyak berat
yang berpengaruh meningkatkan nilai putaran
optik

minyak.

Sejalan

dengan

Hernani

dan

kan, berhubungan erat dengan semakin menge-

Risfaheri (1989) yang mengemukakan bahwa

ringnya daun dan tangkai nilam akibat penge-

semakin lama waktu pengeringan maka semakin

ringanginan dan semakin rendahnya kadar air

tinggi nilai putaran optik. Edy Mulyono, dkk (1994)

dalam daun dan tangkai nilam karena terjadi

menge-mukakan perlakuan lama pelayuan juga

penguapan. Pada Tabel 6, juga menunjukkan

ber-pengaruh terhadap sifat fisik minyak yang

bahwa warna minyak yang dihasilkan dari daun

diha-silkan diantaranya terhadap putaran optik.

nilam semakin jernih dan lebih baik dibandingkan

Sedangkan data hasil pengamatan putaran optik

warna minyak yang dihasilkan dari tangkai dengan

minyak yang dihasilkan pada tangkai dapat dilihat

semakin lama waktu pengeringanginan.

pada Tabel 8.

Putaran Optik
Data hasil pengamatan putaran optik
minyak nilam yang dihasilkan dari daun
pengaruh perla-kuan waktu pengeringanginan
dapat dilhat pada Tabel 7.

Tabel 8. Data Hasil Pengamatan Putaran
Optik Minyak dari Tangkai Nilam
(Table 8.The Data Results of observation of Oil
optical Rotation of Patchouli’s shaft)

Tabel 7. Data Hasil Pengamatan Putaran
Optik Minyak dari Daun Nilam
(Table 7.The Data Results of observation of
oil optical Rotation of Patchouli Leaf)
Lebih tingginya nilai putaran optik minyak yang
dihasilkan dari tangkai daripada yang dihasilkan dari
daun, disebabkan pada bagian tangkai banyak
terdapat komponen-komponen yang mengandung
atom Karbon Asimetris (Hernani dkk, 1989). Dikemukakan oleh Irfan (1989) pada tangkai mem-punyai

Pada Tabel 7 terlihat minyak yang dihasilkan
dari daun dan tangkai nilam akibat pengaruh
perlakuan waktu pengeringanginan mempunyai

nilai putaran optik lebih tinggi daripada nilai putaran
optik minyak yang dihasilkan dari daun.

Lebih lanjut Hernani, dkk (1989) melalui hasil

nilai rata-rata putaran optik negatif. Hal ini berarti

penelitian

jumlah komponen minyak nilam yang memutar

perbandingan daun dan tangkai nilam, mengemu-

bidang polarisasi ke kiri lebih banyak daripada

kakan semakin banyak proporsi tangkai semakin

yang memutar ke kanan. Terlihat juga bahwa

meningkat nilai putaran optik (ke arah levo).

semakin lama waktu pengeringanginan maka
semakin besar nilai rata-rata putaran optik. Nilai

lama

pengeringanginan

terhadap

Bobot Jenis

putaran optik minyak yang dihasilkan dari tangkai

Data hasil pengamatan bobot jenis minyak

cenderung lebih tinggi daripada nilai putaran optik

nilam yang dihasilkan dari daun pengaruh
per-lakuan waktu pengeringanginan, dapat

minyak yang dihasilkan dari daun.

Meningkatnya putaran optik yang dihasilkan
berhubungan erat dengan semakin banyaknya
penguapan komponen minyak ringan akibat
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Tabel 9. Data Hasil Pengamatan Bobot Jenis
Minyak (g/cm3) Daun Nilam
(Table 9. Data the results of observations Oil
Weighting type (g/ cm3) patchouli’s leaves)

Berdasarkan uji Normalitas Liliefors terhadap
bobot jenis minyak tangkai nilam diketahui bahwa
nilai Li max = 0,1906 < Li tabel 0,05 (18) = 0,2000,
yang menyatakan bahwa data menyebar normal.
Hasil analisis ragam terhadap data hasil pengamatan bobot jenis minyak dari tangkai nilam
pengaruh perlakuan waktu

pengeringanginan,

dapat dilihat pada Tabel 12.
Berdasarkan uji Normalitas Liliefors terhadap
bobot jenis minyak daun nilam diketahui bahwa
nilai Li max = 0,1108 < Li tabel 0,05 (18) = 0,2000,
yang menyatakan bahwa data menyebar normal.
Hasil

analisis

ragam

terhadap

data

hasil

Tabel 12. Analisi Ragam terhadap Data Hasil
Pengamatan Bobot Jenis Minyak dari
Tangkai Nilam
(Table 12. ANOVA of Oil Weighting type (g/cm3)

Patchouli’s Stalk)

pengamatan bobot jenis minyak yang dihasilkan
dari daun

nilam

pengaruh

perlakuan

waktu

pengeringanginan dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Analisis Ragam terhadap Data Hasil
Pengamatan Bobot Jenis Minyak dari
Daun Nilam
(Table 10. ANOVA of Oil Weighting type (g/ cm3)

patchouli’s leaves)

Keterangan : ** = Berpengaruh sangat
nyata KK = 0,0099%
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa
per-lakuan waktu pengeringanginan daun dan
tangkai berpengaruh sangat nyata terhadap
bobot jenis minyak nilam yang dihasilkan. Hasil
uji BNJ pada taraf 5% terhadap rata-rata bobot
jenis minyak yang dihasilkan dari daun dan

Keterangan : ** = Berpengaruh sangat
nyata KK = 0,114%
Data hasil pengamatan bobot jenis minyak
nilam yang dihasilkan dari tangkai pengaruh
perla-kuan waktu pengeringanginan, dapat
dilihat pada Tabel 11.

tangkai nilam ber-pengaruh perlakuan waktu
pengeringanginan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rata-Rata Bobot Jenis Minyak dari
Daun dan Tangkai Nilam
(Table 13. The Average Of Oil Weighting type
(g/ cm3) Patchouli’s Stalk)

Tabel 11.Data Hasil Pengamatan Bobot Jenis
Minyak (g/cm3) dari Tangkai Nilam
(Table 11. Observation results of Data Oil Weighting type (g/cm3) Patchouli’s Stalk)

Keterangan : Angka rata-rata pada masing-masing
kolom yang diikuti huruf sama menyatakan tidak
berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf 5%.
Semakin

lama

perlakuan

waktu

penge-

ringanginan terhadap daun tangkai nilam semakin
tinggi bobot jenis minyak yang dihasilkan dan
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berbeda nyata antara satu dengan lainnya.
Dikemukakan juga bahwa bobot jenis minyak
yang dihasilkan dari tangkai lebih tinggi
daripada yang dihasilkan dari daun nilam.
Berpengaruh sangat nyata perlakuan waktu

0,2000,yang menyatakan bahwa data menyebar
normal. Hasil analisis ragam terhadap data hasil
pengamatan indeks bias minyak dari daun nilam
pengaruh perlakuan waktu pengeringanginan
dapat dilihat pada Tabel 15.

pengeringanginan terhadap peningkatan bobot jenis minyak nilam yang dihasilkan, berhubungan
erat dengan penguapan yang terjadi akibat pengaruh pengeringanginan karena sebagian komponen
minyak yang ringan menguap dan menyisakan

Tabel 15. Analisis Ragam terhadap Data Hasil
Pengamatan Indeks Bias Minyak dari
Daun Nilam
(Table 15. ANOVA of the oil refractive index of

komponen lebih berat dalam minyak yang berpe-

Patchouli’s leaves)

ngaruh meningkatkan bobot jenis minyak. Penyebab lain adalah selama pengeringanginan terjadi
proses oksidasi dalam minyak sehingga terbentuk
molekul-molekul baru dengan jenis yang lebih

Keterangan : ** = Berpengaruh sangat
nyata KK = 0,0743%

tinggi (Hernani dkk, 1989).

Lebih tingginya bobot jenis minyak yang
diha-silkan

dari

tangkai

daripada

yang

Sedangkan data hasil pengamatan indeks

dihasilkan dari daun, berkaitan dengan proporsi

bias

komponen

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 16.

yang

terdapat

dalam

minyak.

Menurut Guenther (1949 dalam Hernani dkk,
1989) komponen minyak berat lebih banyak
terdapat pada bagian tangkai diban-dingkan
pada daun, sehingga menyebabkan bobot jenis
minyak yang dihasilkan dari tangkai lebih tinggi.

minyak

dari

tangkai

untuk

setiap

Tabel 16. Data Hasil Pengamatan Indeks Bias
Minyak dari Tangkai Nilam
(Table 16. The Data results of observations of
oil refractive index of Patchouli’s Stalk)

Indeks Bias
Data

hasil

pengamatan

indeks

bias

minyak nilam yang dihasilkan dari daun untuk
setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 14.
Tabel 14. Data Hasil Pengamatan Indeks Bias
Minyak dari Daun Nilam
(Table 14. The Data Results of observations
of

the

oil

refractive

index

of

Patchouli’s leaves)

Berdasarkan

uji

Normalitas

Liliefors

terhadap indeks bias minyak dari tangkai nilam
diketahui bahwa nilai Li max = 0,0872 < Li tabel
0,05 (18) = 0,2000 yang menyatakan bahwa
data menyebar normal. Hasil analisis ragam
terhadap hasil pengamatan indeks bias minyak
dari tangkai nilam pengaruh perlakuan waktu
pengeringanginan, dapat dilihat pada Tabel 17.

Berdasarkan uji Normalitas Liliefors terhadap
indeks bias minyak dari daun nilam diketahui
bahwa nilai Li max = 0,1985 < Li tabel 0,05 (18) =
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Tabel 17. Analisis Ragam terhadap Indeks
Bias dari Tangkai Nilam
(Table 17. ANOVA of oil refractive index of
Patchouli’s Stalk)

dengan hasil penelitian Anggraeni, Winarti dan
Laksmanahardja

(1989)

dan

Hernani,

dkk

(1989) yang mengemukakan pengeringanginan
terhadap

bahan

sebelum

disuling

selain

meningkatkan bobot jenis dan komponen berat
yang polar dalam minyak nilam juga dapat
meningkatkan indeks bias minyak.

Keterangan : ** = Berpengaruh sangat

Komponen

nyata KK = 0,00038%

berat

dalam

minyak

banyak

mengandung molekul yang berantai panjang

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa

(Hernani dkk, 1989). Menurut Forme (1979, dalam

perlakuan waktu pengeringanginan daun dan

Hernani dkk, 1989) semakin banyak rantai karbon

tangkai berpengaruh sangat nyata terhadap

dalam minyak maka nilai indeks biasanya semakin

indeks bias minyak nilam yang dihasilkan. Hasil

tinggi. Dikemukakan oleh Guenther (1949, dalam

uji BNJ pada taraf 5% terhadap rata-rata indeks

Nurdjanah, Rifai, Afifah dan Zamaludin, 1991)

bias minyak yang dihasilkan dari daun dan

indeks bias dipengaruhi oleh panjang rantai atom

tangkai

karbon dan jumlah ikatan rangkap. Semakin pan-

nilam

pengaruh

perlakuan

waktu

pengeringan-ginan dapat dilihat pada Tabel 18.

jang rantai karbon dan semakin banyak ikatan
rangkap maka indeks bias semakin tinggi.

Tabel 18. Rata-rata Indeks Bias Minyak dari
Daun dan Tangkai Nilam
(Table 18. The averageof oil refractive index
of from leaves and Stalk Patchouli)

Kadar Patchouly Alcohol
Data hasil pengamatan kadar patchouly alcohol dari daun nilam untuk setiap perlakuan waktu
penggeringanginan dapat dilihat pada Tabel 19.
Tabel 19. Data Hasil Pengamatan Kadar Patchouly Alcohol Minyak (%) dari Daun Nilam

(Table 19. The Data results of observations of
Perlakuan

waktu

pengeringanginan

dapat

Patchouly Oil Alcohol Levels (%)

meningkatkan indeks bias minyak yang dihasilkan
dari daun dan tangkai nilam. Pengaruh perlakuan
waktu pengeringanginan selama 10 hari terhadap
daun menunjukkan indeks bias tertinggi yaitu
sebesar 1,5083 berbeda nyata dibandingkan indeks bias pada pengaruh perlakuan waktu pengeringanginan lainnya. Demikian juga halnya ter-

Berdasarkan uji Normalitas Liliefors terhadap

hadap tangkai, perlakuan waktu pengeringanginan

kadar patchouly alcohol minyak dari daun nilam

selama 10 hari menunjukkan indeks bias tertinggi

diketahui bahhwa nilai Li max = 0,1309 < Li tabel

yaitu sebesar 1,5075 berbeda nyata dibandingkan

0,05 (18) = 0,2000, yang menyatakan bahwa data

indeks bias pada pengaruh perlakuan waktu

menyebar normal. Hasil analisis ragam terhadap

pengeringanginan selama 8 hari yaitu sebesar

data hasil pengamatan kadar patchouly alcohol

1,5074.

minyak dari daun nilam pengaruh perlakuan wak-

Berpengaruhnya perlakuan waktu penge-

tu pengeringanginan dapat dilihat pada Tabel 20.

ringanginan terhadap indeks bias minyak yang
dihasilkan dari daun dan tangkai nilam, sejalan
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Tabel 20. Analisis Ragam terhadap Kadar Patchouly
Alcohol Minyak dari Daun Nilam

(Table 20. ANOVA of Patchouly Oil Alcohol
Lev-els (%) Patchouli’s leaves)

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan waktu pengeringanginan daun dan tangkai
berpengaruh

sangat

nyata

terhadap

kadar

patchouly alcohol minyak nilam yang dihasilkan.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hernani dan
Risfaheri (1989) menunjukkan perlakuan penjemuran dan pengeringanginan bahan dapat me-

Keterangan : ** = Berpengaruh sangat
nyata KK = 1,5128%
Data hasil pengamatan kadar patchouly alco-

ningkatkan kadar patchouly alcohol minyak nilam
yang dihasilkan. Hasil uji BNJ pada taraf 5%
terha-dap

rata-rata

kadar

patchouly

alcohol

minyak yang dihasilkan dari daun dan tangkai

hol dari tangkai untuk setiap perlakuan pengaruh

nilam

pengeringanginan dapat dilihat pada Tabel 21.

pengeringanginan dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 21. Data Hasil Pengamatan Kadar
Kadar Patchouly Alcohol Minyak (%)
dari Tang-kai Nilam

Tabel 23. Rata-rata Kadar Patchouly Alcohol

(Table 21. The results of observations of Patchouly

Alco-hol Levels (%) Patchouli’s stalk

Oil Alcohol Levels (%) Patchouli’s stalk)

pengaruh

perlakuan

waktu

Minyak pada Daun dan Tangkai Nilam

(Table 23. Average levels of Patchouly Oil
on leaves and Stalk Patchouli)

Keterangan : Angka rata-rata pada masing-masing
kolom yang diikuti huruf sama menyatakan tidak
Berdasarkan uji Normalitas Liliefors terhadap

berbeda nyata menurut uji BNJ pada taraf 5%.

kadar patchouly alcohol minyak dari tangkai nilam
diketahui bahwa nilai Li max = 0,1141 < Li tabel 0,05
(18) = 0,2000 yang menyatakan bahwa data
menyebar normal. Hasil analisis ragam terhadap
data hasil pengamatan kadar patchouly alcohol
minyak dari tangkai nilam pengaruh perlakuan waktu
pengeringanginan dapat dilihat pada Tabel 22.

Pengaruh
perlakuan
waktu
pengeringanginan sampai taraf tertentu dapat
meningkatkan kadar patchouly alcohol dalam
minyak yang dihasilkan dari daun dan tangkai
nilam, kemudian menurun dengan semakin
lama pengeringanginan dila-kukan.
Lebih

tingginya

kadar

patchouly

alcohol

Tabel 22. Analisis Ragam terhadap Kadar Patchouly

minyak yang dihasilkan masing-masing pada

Alcohol Minyak dari Tangkai Nilam

pengaruh perlakuan pengeringanginan daun dan

(Table 22. ANOVA of Patchouly Oil Alcohol

tangkai nilam selama 8 hari, sejalan dengan hasil

Lev-els of Patchouli’s stalk)

peneli-tian Hernani dan Risfaheri (1989) yang
menge-mukakan bahwa perlakuan penjemuran
daun selama 6 jam dilanjutkan dengan penge-

Keterangan : ** = Berpengaruh sangat
nyata KK = 1,6887%

ringanginan selam 9 hari memperoleh kadar
patchouly alcohol tertinggi. Pada penjemuran 6
jam dilanjutkan dengan pengeringanginan selama
3 hari diperoleh minyak dengan kadar patchouly
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alcohol yang lebih rendah. Lebih lanjut dikemukakan berdasarkan hasil khromatografi gas
bahwa kadar patchouly alcohol cenderung

Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,
perlu dilakukan pengeringanginan selama 8 hari

menurun dengan semakin lama penjemuran.

terhadap bahan nilam sebelum penyulingan.
Dikemukakan bahwa kadar patchouly alcohol

Mutu Minyak

dalam minyak nilam yang dihasilkan masih

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa minyak

tergolong rendah masing-masing sebesar 31,48%

yang dihasilkan dari daun maupun tangkai nilam

dalam minyak yang dihasilkan dari daun dan

pada perlakuan tanpa pengeringanginan (kontrol)

sebe-sar 29,71% dalam minyak yang dihasilkan

mempunyai mutu minyak tergolong rendah dan

dari tangkai nilam. Rusli dan Hobir (1989) menge-

tidak memenuhii syarat mutu minyak nilam menu-

mukakan kadar patchouly alcohol minyak nilam di

rut standar SNI. Rendahnya mutu minyak yang

Indonesia berkisar antara 20 – 45%.

dihasilkan dari daun nilam berkaitan dengan ren-

Lebih

lanjut

dikemukakan

bahwa

dahnya putaran optik, bobot jenis dan indeks bias.

berdasarkan tingginya kadar patchouly alcohol

Sedangkan rendahnya mutu minyak yang diha-

yang dihasilkan, maka mutu minyak nilam yang

silkan dari tangkai nilam berkaitan dengan ren-

dihasilkan dari daun lebih tinggi dibandingkan

dahnya putaran optik dan bobot jenis.

mutu minyak yang dihasilkan dari tangkai nilam.

Rendahnya mutu minyak nilam yang dihasilkan dari daun dan tangkai pada perlakuan
tanpa pengeringanginan (kontrol), menunjukkan
pen-tingnya

perlakuan

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

pengeringanginan

Perlakuan waktu pengeringanginan daun dan

terhadap bahan nilam sebelum penyulingan

tangkai nilam sampai taraf tertentu dapat me-

dalam upaya meningkatkan mutu minyak nilam.

ningkatkan rendemen minyak nilam yang diha-

Berdasarkan data rata-rata sifat fisik dan kimia

silkan. Pada perlakuan waktu pengeringanginan

karakteristik minyak nilam juga dikemukakan

daun selama 4 hari menghasilkan rendemen

bahwa

dapat

tertinggi 5,17% dan pada tangkai selama 8 hari

yang

menghasilkan rendemen tertinggi 3,78% kemu-

dihasilkan dan memenuhi syarat mutu minyak

dian menurun dengan semakin lama waktu

nilam

daun

pengeringanginan. Rendemen terendah adalah

diperlukan pengeringanginan selama 6 – 10 hari

perlakuan tanpa pengeringanginan (kontrol) baik

dan untuk tangkai nilam selama 2 – 10 hari.

pada daun maupun pada tangkai yaitu masing-

perlakuan

meningkatkan
menurut

pengeringanginan

mutu

minyak

standar

SNI.

nilam
Untuk

Selain dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia,

masing sebesar 1,4% dan 1,16%.

mutu minyak nilam juga dipengaruhi oleh kadar

Perlakuan waktu pengeringanginan daun

patchouly alcohol. Trilief (1980) mengemukakan

dan tangkai nilam sampai taraf tertentu dapat

kadar patchouly alcohol merupakan komponen

me-ningkatkan kadar patchouly alcohol minyak

ter-besar dalam minyak dan salah satu penentu

nilam yang dihasilkan. Pada perlakuan waktu

mutu minyak. Kadar patchouly alcohol tertinggi

penge-ringanginan selama 8 hari menghasilkan

diper-oleh pada pengaruh pengeringanginan

kadar patchouly alcohol tertinggi yang sama

selama 8 hari.

baik pada daun (31,48%) maupun tangkai

Memperhatikan data rata-rata sifat fisik dan kimia

(29,71%) kemu-dian menurun dengan semakin

minyak nilam, kadar patchouly alcohol dalam minyak

lama waktu pengeringanginan. Kadar patchouly

yang dihasilkan, maka untuk meningkatkan mutu

alcohol terendah adalah pada perlakuan tanpa

minyak nilam yang dihasilkan dari tanaman nilam

penge-ringanginan (kontrol) baik pada daun

yang dikembangkan pada lahan kering oleh petani di

maupun pada tangkai yaitu masing-masing

wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kota

sebesar 22,94% dan 19,73%.
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Berdasarkan sifat fisik dan kimia dari karakteristik minyak nilam (warna, putaran optik, bobot
jenis, indeks bias dan kadar patchouly alcohol) dari
daun dan tangkai, bahwa mutu minyak nilam yang
dihasilkan pada perlakuan tanpa pengeringanginan
(kontrol) tergolong rendah dibandingkan mutu minyak
nilam

pada

perlakuan

pengeringanginan,

dan

memenuhi syarat mutu minyak nilam berda-sarkan
SNI No. 06-2385-1991.

Saran
Untuk memperoleh mutu minyak nilam
yang baik, maka terhadap daun dan tangkai
nilam dari tanaman nilam yang dikembangkan
petani di wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
terlebih dahulu dilakukan pengeringanginan
selama 8 hari sebe-lum penyulingan.
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KAJIAN POTENSI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA AIR DI DAERAH
ALIRAN SUNGAI SEBELIMBING KABUPATEN KOTABARU STUDY ON
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Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
Jl.A.Yani KM 36 Kotak Pos 19 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
ABSTRACT. Kotabaru Regency has an area of 9422.46 km ² and in particular the Island Sea with an
area of 208,920.62 ha overall consisting of 71 watershed that empty into the sea of the south with the
east Java Sea and Makassar straits. Based on this assessment needs to be done the potential
availability of water in the watershed Sebelimbingan Kotabaru District, which can meet the demand for
water resources. The approach used melalaui Measurement of water flow and optimization techniques
that are used need to use a linear program, in order to obtain the potential economic value of water
resources. The study results obtained Availability of Water Resources at the time of the study gained an
average discharge of 0.133 m3/det Sebelimbingan watershed or 344.736m3/bln Economic Value of
Water availability and economic value of water supply watershed Sebelimbingan for domestic needs for
0.312 liters / s worth Rp 898jiwa 3.930.723/thn to population, while for agriculture amounting to 258.96
liters / sec worth of Rp. 816.656.256/thn with total area of 996.00 ha

Keywords: Keywords: Availability of Water Resources, Economic Value, Watershed
ABSTRAK. Kabupaten Kotabaru yang memiliki wilayah seluas 9.422,46 km² dan secara khusus
Pulau Laut dengan luas keseluruhan 208.920,62 ha yang terdiri atas 71 DAS yang bermuara di
laut yaitu sebelah selatan dengan laut Jawa dan sebelah timur dengan selat Makassar.
Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan kajian potensi ketersediaan air di DAS Sebelimbingan
Kabupaten Kotabaru, yang dapat memenuhi kebutuhan akan sumberdaya air. Pendekatan yang
digunakan melalaui Pengukuran debit air dan teknik optimasi kebutuhan yang digunakan dengan
menggunakan program linier, sehingga diperoleh nilai ekonomi potensi sumberdaya air. Hasil
kajian diperoleh Ketersediaan Sumberdaya Air (Debit Air) pada saat dilakukan kajian diperoleh
debit air rata-rata DAS Sebelimbingan sebesar 0,133m 3/det atau 344.736m3/bln dan Nilai Ekonomi
Ketersediaan air nilai ekonomi ketersediaan air DAS Sebelimbingan untuk kebutuhan domestik
sebesar 0,312liter/det senilai Rp 3.930.723/thn dengan jumlah penduduk 898jiwa, sedangkan
untuk pertanian sebesar 258,96 liter/det senilai Rp. 816.656.256/thn dengan luas lahan 996,00ha.
Kata Kunci: Ketersediaan Sumberdaya Air, Nilai Ekonomi, Daerah Aliran Sungai
Penulis untuk korespondensi: e-mail raytakdin@gmail.com. HP 081348087645

PENDAHULUAN

di bumi terdapat kira-kira sejumlah 1,3 - 1,4 milyar

Manfaat air bagi kehidupan kita antara lain untuk

km3 dengan 97,5% berupa air laut dan 1,75%

kebutuhan rumah tangga yaitu sebagai air minum

berbentuk es serta 0,73% berada di daratan seba-gai

dan MCK, kebutuhan industri, air irigasi untuk

air sungai, air danau, air tanah dan sebagainya.

pertanian sampai pembangkit listrik tenaga air. Air

Kebutuhan air bersih yang bersumber dari air
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tanah di daerah Kabupaten Kotabaru meningkat
dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan

METODE PENELITIAN

penduduk dan kegiatan pembangunan.

Pendekatan

Kabupaten Kotabaru yang memiliki wilayah
seluas 9.422,46 km² dan secara khusus Pulau

Debit Debit Air

Laut dengan luas keseluruhan 208.920,62 ha

Pengukuran debit air dilakukan dengan

yang terdiri atas 71 DAS yang bermuara di laut

mengambil data TMA pada pelskal dan

yaitu sebelah selatan dengan laut Jawa dan

Pengukuran arus sungai dilakukan dengan

sebelah timur dengan selat Makassar, sebelah

cara: a. Mengukur lebar penempang melintang

barat dengan Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru

sungai untuk mencari luas penampang sungai

meru-pakan

kabupaten

terluas

di

Propinsi

yang di bagi beberapa segmen dengan lebar

dari

segmen yang sama yaitu 100

seperempat (25,11%) dari luas wilayah Kalimantan

cm.
b. Mengukur kecepatan aliran sungai dengan

Kalimantan
Selatan,

selatan

dengan

Kabupaten

ini

luas

terbagi

lebih
menjadi

20

menggunakan current meter pada tiap-tiap

Kecamatan dengan 197 Desa dan 4 kelurahan.
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka

segmen. Dengan kedalaman current meter

perlu dilakukan kajian potensi ketersediaan air

yaitu 0,6 m dari tinggi muka air dengan

terhadap di DAS Sebelimbingan yang terdapat di

waktu pengukuran 50 detik. Mencatat jumlah

Pulau Laut Kabupaten Kotabaru Provinsi Kaliman-

putaran yang diperoleh selama 50 detik.

tan Selatan, yang dapat memenuhi kebutuhan

c. Menghitung luas penampang dan kecepatan

akan sumberdaya air untuk kepentingan rumah

aliran sungai tiap segmen yang telah diukur.
d. Menghitung Debit aliran tiap segmen.

tangga, pertanian dan industri.
Tujuan dilaksanakannya kajian DAS Sebelim-

Pengukuran debit air aliran sungai didasarkan

bingan di Pulau Laut ialah untuk mengetahui kon-

pada pengukuran kecepatan arus aliran sungai dan

disi kuantitas (debit air) potensi sumberdaya air

luas

sembilan DAS di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru,

rumus yang dibuat oleh Bernoulli (Asdak, 1995 ) :

mengetahui

menentukan

Q=V.A
Keterangan : Q = debit aliran sungai (m³ / det)
V = kecepatan aliran sungai
(putaran/ det)

arahan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

A = Luas penampang basah (M² )

nilai

ekonomi

ketersediaan

air

sembilan DAS di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru,
mengetahui karakteristik sembilan DAS di Pulau
Laut

Kabupaten

Kotabaru

dan

(RHL) untuk meningkatkan dan melestariakan
fungsi DAS sebagai pengatur tata air.

Manfaat yang diharapkan dari hasil kajian
Potensi Ketersediaan Air terhadap sembilan
DAS di Pulau laut Kabupaten Kotabaru ini
adalah seba-gai acuan bagi para perencana
dan pengambil kebijakan di daerah maupun
instansi terkait, dalam rangka upaya
pengembangan wilayah dan pengelolaan
potensi ketersediaan air di wilayah kajian.

penampang

basah

dengan

menggunakan

Optimasi Kebutuhan air
Teknik
optimasi
kebutuhan
yang
digunakan dengan menggunakan program
linier yang menjadikan fungsi tujuannya
adalah
keuntungan
maksimum
yang
diperoleh . Secara matematis dapat dituliskan
dengan persamaan sebagai berikut :

Dimana :
Pi = Harga air untuk masing-masing
kebutuhan (Rp)
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Xi =

Ci =

Xi =

Qj =

Jumlah penduduk optimum, jumlah
industri optimum atau luas lahn
optimum yang dihasilkan.
Kebutuhan air masing-masing (penduduk, industri dan pertanian liter/detik/
hari)
Jumlah penduduk optimum, jumlah
industri optimum atau luas lahan
opti mum yang dihasilkan.
Ketersediaan debit sungai .

Persamaan atau fungsi tujuan dalam linear
programming atau program linier ini adalah untuk
memaksimumkan keuntungan dari sumberdaya air
yang terbatas apabila air tersebut dinilai dengan
uang. Asumsi yang digunakan untuk menentukan

analisis di laboratorium, survey enumerasi
menggunakan

daftar

isian,

wawancara,

diskusi dan pertemuan dengan nara sumber.
2. Pendekatan Tak Langsung, yaitu : pendekatan dengan menggunakan beberapa sumber

informasi/pengetahuan

baik

berupa

referensi dan publikasi ilmiah lainnya, penelaahan laporan studi yang pernah dilaksanakan sebelumnya di wilayah studi dan
sekitarnya, penelaahan studi jenis kegiatan
yang sama yang dilakukan di lokasi lain.
Dalam metode pendekatan tak langsung ini,
data/ informasi juga diperoleh dari berbagai
instansi terkait di tingkat Kabupaten maupun
Provinsi.

harga jual air untuk masing-masing keperluan

Pengumpulan dan Analisis Data

adalah dengan menggunakan standar harga

Pengumpulan data primer dan sekunder,
yang meliputi data Geohidrologi, tata guna
lahan, komponen karakteristik DAS, analisis
kebutuhan akan sumberdaya alam air,
hidroklimatologi, dan sosial ekonomi budaya.
Analisis contoh air bersih secara lengkap
di laboratorium yang meliputi parameter fisika
dan kimia untuk kajian persyaratan air bersih.
Evaluasi dan analisis data terkumpul primer,

PDAM. Harga air untuk keperluan domestik seharga Rp 400/m3 atau sama dengan Rp 0.4/liter,
harga air untuk, harga air untuk irigasi ± Rp 100/
m3 atau Rp 0,1/liter.

Z = 0.4 X1 + 0.1 X3 ; atau 0.4 X1 + 0.1 X3 d” 0

Dimana :
Pi = Harga air (Rp/liter)
X1 = Jumlah penduduk
X3 = Luas lahan (sawah)
Untuk

mencapai

keberhasilan

sekunder, maupun hasil analisis laboratorium,
dan perangkuman dan penyajian hasil evaluasi
serta analisis data secara lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN
kegiatan

penelitian sesuai dengan tujuan yang diharapkan
dalam penentuan potensi ketersediaan air, maka
disusun tahapan kegiatan.

Ketersediaan Sumberdaya Air (Debit Air)
Sumberdaya air adalah sumber daya berupa
air yang berguna atau potensial bagi manusia.

Data pokok sebagai dasar kajian pengelolaan

Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang

DAS terpadu untuk mengetahui potensi keterse-

pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan

diaan air ialah data Iklim, hidrologi, sosial

aktivitas lingkungan lainnya. Sangat jelas terlihat

ekonomi, geologi, dan data karakteristik DAS

bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar,

Secara garis besar tim teknis dalam
rangka
pengumpulan
data,
dilakukan
beberapa pen-dekatan, yaitu :
1. Pendekatan Langsung di lapangan, yaitu :

meski suplai air bersih terus berkurang. Hasil

survey pengukuran langsung dan atau
pengambilan contoh di lapangan untuk di-
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Gambar 1. Peta
DAS Sebelimbingan
Ke-camatan Pulau
Laut Utara
(Figure 1. Map of
Se-belimbingan

Berdasarkan

Tabel 1 di atas terlihat
bahwa rata-rata debit air
harian di DAS Sebelimbingan

dibandingan

lakukan penelitian saat
ini, maka terlihat bahwa

Pulau Laut Utara dan

debit air di DAS Sebe-

berbatasan dengan

pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Hasil pengukuran

dengan

DAS yang sedang di

Kecamatan

ini direncanakan pembangunan perkantoran

jika

DAS lainnya yang pada

bingan terletak di Desa

Pulau Laut Tengah. Di beberapa bagian DAS

atau

344.736m3/bln,

Sebelim-

Megasari

diperoleh

0,133m3/det

Water-shed, Pulau
Laut Uta-ra District)
DAS

pada

limbingan ini cukup

tinggi dan sumber air cukup bersih berdasarkan
pandangan kasat mata, sesuai rencana pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk membangun
perkantoran baru di sekitar DAS ini, maka disa-

Kajian ini dilakukan 34 hari pada bulan Mei dan

rankan sebaiknya dibuat perencanaan dan

Juni 2011, hasil pengukuran sumberdaya air di

pelaksanaan lebih awal terkait dengan kegiatan

DAS Sebelimbingan disajikan pada Tabel 1.

RHL di bagian hulu DAS ini agar sumber air
bersih dari DAS ini menjadi lestari.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Kuantitas Air di
DAS Sebelimbingan
(Table 1. Measurement results of water quantity
in the watershed Sebelimbingan)

Hasil analisis statistik
Hasil analisis statistik disajikan pada gambar
di bawah ini dan terlihat bahwa terdapat
hubungan yang menunjukkan bahwa semakin
tinggi muka air sungai, maka debit air sungai
juga semakin tinggi di DAS Sebelimbingan
kecamatan Pulau Laut Utara. Hubungan antara
tinggi

muka

air

dan

debit

air

di

DAS

Sebelimbingan disajikan pada Gambar 2.

Keterangan :
Curah hujan dinyatakan dalam mm

Gambar 2. Regeresi Tinggi Muka Air dengan
Debit Air di DAS Sebelimbingan
(Figure 2. Regression of surface water level
with water flow in Sebelimbingan
Water-shed)
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Nilai Ekonomi ketersediaan air

lahan optimum yang bisa diairi oleh sungai
DAS Sebelimbingan setelah debitnya diku-

Nilai Ekonomi ketersediaan air DAS

rangi untuk keperluan domestik. Berdasarkan

Sebelimbingan

hasil optimasi yang dilakukan ternyata luas

a. Kebutuhan air
Debit air selama penelitian di DAS
Sebelim-bingan diperoleh 0,133m3/det atau
133 liter/ det atau 344.736.000 liter/bln
dengan kondisi curah hujan 74,4 mm/bln.
Jika diasumsikan bahwa debit air rata-rata
133 liter/det dengan rata-rata curah hujan
selama 10 tahun (2001-2010) sejumlah
205,273 mm, maka debit air di DAS
Sebelimbingan ialah 366,953078 li-ter/det.
b. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk di DAS Sebelimbingan
sekitar 898 jiwa.
Pertanian merupakan mata pencaharian utama warga disekitar DAS Sebelimbingan,
59% dari luas catchment area adalah pertanian lahan kering yaitu sekitar 996,00ha.
c. Optimasi nilai kebutuhan air

pertanian

lahan

kering yang

dapat

diairi

1410,16ha dari 996,00ha, sehingga pertanian
lahan kering dapat diairi semua untuk pertumbuhannya, bahkan masih ada kelebihan air
untuk kebutuhan lainnya, dengan asumsi ratarata curah hujan 205,273 mm/bln

Arahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RHL)
Daerah aliran sugai (DAS) merupakan satu
kesatuan ekosistem yang unsur utamanya terdiri
atas sumberdaya alam tanah, air, vegetasi serta
manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya
alam tersebut. Sebagai suatu kesatuan tata air,
DAS dipengaruhi kondisi bagian hulu khususnya
kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah
resapan air yang banyak terdapat pada tempat
rawan terhadap ancaman gangguan manusia, hal

Persamaan atau fungsi tujuan dalam linear

ini mencerminkan bahwa kelestarian DAS diten-

programming atau program linier ini adalah

tukan oleh pola perilaku, keadaan sosial ekonomi

untuk

dari

dan tingkat pengelolaa yang sangat erat kaitannya

sumberdaya air yang terbatas apabila air ter-

dengan pengaturan kelembagaan. Gerdasarkan

sebut dinilai dengan uang. Asumsi yang digu-

hal tersebut maka dalam rangka pelestarian po-

nakan untuk menentukan harga jual air untuk

tensi sumberaday air perlu dilakukan perencanaan

masing-masing

kegiatan RHL sesuai karaktersistik DAS Sebe-

memaksimumkan

keuntungan

keperluan

adalah

dengan

menggunakan standar harga PDAM. Harga air

limbingan sebagaiman disajikan berikut ini

untuk keperluan domestik seharga Rp 400/m3

Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah kegiatan

atau sama dengan Rp 0.4/liter, harga air untuk,

yang dimaksudkan untuk memulihkan, memper-

harga air untuk irigasi ± Rp 100/ m3 atau Rp

tahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan la-

0,1/liter.

untuk

han sehingga daya dukung, produktifitas, dan

menentukan kebutuhan air diper-oleh yaitu

Optimasi

yang

peranannya dalam mendukung sistem penyangga

untuk

kehidupan tetap terjaga.

kebutuhan

dilaku-kan

domestik

sebesar

0,312liter/det senilai Rp 3.930.723/thn dengan

Rencana kegiatan RHL dalam suatu DAS

jumlah penduduk 898jiwa, dengan kebutuhan

dilakukan secara terpadu sesuai Permenhut No 39

0.0003

untuk

tahun 2009, dengan tujuan bahwa Rencana

pertanian sebesar 258,96 liter/det senilai Rp.

Pengelolaan DAS terpadu merupakan rencana

816.656.256/thn dengan luas la-han 996,00ha

umum jangka panjang pengelolaan DAS yang

dan

mengakomodasikan

liter/detik/jiwa,

kebutuhan

sedangkan

rata-rata

tanaman

berbagai

peraturan

per-

0.26liter/detik/ha.

undang - undangan yang berlaku dan dijabarkan

Berdasarkan hal tersebut di atas, hasil yang

secara menyeluruh dan terpadu yang memuat

diharapkan adalah untuk mengetahui luas

perumusan masalah spesifik di dalam DAS,
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sasaran

dan

kebijakan,

tujuan

program

pemanfaatan,

pengelolaan,
dan

per-lindungan

arahan

kegiatan
dan

dalam
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Ketersediaan Sumberdaya Air (Debit Air)
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0,133m3/det atau 344.736m3/bln
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air DAS Sebelimbingan untuk kebutuhan domestik
sebesar 0,312liter/det senilai Rp 3.930.723/thn
dengan jumlah penduduk 898jiwa, sedangkan
untuk pertanian sebesar 258,96 liter/det senilai
Rp. 816.656.256/thn dengan luas lahan 996,00ha.

Saran
Perlu dilakukan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (RHL) DAS Sebelimbingan Kecamatan
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SIFAT FISIKA PAPAN SEMEN PARTIKEL PELEPAH RUMBIA
(Metroxylon sagus Rottb)
PHYSICAL PROPERTIES OF CEMENT PARTICLE BOARD RUMBIA’S
MIDRIB (Metroxylon sagus Rottb)
Gt. A. R. THAMRIN
Program Studi Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Lambung
Mangkurat Jl.A.Yani KM 36 Kotak Pos 19 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
ABSTRACT. Manufacture of cement particle board and testing physical properties are implemented in
the laboratory of panels of wood forest products Technology majors Lambung Mangkurat University.
Research on physical properties include water content, density, water absorption, and the development
of thick. The experimental use is a random complete ral ( 2 ) nonfaktorial by remedial treatment and 5
times , a particle that is making cement with raw materials pelepah rumbia without the skin and cement
making a particle with raw materials pelepah rumbia with skin . Standard used for comparison is SNI-032104-1991. The average levels of the water between the semen of a particle midrib metroxylon sagu
without the skin and board cement particles midrib metroxylon sagu with skin successive adalah13,02 %
and 10,75 %. Both treatment entry in the SNI (maximum 14%). The average value of the density of the
particle cement board without bark and branches and kiray cement particle board with the skin in a row
as kiray is 0.73 gr/cm3 and 0.90 gr/cm3. Both treatment entry in the SNI (minimum 0.57 per gr/cm3).The
average value of water absorption of cement particle board as kiray without skin and cement particle
board with the skin in a row as kiray is 43,86% and 35.86%. The second treatment was not entered in
the SNI (10-30%).

Keywords: cement particle board, Rumbia’s Midrib
ABSTRAK. Pembuatan papan semen partikel dan pengujian sifat fisika dilaksanakan di Laboratorium
Panel-Panel Kayu jurusan Teknologi Hasil Hutan Universitas Lambung Mangkurat. Penelitian sifat fisika
meliputi kadar air, kerapatan, penyerapan air, dan pengembangan tebal. Rancangan percobaan yang
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) nonfaktorial dengan 2 perlakuan dan 5 kali ulangan,
yaitu pembuatan papan semen partikel dengan bahan baku pelepah rumbia tanpa kulit dan pembuatan
papan semen partikel dengan bahan baku pelepah rumbia dengan kulit. Standar yang digunakan untuk
perbandingan yaitu SNI-03-2104-1991. Nilai rata-rata kadar air antara papan semen partikel pelepah
rumbia tanpa kulit dan papan semen partikel pelepah rumbia dengan kulit berturut-turut adalah13,02%
dan 10,75%. Kedua perlakuan masuk dalam SNI (maksimum 14%). Nilai rata-rata kerapatan antara
papan semen partikel pelepah rumbia tanpa kulit dan papan semen partikel pelepah rumbia dengan kulit
berturut-turut adalah 0,73 gr/cm3 dan 0,89 gr/cm3. Kedua perlakuan masuk dalam SNI (minimum 0,57
gr/cm3).Nilai rata-rata penyerapan air antara papan semen partikel pelepah rumbia tanpa kulit dan
papan semen partikel pelepah rumbia dengan kulit berturut-turut adalah 43,86% dan 35,86%. Kedua
perlakuan tidak masuk dalam SNI (10-30%). Nilai rata-rata pengembangan tebal antara papan semen
partikel pelepah rumbia tanpa kulit dan papan semen partikel pelepah rumbia dengan kulit berturut-turut
adalah 2,57% dan 1,79%. Kedua perlakuan masuk dalam SNI (maksimum12%). Perlakuan tidak
berpengaruh nyata terhadap kadar air dan pengembangan tebal.

Kata Kunci: Papan semen partikel, pelepah rumbia
Penulis untuk korespondensi :e-mail rthmrin2002@yahoo.com
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PENDAHULUAN

lulosa (mengandung bahan dasar kayu lignin dan

Sejak jaman dahulu kayu dimanfaatkan seba-gai
bahan bangunan di berbagai belahan dunia, hal ini
memacu

pertambahan

intensitas

pemba-lakan

terhadap hutan sebagai penyedia kayu yang sangat
besar.

Permasalahan

yang

timbul

di

bidang

pengusahaan hutan dewasa ini adalah kapasitas
industri-industri

pengolahan

yang

lebih

besar

dibanding kemampuan hutan menyediakan log tiap
tahunnya. Kebutuhan industri akan bahan baku kayu,

selulosa) seperti jerami, rami, limbah tebu dan
limbah tanaman lain yang digunakan untuk bahan
baku papan partikel (Faisal Mahdie dkk, 2005).
Rumbia (Metroxylon sagus Rottb) atau biasa
dikenal dengan nama pohon sagu merupakan salah
satu jenis tanaman perkebunan. Pohon sagu yang
dimaksud disini adalah sejenis tanaman liar yang
kurang mendapat perhatian karena dapat tumbuh
tanpa dibudidayakan. Sagu merupakan bahan baku
makan dengan karbohidrat mudah larut yang sangat

terutama kayu komersil dan kayu yang ber-diameter

tinggi, sedangkan kandungan protein, mineral dan

besar yang dikhususkan sebagai bahan baku dalam

lemak

industri pengolahan kayu selama ini semakin langka,

mengherankan apabila rumbia lebih dikenal dengan

bahkan menurut data dari Dinas Kehutanan produksi

nama pohon sagu karena meng-hasilkan makanan

kayu bulat Indonesia hanya 10 juta m3 pada tahun

berkabohidrat yang menjadi makanan pokok di

2002. Kelangkaan kayu pada saat ini mengakibatkan

beberapa daerah di Indonesia dengan nama sagu.

industri melirik terha-dap kayu yang berkualitas

Tepung

rendah

sehingga

untuk

diman-faatkan,

sedangkan

hutan

sangat

sagu

rendah.

dihasilkan

selain

Se-hingga

pada

daripada

bagian

bagian

tidak

batang,

itu

tidak

tanaman industri yang diharapkan dan diprogramkan

dimanfaatkan dan akan menjadi limbah, salah satu

untuk menyokong suplai kayu untuk industri masih

diantaranya adalah tangkai daun rum-bia. Namun

diragukan kemampuannya apalagi ditambah dengan

dibeberapa daerah seperti papua, Maluku maupun

anjuran sertifikasi ekolabeling yang diberlakukan per

Kalimantan tangkai daun (pele-pah) yang dipotong

Januari 2003, sehingga hal ini akan mempersulit

sama panjangnya dapat dibuat dinding, pagar, tikar,

pengadaan bahan baku industri.

rakit dan sebagainya. Atas dasar tersebut penulis
memanfaatkan pelepah rumbia sebagai bahan baku

Mengingat semakin berkurangnya bahan baku

pembuatan papan partikel semen menggunakan

yang tersedia maka diusahakan alternatif lain yang

perlakuan dengan dan tanpa kulit, yang diharapkan

diharapkan dapat memberikan manfaat yang sama

dapat mening-katkan nilai guna dari tanaman rumbia

dengan kayu yang bernilai komersil, mulai dari

itu sendiri.

meningkatkan kualitas kayu yang memiliki kelas awet

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menge-

rendah dengan memberikan perlakuan pengawetan

tahui sifat fisika yang meliputi kerapatan, kadar air,

dan pengeringan serta usaha pembu-atan papan

penyerapan air dan pengembangan tebal papan

buatan dengan memanfaatkan limbah kayu. Salah

semen. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk

satu papan buatan yang dapat diman-faatkan untuk

meningkatkan nilai guna dari pelepah rumbia seba-

konstruksi bangunan adalah papan partikel semen,

gai bahan baku konstruksi, memanfaatkan pele-pah

papan buatan ini terbuat dari parti-kel-partikel kayu

rumbia sebagai bahan baku pembuatan papan

yang direkatkan dengan menggu-nakan semen.

partikel semen, serta memberikan alternatif bahan

Bahan baku yang digunakan dapat berupa kayu log

baku dalam pembuatan papan semen partikel.

(kayu

HASIL DAN PEMBAHASAN

lunak),

limbah

dari

seratan,

gergajian,

potongan kayu yang berukuran kecil, sayatansayatan kayu serta dapat pula berasal dari limbah-

Kadar Air Papan Semen

limbah tanaman pertanian atau perkebunan yang

Hasil penelitian mengenai pengujian kadar air

mengandung lognoselulosa, selain dari bahan baku

papan semen dari pelepah rumbia dengan meng-

yang murni, bahan baku yang berlignose-

gunakan perlakuan bahan baku pelepah rumbia
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tanpa kulit dan dengan kulit menghasilkan
data pengujian yang berbeda untuk setiap
perlakuan seperti yang terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data Hasil Pengukuran Kadar Air
Papan Semen (%)
(Table 1. Data Measurement Results Of
Cement Board Water Content (%)

bahan dengan tipe berbeda, yaitu bentuk
partikel dan bentuk serat yang berasal dari
kulit pelepah rumbia yang telah dihancurkan
dengan mesin crussher, sehingga pada saat
proses pengeringan bahan yang berbentuk
serat-serat tipis lebih cepat mengeluarkan
kandungan air bila telah dikeringkan.
Untuk mengetahui pengaruh perbedaan perlakuan terhadap kadar air papan semen partikel secara
statistik maka diperlukan uji F, terlebih dahulu
dilakukan uji pendahuluan yaitu uji norma-litas dan uji
homogenitas terhadap data kadar air papan semen
partikel berdasarkan perbedaan bahan baku pelepah

Keterangan : A = Pelepah rumbia tanpa kulit B
= Pelepah rumbia dengan kulit

rumbia dengan kulit dan tanpa kulit. Dari hasil
perhitungan uji normalitas liliefors membuktikan
bahwa data menyebar normal dimana Li maksimum

Tabel 1 memperlihatkan perbandingan
antara papan semen dengan menggunakan
pelepah rumbia tanpa kulit dan dengan kulit
yang menghasilkan nilai rata-rata kadar air
yang tidak sama secara berturut-turut
berdasarkan perlakuan yaitu sebesar 13,02%
dan 10,75%. Nilai rata-rata kadar air papan
semen partikel ini sudah meme-nuhi standar
SNI 03-2104-1991 yaitu maksimal 14%.
Kadar air lebih tinggi pada perlakuan papan
semen partikel tanpa kulit, hal ini dapat disebabkan

= 0,00 lebih kecil dari Li tabel

= 0,215 (Li max < Li tabel). Uji homogenitas ragam
Bartlett juga menunjukkan data yang homogen,
dimana X2 hitung = 0,797 lebih kecil dari X 2 tabel =
11,070 (X2 hitung < X2 tabel). Hasil analisis keragaman dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Keragaman untuk Data
Kadar Air Papan Semen Partikel (%)
(Table 2. Analysis of Varians of Data Particle
Ce-ment Board water content (%)

tidak adanya pengukuran awal kadar air pada saat
pengolahan

pelepah

rumbia

sehingga

masih

mengandung kadar air yang cukup tinggi, selain itu
partikel pelepah rumbia memiliki tekstur seperti spon
sehingga mudah menyerap air. Pengeringan yang

Keterangan : tn = tidak nyata

dilakukan secara alami (sinar matahari) selama 7
hari tidak berjalan baik, hal ini disebabkan cuaca
yang tidak mendukung (musim hujan) sehingga
partikel yang dijemur tidak mendapatkan intensitas
sinar

matahari

menyebabkan

secara
kadar

air

maksimal
masih

se-hingga
tinggi

dan

ketidakseragaman kadar air pada setiap bahan.

Tabel 2 menyajikan analisis keragaman untuk
data kerapatan papan semen partikel. Dari tabel
tersebut terlihat pengaruh perlakuan bahan baku

Papan semen partikel dengan kulit memiliki

rumbia dengan menggunakan kulit dan tanpa kulit

kadar air sedikit lebih rendah dibandingkan

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terha-

dengan papan semen partikel tanpa kulit, ini dapat

dap kadar air papan semen partikel pada taraf 5%

disebabkan bahan yang menggunakan pelepah

dan 1%, hal ini terlihat dari nilai F hitung yang

rumbia dengan kulit yang terdiri dari dua bentuk

kurang dari F tabel (F hitung < F tabel).
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Hasil analisis keragaman menunjukkan
bahwa perlakuan yang diberikan tidak
berpengaruh nyata terhadap kadar air papan
semen partikel, oleh karena itu tidak perlu lagi
dilakukan uji lanjutan. Nilai koefisien
keragaman yang diperoleh sebesar 13,54%.
Kerapatan Papan Semen

bahan baku yang akan dirposes masih mengandung kadar air yang cukup tinggi yang pada akhirnya

akan

mengakibatkan

kurangnya

jumlah

partikel yang diinginkan pada saat penimbangan.
Untuk mengetahui pengaruh perbedaan perlakuan terhadap kerapatan papan semen partikel
secara statistik maka diperlukan uji F, terlebih dahulu
dilakukan uji pendahuluan yaitu uji nor-malitas dan uji

Hasil penelitian mengenai pengujian kerapatan

homogenitas terhadap data kadar air papan semen

papan semen dari pelepah rumbia dengan meng-

partikel berdasarkan perbedaan bahan baku pelepah

gunakan perlakuan bahan baku pelepah rumbia

rumbia dengan kulit dan tanpa kulit. Dari hasil

tanpa kulit dan dengan kulit menghasilkan data

perhitungan uji normalitas liliefors membuktikan

pengujian yang berbeda untuk setiap perlakuan

bahwa data menyebar normal dimana Li maksimum

seperti yang terlihat pada tabel 3.

= 0,13 lebih kecil dari Li tabel

= 0,215 (Li max < Li tabel). Uji homogenitas ragam

Tabel 3. Data Hasil Pengukuran Kerapatan
Papan Semen (gr/cm3)
(Table 3. Data Measurement Results of
cement Board Density (gr/cm3)

Bartlett juga menunjukkan data yang homogen,
dimana X2 hitung = 0,554 lebih kecil dari X 2 tabel =
11,070 (X2 hitung < X2 tabel). Hasil analisis keragaman dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis Keragaman untuk Data
Kerapatan Papan Semen Partikel (%)
(Table 4.Analysis of Varians of cement Board
Den-sity Data)
Keterangan : A = Pelepah rumbia tanpa kulit B
= Pelepah rumbia dengan kulit
Tabel 3 memperlihatkan perbandingan antara

Keterangan : ** = Berpengaruh sangat nyata

perlakuan A dan B yang menghasilkan secara
berturut-turut nilai rata-rata kerapatan papan semen partikel yang tidak sama yakni sebesar 0,73
gr/cm3 dan 0,89 gr/cm3. Nilai rata-rata kerapatan
papan semen partikel ini sudah memenuhi standar
SNI 03-2104-1991 yaitu minimal 0,57 gr/cm3.

Faktor yang mempengaruhi tingginya nilai

Tabel 4 menyajikan tentang analisis keragaman untuk data kerapatan papan semen partikel. Dari tabel tersebut terlihat pengaruh per-

kerapatan pelepah rumbia dengan kulit bisa

lakuan

dise-babkan adanya serat yang berasal dari

menggunakan kuit dan tanpa kulit memberikan

kulit rumbia yang panjang dan memiliki dinding

pengaruh yang signifikan terhadap kerapatan

sel kulit yang tebal sehingga menyebabkan

papan semen partikel pada taraf 5% dan 1%,

tingginya nilai kera-patan pada kulit rumbia.

hal ini terlihat dari nilai Fhitung yang lebih besar

Papan semen partikel dengan kulit memiliki nilai

bahan

baku

rumbia

dengan

dari Ftabel (Fhitung > Ftabel).

rata-rata kerapatan papan semen yang lebih tinggi

Berdasarkan nilai koefisien keragamanan antara

dan nilai lebih rendah terdapat pada papan semen

5 – 10% (KK = 5,96%) maka perlu dilakukan uji

partikel tanpa kulit, hal ini dapat dikarenakan

lanjutan yaitu BNT (Beda Nyata Terkecil).
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Tabel 5. Uji BNT untuk Kerapatan Papan
Semen Partikel (gr/cm3)
(Table 5. The test result LSD of cement Board
Density Data (gr/cm3)

standar SNI 03-2104-1991 yaitu minimal 10%
- 30%.
Nilai pada penyerapan air yang tertinggi
adalah pada perlakuan A, hal ini mungkin terjadi
karena pada perlakuan papan semen tanpa kulit

Keterangan : ** = Berbeda sangat nyata
BNT 0,05 = 0,0321
BNT 0,01 = 0,077
Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata
untuk perlakuan B lebih besar dari perlakuan
A. Perlakuan yang diberikan baik A maupun B
ber-pengaruh nyata terhadap kerapatan
papan semen partikel pada taraf 5% dan 1%.

Penyerapan Air dan Pengembangan
Tebal Papan Semen
Penyerapan Air Papan Semen
Hasil penelitian mengenai pengujian penyera-

terdiri dari atas partikel rumbia dengan ukuran
yang

tidak seragam, selain itu

dapat juga

disebabkan papan semen ini memiliki kerapatan
yang rendah, sehing-ga papan semen partikel ini
memiliki rongga yang besar dan memudahkannya
untuk menyerap air dari luar. Yang lebih penting
lagi menyangkut sifat dari pelepah rumbia itu
sendiri yang mudah menyerap air karena memiliki
tekstur seperti spons.
Untuk mengetahui pengaruh perbedaan perlakuan terhadap penyerapan air papan semen partikel secara statistik maka diperlukan uji F, terlebih
dahulu dilakukan uji pendahuluan yaitu uji normalitas dan uji homogenitas terhadap data penye-rapan
air papan semen partikel berdasarkan per-bedaan

pan air papan semen dari pelepah rumbia dengan

bahan baku pelepah rumbia dengan kulit dan tanpa

menggunakan perlakuan bahan baku pelepah

kulit. Dari hasil perhitungan uji normalitas liliefors

rumbia tanpa kulit dan dengan kulit menghasilkan

membuktikan bahwa data menyebar nor-mal dimana

data pengujian yang berbeda untuk setiap per-

Li maksimum = 0,14 lebih kecil dari Li tabel = 0,215

lakuan seperti yang terlihat pada tabel 6.

(Li max < Li tabel). Uji homogenitas ragam Bartlett

Tabel 6. Data Hasil Pengujian Penyerapan Air
Papan Semen (%)
(Table 6.The tests results of water
absorptions cement board (%)

juga menunjukkan data yang homogen, dimana X 2
hitung = 0,28 lebih kecil dari X2 tabel = 11,07 (X2
hitung < X2 tabel). Hasil analisis keragaman dapat
dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Analisis Keragaman untuk Data Penyerapan Air Papan Semen Partikel (%)

(Table

7.Analysis

of

Varians

of

water

absorptions cement board (%)

Keterangan : A = Pelepah rumbia tanpa kulit B
= Pelepah rumbia dengan kulit

Keterangan : ** = Berpengaruh sangat nyata

Tabel 6 memperlihatkan perbandingan antara
perlakuan A dan B yang menghasilkan secara
berturut-turut nilai rata-rata penyerapan air papan
semen partikel yang tidak sama yakni sebesar
43,86% dan 35,86%. Nilai rata-rata penyerapan air
papan semen partikel tidak ada yang memenuhi
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Tabel 7 menyajikan tentang analisis kera-

Tabel 9. Data Hasil Pengujian Pengembangan

gaman untuk data penyerapan air papan semen
partikel. Dari tabel tersebut terlihat pengaruh

Tebal Papan Semen (%)
(Table 9. The results of testing the development

perlakuan bahan baku rumbia dengan menggunakan

kulit

dan

tanpa

kulit

of thick plank cement (%)

memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap kerapatan
papan semen partikel pada taraf 5% dan 1%,
hal ini terlihat dari nilai Fhitung yang lebih besar
dari Ftabel (Fhitung > Ftabel).
Berdasarkan nilai koefisien keragaman antara

< 5% (KK = 3,54%) maka perlu dilakukan uji

Keterangan : A = Pelepah rumbia tanpa kulit B
= Pelepah rumbia dengan kulit

lanjutan yaitu BNJ (Beda Nyata jujur).
Tabel 8. Uji BNJ untuk Data Penyerapan Air
Papan Semen Partikel (%)
(Table 8.The test result HSD water
absorptions cement board (%)

Tabel 9 memperlihatkan perbandingan antara
perlakuan A dan B yang menghasilkan secara
berturut-turut nilai rata-rata pengembangan tebal
papan semen partikel yang tidak sama yakni
sebesar

2,57%

dan

1,79%.

Nilai

rata-rata

pengem-bangan tebal papan semen partikel ini
sudah memenuhi standar SNI 03-2104-1991 yaitu

Keterangan : ** = Berbeda sangat nyata
BNT 0,05 = 1,04
BNT 0,01 = 1,87

mak-simal 12%.
Nilai pada pengembangan tebal yang lebih
besar adalah pada perlakuan A, hal ini bisa terjadi
karena pada perlakuan A terdiri dari bahan baku

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata

berupa partikel dari pelepah rumbia yang memiliki

untuk perlakuan B lebih besar dari perlakuan A.

sifat mudah menyerap air ditambah lagi dengan

Perlakuan yang diberikan baik A maupun B

kerapatannya yang rendah, hal ini menyebabkan

berpengaruh sangat nyata terhadap penyerapan

air mudah diserap oleh bahan sehingga terjadi

air papan semen partikel pada taraf 5% dan 1%.

pengembangan tebal papan semen partikel pada

Pengembangan Tebal Papan Semen

saat direndam. Hal ini berbanding terbalik dengan
perlakuan B yang memiiliki kerapatan yang lebih

Hasil penelitian mengenai pengujian pengem-

tinggi, sehingga tidak mudah menyerap air, dan air

bangan tebal papan semen dari pelepah rumbia

yang masuk tidak menyebabkan pengem-bangan

dengan menggunakan perlakuan bahan baku

tebal yang besar.

pelepah rumbia tanpa kulit dan dengan kulit meng-

Untuk mengetahui pengaruh perbedaan per-

hasilkan data pengujian yang berbeda untuk

lakuan terhadap pengembangan tebal papan se-

setiap perlakuan seperti yang terlihat pada tabel 9.

men partikel secara statistik maka diperlukan uji F,
terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan yaitu uji
normalitas dan uji homogenitas terhadap data
pengembangan tebal papan semen partikel berdasarkan perbedaan bahan baku pelepah rumbia
dengan kulit dan tanpa kulit. Dari hasil perhitungan
uji normalitas liliefors membuktikan bahwa data
menyebar normal dimana Li maksimum = 0,00
lebih kecil dari Li tabel = 0,215 (Li max < Li tabel).
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Uji homogenitas ragam Bartlett juga menunjukkan
data yang homogen, dimana X 2 hitung = 0,146 lebih
kecil dari X2 tabel = 11,07 (X2 hitung < X2 tabel). Hasil
analisis keragaman dapat dilihat pada Tabel 10.

semen yang berbeda pula kualitasnya, proses
penjemuran selama 1 minggu yang dilakukan setelah
perendaman bahan baku tidak berjalan sebagaimana
mestinya dikarenakan cuaca pada saat itu sedang

Tabel 10. Analisis Keragaman untuk Data Pengembangan Tebal Papan Semen Partikel (%)

(Table 10. Analysis of Varians of development
of thick plank cement data (%)

musim hujan, sehingga intensitas sinar matahari
yang didapat sangat minim. Aki-batnya kadar air
yang terkandung didalam bahan baku masih cukup
besar, dan tidak mencapai kadar air awal yang
diinginkan, yaitu sampai kering udara (± 12%),
sehingga berpengaruh pada sifat fisik maupun
mekanik papan semen yang diha-silkan. Kerapatan
yang dihasilkan pada perlakuan B lebih tinggi

Keterangan : tn = tidak nyata

daripada perlakuan A, hal ini disebabkan kadar air
awal lebih tinggi dari perla-kuan B, karena pada saat
penjemuran

bahan

baku

untuk

perlakuan

B

mengalami pengeringan air yang lebih baik, yaitu
pada bahan baku untuk perla-kuan B mengalami
pengeringan air yang lebih baik, yaitu pada bahan

Tabel

10

menyajikan

keragaman untuk data

tentang

analisis

pengembangan tebal

papan semen partikel. Dari tabel tersebut terlihat
pengaruh

perbedaan

perlakuan

bahan

baku

rumbia dengan menggunakan kulit dan tanpa kulit
memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap
pengembangan tebal papan semen partikel pada
taraf 5% dan 1%, hal ini terlihat dari nilai Fhitung
yang lebih kecil dari Ftabel (Fhitung < Ftabel).
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa
perlakuan yang diberikan tidak berpengaruh nyata
terhadap pengembangan tebal papan semen
partikel, oleh karena itu tidak perlu lagi dilakukan
uji lanjutan. Nilai koefisien keragaman yang
diperoleh sebesar 2,71%.

yang

berbentuk

serat

panjang.

Pada

proses

penimbangan untuk bahan baku, perlakuan B lebih
mendekati pada berat yang diinginkan karena bahan
bakunya lebih kering daripada bahan baku pada
perlakuan A, berbeda dengan perlakuan A dimana
berat partikel yang diinginkan telah menjadi satu
dengan berat kadar air yang cukup tinggi, sehingga
tidak mencapai pada berat yang telah ditetapkan.

Akibatnya kerapatan papan semen partikel
tanpa kulit lebih rendah daripada papan semen
partikel dengan kulit. Untuk hasil penyerapan air
perlakuan B juga lebih baik daripada perlakuan A,
ini bisa disebabkan pada papan semen partikel
tanpa kulit memiliki rongga-rongga yang memudahkan masuknya air ke dalam papan karena

Perbedaan hasil pengujian sifat fisika yang

memiliki kerapatan yang rendah, hal ini sesuai

meliputi pengujian kadar air, kerapatan, serta

dengan Haygren dan Bowyer (1989) yang menya-

penyerapan

tebal untuk

takan bahwa semakin besar dan banyak rongga

papan semen partikel dengan perlakuan A dan B

yang dimiliki oleh substrat maka nilai penyerapan

menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.

air akan semakin besar pula. Selain itu hasil

Selain dapat disebabkan oleh perbedaan tipe dan

penyerapan dan pengembangan tebal yang tinggi

ukuran bahan baku, secara tidak langsung juga

juga dapat disebabkan oleh sifat dari pelepah

bisa terjadi karena adanya perbedaan pada

rumbia itu sendiri yang mudah menyerap air.

dan

pengembangan

proses mekanis pembuatan papan semen. Kadar
air awal yang berbeda akan menghasilkan papan

Faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai dari
hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh tipe bahan
baku yang berbeda dari dua perlakuan, yaitu
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papan semen partikel tanpa kulit dan papan se-men
partikel dengan kulit. Selain itu faktor mekanis juga
turut menentukan kualitas papan semen yang

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

dihasilkan, hal-hal seperti keterbatasan alat yang

Hasil pengujian sifat fisika papan semen

digunakan seperti alat pres yang manual, sehing-ga

partikel dengan kulit (Perlakuan B) menunjukkan

besarnya tekanan yang diberikan antara papan yang

hasil yang lebih baik daripada papan semen par-

satu dengan papan yang lain bisa berbeda, hal ini

tikel tanpa kulit (Perlakuan A), dimana nilai rata-

bisa

se-men

rata kerapatan tertinggi pada perlakuan B (0,89

partikel. Selain itu alat penghancur bahan (Crussher)

gr/cm3), nilai penyerapan air dan pengembangan

menghasilkan partikel kayu yang tidak seragam

tebal terendah pada perlakuan B (35,86%) dan

sehingga saat pembuatan papan semen banyak

(1,79%), nilai rata-rata keteguhan patah(MoR)

terdapat

banyak

tertinggi pada perlakuan B (24,23 kg/cm2) dan nilai

terdapat rongga pada papan tersebut terutama

rata-rata keteguhan tekan terendah pada perla-

perlakuan A, walaupun kerapatan perla-kuan B

kuan B (7,87%).

mempengaruhi

rongga

kerapatan

pada

papan

papan

tersebut

cukup tinggi sebesar 0,89 gr/cm 3 namun itu jauh dari

Hasil pengujian berdasarkan analisa statistik

kerapatan yang diinginkan yaitu sebesar 1 gr/cm 3.

sifat fisika yaitu kadar air dan pengembangan

Hal ini sesuai dengan pernyataan Pra-yitno (1995)

tebal menunjukkan hasil pengujian yang tidak

bahwa bahan penolong dan teknologi proses sangat

berpenga-ruh nyata, diimana nilai rata-rata

berhubungan

kadar air yang didapat untuk perlakuan A

erat

dengan

kera-patan

yang

dihasilkan.

Hasil yang lebih baik bisa diperoleh bilamana
bahan baku yang digunakan seragam, komposisi

(13,02%) dan perlakuan B (10,75%) sedangkan
untuk

nilai

pengembangan

tebal

untuk

perlakuan A (2,57%) dan perlakuan B (1,79%).

yang dipakai tepat dan proses pembuatan papan

Faktor yang paling mempengaruhi perbedaan

semen dilakukan dengan benar. Faktor penting

hasil uji sifat fisika papan semen partikel antara

yang turut menentukan sifat papan semen partikel

dua perlakuan adalah bentuk dan ukuran bahan

adalah tipe dan ukuran partikel, cara pembuatan,

baku, dimana bahan baku papan semen partikel

pengepresan dan perlakuan akhir dari papan yang

tanpa kulit memiliki bentuk partikel tidak seragam

bersangkutan (Yoesoef, 1977). Yoesoef (1977)

dan memiliki tekstur partikel seperti spons. Ber-

juga menambahkan bahwa faktor-faktor yang

beda halnya

mempengaruhi sifat papan semen partikel adalah

dengan kulit dimana terdiri atas dua bentuk, yaitu

kadar air, jenis dan jumlah bahan perekat serta

partikel dan serat.

dengan

papan

semen

partikel

proses pengepresan terhadap papan partikel yang

Hasil pengujian sifat fisika papan semen

bersangkutan. Sementara Haygreen dan Bowyer

par-tikel juga dipengaruhi oleh proses mekanis

(1989) mengemukakan bahwa tiga ciri utama yang

pem-buatan

menentukan baik tidaknya sifat papan semen

pengepresan yang manual dan mesin pembuat

adalah jenis kayu, bentuk partikel, kerapatan dan

partikel (crussher) yang menghasilkan partikel

jumlah perekatnya.

dengan ukuran tidak seragam.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan baik secara fisik maupun mekanik maka
papan semen partikel yang dihasilkan khususnya
pada perlakuan B dapat dimanfaatkan untuk
meredam suara pada dinding kayu atau dinding
beton dengan menjadi lapisan pada dinding yang
telah ada. Juga dapat dimanfaatkan sebagai sekat
perapian atau alas kompor.
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papan

semen,

yaitu

alat

Papan semen partikel pelepah rumbia
tanpa kulit (Perlakuan A) masuk dalam SNI
untuk pengu-jian kadar air sebesar 13,02%
(maks 14%), kera-patan sebesar 0,73 gr/cm3
(minimal 0,57 gr/cm3), pengembangan tebal
sebesar 2,57% (maks12%), dan keteguhan
tekan sebesar 11,44% (maks 15%).
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Papan

semen

partikel

pelepah

rumbia

dengan kulit (Perlakuan B) masuk dalam SNI
untuk pengujian kadar air sebesar 10,75%
(maks 14%), kerapatan sebesar 0,89 gr/cm3
(minimal 0,57 gr/ cm3), pengembangan tebal
sebesar 1,51% (maks 12%), keteguhan patah
sebesar 24,24 kg/cm2 (minimal 17 kg/cm2) dan
keteguhan tekan sebesar 7,87% (maks 15%).

Saran
Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai
pembuatan papan semen dari pelepah rumbia
dengan

perlakuan

perbandingan

komposisi

bahan dan perekat semen yang berbeda. Serta
diha-rapkan

adanya

laboratorium

untuk

peningkatan
menunjang

fasilitas
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ANALISIS PENGERINGAN TIGA JENIS KAYU TERHADAP
PENYUSUTAN VOLUMETRIS SORTIMEN BOARD DAN
SQUARES ANALYSIS OF DRYING THREE KINDS OF WOOD
TO DEPRECIATION VOLUMETRIC SORTIMEN BOARD AND
SQUARES
HENNI ARYATI
Program Studi Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung
Mangkurat Jl.A.Yani KM 36 Kotak Pos 19 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
ABSTRACT. Volumetric shrinkage sortimen boards and squares to ramin’s smallest obtained at
harike 5 i.e. the drying time of 9.49% and day 7 of 12.95% whereas squares day 5 of 6,29% and
day 7 sebasar 11,65%. Likewise, for keruing time pengeringan5 the smallest and the biggest b7
penyusutannya. penyusutan meranti merah everythinglooks smaller than meranti and keruing .
Drying of timber day to six of each type of wood are among the time of day and drying 5 to 7. The
time of drying 5 days of shrinkage kayu has stabilized means kayu ‘s been in field of shrinkage the
outside to the inside of wood , so the longer time drying used the percentage of shrinkage tending
to be high . Shrinkage volumetris the largest for that is kind of wood boards sortimen keruing , as
for sortimens squares on kinds of wood with long ramin drying 7 days
Keywords: Drying, Volumetric, Depreciation
ABSTRAK. Penyusutan volumetrik sortimen boards dan squares untuk ramin yang terkecil diperoleh
pada waktu pengeringan harike 5 yaitu sebesar 9,49 % dan hari ke 7 sebesar 12,95 % sedangkan
squares hari ke 5 sebesar 6,29 % dan hari ke 7 sebasar 11,65 %. Demikian juga untuk keruing, waktu
pengeringan5 terkecil dan hari ke 7 terbesar penyusutannya.Penyusutan meranti merah terlihat lebih
kecil dibandingkan meranti dan keruing. Pengeringan kayu hari ke 6 dari masing-masing jenis kayu
berada diantara waktu pengeringan hari ke 5 dan ke 7. Waktu pengeringan 5 hari penyusutan kayu
sudah stabil artinya kayu sudah mengalami penyusutan yang merata bagian luar sampai bagian dalam
kayu, sehingga semakin lama waktu pengeringan yang digunakan persentase penyusutan cenderung
semakin besar. Penyusutan volumetris yang terbesar untuk sortimen boards yaitu jenis kayu keruing,
sedangkan untuk sortimens squares pada jenis kayu ramin dengan lama pengeringan 7 hari.

Kata Kunci:Pengeringan, Volumetris, Penyusutan
Penulis untuk korespondensi: HP +6285251293199

PENDAHULUAN
Tiap tahun kebutuhan kayu untuk bangunan

dan longitudinal relatif kecil, maka untuk mengetahui
nilai

penyusutan

volumetris

cukup

dengan

dan industri skunder seperti meubel, barang

menjumlahkan nilai penyusutan taangensial dan

lain-nya yang terbuat dari kayu cenderung

radial.Sifat penyusutan dari kayu merupakan salah

semakin meningkat. Kayu dapat mengalami

satu

kerusakan akibat adanya sifat penyusutan

penggunaan kayu secara efisien, sebab sifat ini erat

(perubahan dimensi dari kayu itu sendiri.
Penyusutan kayu terjadi arah tangensial, radial

hubungannya
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persoalan

yang

dengan

cukup

penting

terjadinya

cacat

dalam
atau

perubahan bentuk seperti retak, pecah dan bengkok.

Aryati: Analisis Pengeringan Tiga ..... (32):
166-170

Penyusutan kayu selain dipengaruhi jenis kayu
dan sumbu-sumbu utama arah serat kayu juga

HASIL DAN PEMBAHASAN

tergantung pada jumlah kadar air yang hilang di

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian

bawah kadar air 30 %. Kadar air pada kayu dapat

ini dilihat pada tabel 1. Dari hasil pengamatan

seimbang dengan kelemban udara disekitarnya.

dapat kita lihat bahwa penyusutan volumetris

Jika

lembab

sortimen boards dan squares untuk ramin yang

kedaerah yang beriklim kering, maka akan terjadi

terkecil diperoleh pada waktu pengeringan harike

penguapan air atau pengeringan yang terlalu

5 yaitu sebesar 9,49 % dan hari ke 7 sebesar

cepat dan tidak terkendali, apabila bagian luar dari

12,95 % sedangkan squares hari ke 5 sebesar

kayu terjadi lebih cepat kering maka bagian dalam

6,29 % dan hari ke 7 sebasar 11,65 %. Demikian

dapat menimbulkan ketegangan yang tidak merata

juga untuk keruing, waktu pengeringan5 terkecil

akhirnya menimbulkan retak atau pecah.

dan hari ke 7 terbesar penyusutannya.Penyusutan

kayu

dipindahkan

dari

daerah

Berdasarkan hal tersebut diatas pengeringan

meranti merah terlihat lebih kecil dibandingkan

kayu dengan drykilncukup penting mengetahui

meranti dan keruing. Pengeringan kayu hari ke 6

waktu yang terbaik untuk penyusutan 3 jenis kayu

dari masing-masing jenis kayu berada diantara

ramin (Gonystylus bancanus), meranti merah

waktu penge-ringan hari ke 5 dan ke 7.

(shorea sp) dan Keruing (Dipterocarpus sp) dan

Pengeringan

kayu

pada

hari

ke

5

cacat yang terjadi selama pengeringan. Penelitian

penyusutan kayu sudah maksimal artinya kayu

ini bertujuan untuk mengetahui besarnya per-

sudah menga-lami penyusutan merata dibagian

sentase penyusutan volumetris masing-masing

dalam dan luarnya sehingga penyusutan boards

jenis kayu.

lebih besar dibandingkan penyusutan squares.

METODE PENELITIAN

Hal ini sesuai dengan pendapat Martawidjaya

Penelitian ini contoh uji dari sotimen boards 1"
x 6 “ x 6’ dan sortimen squares dengan ukuran 1"

dan Kadir, (1970) yang menyatakan bahwa
semakin lebar jenis sortimen semakin basar
juga penyusutan yang terjadi pada kayu.

x 1" x 6’ 3 jenis kayu yaitu ramin, meranti merah

Dari hasil pengamatan untuk ketiga jenis kayu

dan keruing. Pertama contoh uji diambil dengan

dari sortimen boards, maka penyusunan volumet-ris

kadar air 40 – 50 %. Masing-masing sortimen

yang terkecil dapat dilihat pada jenis meranti merah

diukur 6 kali pada diberi tanda pada tempat yang

sebesar 6,19 % dengan waktu pengeringan 5 hari,

sama yaitu keduaujung dan tengahnya.

sedangkan penyusutahn volumetris yang terbesar

Selanjutnya contoh uji dikeringkan dalam
dryklin selama 5, 6 dan 7 hari. Temperaturdan
ke-lembaban diatur tiap 24 jam. Untuk menilai

diperoleh pada jenis kayu keruing sebesar 13,70 %
dengan waktu pengeringan 7 hari.

Hal ini diduga karena pada waktu pengeringan

kadar air diguanakan alat moisture detektor.

5 hari penyusutan kayu sudah stabil artinya kayu

Tiap jenis kayu dalam penelitian ini
masing-masing mendapat empat kali ulangan
sehingga contoh uji yang digunakan
sebanyak 108 buah kemudian dirata-ratakan.
Setelah mencapai waktu yang ditentukan
yaitu tiap 24 jam diukur penyusutannya dan
diamati cacat yang terjadi. Pada hari ke 5, 6 dan
7, drykiln dihentikan kemudian diadakan proses
penyamaan kadar air (equalizing treatment)
selama 3 jam sehingga kadar airnya seragam.

sudah mengalami penyusutan yang merata bagian
luar sampai bagian dalam kayu, sehingga semakin
lama waktu pengeringan yang digunakan penyusutan cenderung semakin besar, dan dari data
yang diperoleh menunjukan bahwa penyusutan
volumetris untuk sortimen boards terlihat lebih
besar daripada penyusutan volumetris sortimens
squares. Hal tersebut diatas ini sesuai dengan
pendapat Brown et al (1952) yang menyatakan
bahwa semakin lebar jenis sortimen semakin besar juga penyusutan yang terjadi pada kayu.
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Tabel 1. Persentase Penyusutan sortimen
board dan squares tiga jenis kayu
(Table 1.The percentage of Shrinkage

dibanding kayu gubal, dimana zat ini dapat meng-

sortimen boards and squares up the

pulkan bahwasannya pada teras lebih padat dan

three kinds of wood)

keras dibanding kayu gubal. Jadi bisa dibanding-kan

hambat proses pengeluaran air. Jadi dengan keadaan ini kemungkinan lebih jau yang bisa disim-

pada ketiga jenis kayu, pada keruing dan ramin
merupakan kayu yang keras atau padat dibandingkan meranti merah, sehingga pengeringan agak
sulit untuk lebih cepat terjadi, namun memer-lukan
waktu atau temperatur yang tinggi untuk memperoleh
hasil, justru ini merupakan pelaksa-naan proses
pengeringan sehingga tidak jarang menyebabkan
penyusutan-penyusutan yang besar.
Sifat kekuatan mekanik dari ketiga jenis ini juga
berhubungan dengan berat jenis pada keruing dan

Untuk sortimen squares penyusutan volumetris yang diperoleh pada waktu pengeringan 5 hari
yaitu 6,29 %. Sedangkan yang terbesar pada
waktu pengeringan 7 hari yaitu sebesar 11,65 %.
Untuk sortimen squares jenis kayu meranti
merah untuk penyusutan volumetris yang terkecil
diperoleh pada waktu pengeringan 5 hari yaitu
6,15 %, sedangkan yang terbesar adalah pada
waktu pengeringan 7 hari yaitu sebesar 11,72%.

Demikian juga untuk jenis kayu keruing
penyu-sutan terkecil diperoleh pada waktu
pengeringan 5 hari yaitu sebesar 8,88 %,
sedangkan yang ter-besar adalah pada waktu
pengeringan 7 hari yaitu 12,48 %.
Kalau dilihat secara keseluruhan untuk ketiga
jenis kayu dari sortimen squares, maka penyusutan voumetrs yang terkecil yaitu pada jenis meranti merah sebesar 6,15% dengan waktu pengeringan 5 hari, sedangkan penyusutan volumetis
terbesar

diperoleh

pada

jenis

kayu

keruing

sebesar 12,48 % dengan waktu pengeringan 7
hari. Keadaan ini menunjukan bahwa semakin
lama

pengeringan

kayu

dilakukan

maka

penyusutan akan cenderung lebih besar.
Bila ditinjau pada keadaan kayu, maka sebagaimana yang dilakukan Sunardi (1976), bahwa
penyusutan kayu teras lebih kecil dari kayu gubal
hal ini disebabkan antara lain oleh karena kayu
teras lebih banyak mengandung zat ekstraktif
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ramin lebih besar dibandingkan dengan meranti
merah dan hal ini berhubungan dengan kadar air
yang akan mempengaruhi proses-proses pengeringan kayu. Pada keruing dan ramin memberikan
nilai dan berat jenis rata-rata 0,79 dan 0,63 dimana
agak besar dibandingkan dengan meranti merah.

Secara keseluruhn baik untuk sortimen boards
dan squares pada meranti merah menunjukan
volumetris yang kecil dibandingkan jenis kayu
keruing dan ramin. Hal ini diduga bahwa pada
jenis meranti merah mempunyai kerapatan jenis
atau susunan pori-pori yang lebih renggang
dibanding jenis kayu keruing dan kayu ramin,
sehingga akan banyak air yang tersimpan dalam
rongga-rongga sel. Hal yang perlu diperhatikan
bahwasannya pada jenis ramin adalah yag paling
besar dalam hal memberikan nilai penyusutan dari
ketiga arah orientasi yaitu radial, tangensial dan
volumetris. Perbedaan nilai penyusutan diantara
jenis ini terutama ialah perbedaan kandungan zat
ekstraktif, yang merupakan zat penghambat dalam
proses

pengeluaran

temperatur,

tekanan

air
uap

selain
relatif.

faktor-faktor
Jadi,

bila

pengeringan dilaksa-nakan khususnya pada jenis
kayu merah maka air bebas yang terdapat dalam
ronggaa-rongga sel sedikit demi sedikit akan
keluar dan akan mencapai titik jenuh serat.
Selanjutnya penyusutan terjadi dimana pada
keadaan air yang terikat dalam dinding sel telah
keluar, namun terhenti pada pengeringan tercapai.

Aryati: Analisis Pengeringan Tiga ..... (32):
166-170
Dapatlah dikatakan bahwa karena sifat struktur
ekonomis

daripada

jenis

kayu

meranti

merah

KESIMPULAN

(khususnya kerapatan kayu), menyebabkan lebih

Berdasarkan hasil penelitian untuk ketiga jenis

banyak air bebas yang terdapat dalam rongga sel.

kayu bahwa pada penyusutan volumentris yang

Dengan pengeringan maka air tersebut akan keluar,

terkecil untuk jenis kayu meranti baik untuk sor-

dan yang pertama sekali keluar adalah air bebas

timen boards maupun squares adalah penge-

yang tedapat dalam rongga sel dimana penyusutan

ringan selama 5 hari. Penyusutan volumetris yang

kadar

terbesar untuk sortimen boards yaitu jenis kayu

air

volumetris,
menyebabkan

tidak

menyebabkan

tetapi

pengeringan

menyebabkan

air

penyu-sutan
lebih
yang

lanjut
terdapat

keruing, sedangkan untuk sortimens squares pada
jenis kayu ramin dengan lama pengeringan 7 hari.

didalam dinding sel keluar mempengaruhi dinding

Penyusutan volumetris untuk jenis kayu ramin

mikrofibril. Penyusutan kadar air pada dinding pada

dari sortimen boards dengan waktu pengeringan 5

dinding sel (dinding mikrofibril) ini menyebabkan

hari yaitu 9,49 %. Sedangkan untuk sortimen

penyusutan volumetris dan penyusutan disini ter-

squares lamanya pengeringan 6 hari yaitu 6,29 %.

henti setelah dibatasi pada pengeringan tertentu.

Penyusutan

Dalam hal ini maka penyusutan pda jenis kayu

sortimen boards yaitu dengan lama pengeringan 7

meranti lebih kecil dibandingkan kedua jenis lainnya.

hari sebesar 12,95 %. Sedangkan untuk squares

Pada pengeringan kayu ramin dan keruing

volumetris

yang

terbesar

untuk

dengan lama pengeringan 7 hari sebesar 11,65 %.

dengan nilai penyusutan yang besar, khususnya

Jenis kayu meranti merah penyusutan volu-

ramin karena adanya zat penbghambat dalam proses

metris terkecil pada sortimen boards dengan

pengeluaran air maka diperlukan waktu yang lebih

lama

lama

untuk

pengeringan.

Namun

dengan

pengeringan yang terjadi memaksa kadar airp pada
dinding sel untuk keluar sehingga menye-babkan
penyusutan

yang

dikatakan bahwa

besar.

Sebagaima

pdad jenis kayu

umumnya
ramin ada

mengandung damaran-damaran, sehingga dalam hal
ini mempengaruhi perembesan/penge-luaran zat cair
(Abdurahim, CS, 1981).

Maka ternyata bahwa pada sortimen boards
dan squares dari jenis kayu keruing dan ramin
mempunyai nilai penyusutan agak besar, hal ini
dapat diduga bahwa kayu keruing dan ramin
mem-punyai kerapatan yang lebih sempit dan
susunan pori-porinya agak padat, sehingga air
semakin lama terikat pada dinding sel dan rongga

pengeringan

sedangkan

untuk

5

hari

squares

yaitu

6,19

dengan

%,
lama

pengeringan 5 hari sebesar 6,15 %. Penyusutan
volumetris terbesar untuk sortimen boards yaitu
denganlama 7 hari sebesar 13,08 % sedangkan
untuk squares dengan lama pengeringan
Jenis kayu keruing penyusutan volumetris
yang terkecil pada sortimen board dengan lama
pengeringan 5 hari yaitu 10,38 %, sedangkan
utnutk

sortimen

squares

denganlama

pengeringan 5 hari yaitu 8,88 %. Penyusutan
volumetris yang terbesar untuk sortimen boards
yaitu dengan lama penge-ringan 7 hari sebesar
13,70 %, sedangkan untuk squares dengan
lama pengeringan 7 hari sebesar 12,48 %.

sel. Dengan pengeringan maka air bebas yang
ter-dapat pada rongga sel keluar, karena struktur
anatomis daripada

kayu

keruing dan

ramin

(terutama kerapatan kayu) maka kadar air yang
terdapat pada rongga sel lebih sedikit, sehingga
dengan pengeringan (5 hari) air bebas sudah
keluar habis. Dan pengeringan lebih lanjut menyebabkan air yang terdapat dalam dinding sel
mengalami penyusutan yang lebih banyak.
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RENDEMEN TEPUNG BUAH NIPAH (Nyfa fruticans WURMB)
BERDASARKAN JARAK TEMPAT TUMBUH YIELD OF FLOUR PALM
FRUIT ( Nyfa Fruticans WURMB ) BASED ON GROWING THE
DISTANCES OF PLACES
FATRIANI1), NOOR MIRAD SARI1) & M. NOOR MASHUDI1)
Program Studi Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Lambung
Mangkurat Jl.A.Yani KM 36 Kotak Pos 19 Banjarbaru
ABSTRACT. This study aims to determine the magnitude of the yield of wheat grown fruit Nipah by site.
Nipah fruit yield of flour was 27.69% submerged in water, slightly submerged in water is 25.00% and
grown on land which is 24.73%, Based on the analysis of the growing diversity was no significant effect
on the yield of the resulting flour. Factors that influence the magnitude of the yield of fruit flour Nipah is
the raw material used, Nipah fruit size, equipment used in the production process, and rigor in the
process of flour production Nipah fruit. Based on the results obtained it is necessary to study Nipah fruit
yield of flour from various regions, with special techniques and tools in the fruit paring Nipah.

Keywords: Nipah, starch, sucrose content
ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya rendemen tepung buah Nipah
berdasarkan tempat tumbuh. Rendemen tepung buah Nipah yang terendam air adalah 27,69%
,yang agak terendam air adalah 25,00% dan yang tumbuh di daratan adalah 24,73%, Berdasarkan
analisis keragaman ternyata tempat tumbuh tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap
rendemen tepung yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya rendemen tepung
buah Nipah adalah bahan baku yang digunakan, ukuran buah Nipah, peralatan yang digunakan
dalam proses produksi, dan ketelitian dalam proses produksi tepung buah Nipah. Berdasarkan
hasil yang diperoleh maka perlu penelitian rendemen tepung buah Nipah dari berbagai daerah,
dengan teknik dan alat khusus dalam pengupasan buah Nipah.
Katakunci : Nipah, tepung, rendemen
Penulis untuk korespondensi: e-mail fatriani.unlam@yahoo.com

PENDAHULUAN
Hasil hutan meliputi hasil hutan kayu dan
hasil hutan non kayu, hasil hutan non kayu ada
yang dapat dimanfaatkan

manusia secara

langsung sebagai bahan makanan tetapi ada
juga yang dimanfaatkan secara tidak langsung
(bisa digunakan sebagai produk-produk industri)
Hasil hutan non kayu ada yang belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya adalah
tumbuhan Nipah. Di Indonesia selama ini kebutuhan akan bahan makanan dipenuhi oleh bahan-

bahan yang telah dibudidayakan seperti
beras, jagung, ubikayu, kedelai dan lain-lain.
Berkembangnya ilmu dan teknologi akan
menghasilkan cara-cara baru untuk memenuhi
kebutuhan yang semakin luas dan berenekaragam, sehubungan dengan hal tersebut diatas
maka untuk memenuhi permintaan bahan makanan yang semakin meningkat perlu dicari
sumber-sumber tanaman baru yang mempunyai
kandungan zat makanan dalam rangka
pengane-karagaman bahan makanan.
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Salah satu usaha tersebut adalah dengan

keringkan hasil parutan dalam oven selama ± 5

pemanfaatan buah Nipah untuk dijadikan tepung.

jam pada suhu 80o, tumbuk/haluskan parutan

Buah Nipah ini mengandung karbohidrat (pati)

tadi, ayak tepung Nipah dan timbang hasilnya.

sehingga

Rendemen menurut Kasmudjo (1982) :
Output
Rendemen = ————— x
100% Input
Untuk mengetahui pengaruh tempat
tumbuh terhadap rendemen tepung yang
dihasilkan dengan menggunakan Rancangan
Acak Lengkap sebagai berikut:
Y = μ+ + å ij
Keterangan:
Y = Nila pengamatan
μ = Rata-rata harapan
= Perlakuan
Å ij = Kesalahan percobaan

sangat

baik

dimanfaatkan

sebagai

bahan dalam pembuatan tepung.

Saat ini belum ada masyarakat yang
meman-faatkan buah Nipah tua untuk
dijadikan tepung, oleh karena itu perlu
diketahui besarnya rendemen yang dihasilkan
dari pembuatan tepung Nipah berda-sarkan
tempat tumbuhnya tumbuhan Nipah tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
besarnya rendemen tepung buah Nipah berdasarkan tempat tumbuh. Manfaat dari penelitian
ini adalah sebagai bahan informasi bahwa buah
Nipah dapat dijadikan tepung sehingga dapat
menciptakan usaha sampingan dan menambah
pendapatan mayarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat setempat,
dan
juga
merupakan
suatu
pertimbangan
untuk
menjadikan
tepung
tersebut sebagai bahan baku roti

METODE PENELITIAN

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan

hasil

pembuatan

tepung

buah Nipah maka nilai rendemen disajikan
pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Hasil perhitungan rendemen

Pengambilan buah Nipah dilaksanakan di

(Table 1. Yield Calculation Results)

Desa Penyolongan, Kecamatan Kusan Hilir,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,.
Sedangkan pengolahan bahan baku di lakukan
di Laboratorium Teknologi Hasil Hutan, Fakultas
Kehutanan

Universitas‘Lambung

Mangkurat.

Lama penelitian sampai dengan pengolahan
data dilaksanakan selama ± 3 bulan.
Bahan yang digunakan dalah buah Nipah

Pada

Tabel

1

di

atas

perlakuan

A1

( tumbuhan Nipah terendam) paling tinggi nilai
rendemen

yang

dihasilkan

yaitu

27.69%,

yang sudah matang pada 3 tempat tumbuh

sedangkan yang paling rendah nilai rendemen

yang berbeda ( Nipah yang tumbuh di pinggir

adalah perlakuan A3 (tumbuhan Nipah terdapat

sungai/ terendam air = 0 m, agak terendam air (

di daratan/kering) sebesar 24.73%.

± 10m ), di tempat kering/daratan ( ± 20 m)

Peralatan yang digunakan adalah parang,
pisau, baskom /nyiru, alat tumbuk/lesung,
parutan kelapa, ayakan, timbangan, palu,
oven, meteran, kalkulator, dan alat tulis.
Buah Nipah yang sudah matang diambil,
kemudian dipisahkan bagian yang tidak dikehendaki seperti sabut, tempurung dan diambil
buahnya seberat 500 gr, diparut, lalu dicuci,
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Pengaruh ke 3 perlakuan dapat diketahui
dari tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Analisis keragaman tepung buah Nipah
(Table 2.Analysis of Varians Nypa’s Fruit Flour)

Fatriani,dkk: Rendemen Tepung Buah ..... (32):
171-174

Berdasarkan hasil analisis keragaman
ternyata perlakuan (aktor tempat tumbuh)
tidak berpengaruh nyata terhadap rendemen
yang dihasilkan baik pada taraf kepercayaan
5 % mapun 1 %.

tergolong tumbuhan yang menyukai lingkungan
tanah yang berair payau karena Nipah sangat
toleran terhadap suhu lingkungan meskipun Nipah
mampu bertahan hidup di atas lahan yang agak

Rendemen yang dihasilkan pada buah Nipah

kering atau yang kering (www.proseanet.org/

yang terendam adalah paling tinggi diantara ke 3

browser/php). Daging buahnya berukuran kecil

perlakuan hal ini disebabkan karena buah Nipah

dan keras sehingga menyulitkan dalam proses

yang terendam berada pada iklim pantai yang

pemisahan dari serabut serta proses pengolahan

disukai oleh Nipah dan tumbuh dengan subur

tepung khususnya saat proses pemarutan, hal ini

pada lingkungan tanah yang berlumpur halus yang

mempengaruhi rendemen tepung buah Nipah

berair payau/asin. (www.proseanet.org/browser/

yang dihasilkan.

php). Hal ini juga terlihat bahwa daging buah

bulat telur, dan tekstur buahnya sangat keras dan

Menurut Masriah (2002), mengemukakan
faktor yang mempengaruhi suatu rendemen
ada-lah bahan baku, ukuran dan peralatan
yang digu-nakan.

tidak berair.Menurut Nazla (2006), diantara faktor

Rendemen juga berhubungan dengan limbah

yang mempengaruhi rendemen adalah ukuran dan

yang dihasilkan, pada saat proses pemarutan

tempat tumbuh

buah Nipah limbah berupa potongan-potongan

Nipah yang tumbuh di tempat terendam memiliki
kualitas yang baik, berukuran besar, berbentuk

Rendemen tepung buah Nipah yang agak

kecil dan kurang halusnya hasil parutan yang

terendam rata-rata 25% (lebih kecil dari tepung

didapat mengakibatkan berkurang-nya rendemen

buah Nipah yang terendam), hal ini dikarenakan

tepung tersebut, potongan tersebut tidak bisa lagi

buah Nipah tumbuh ditempat yang agak berair,

diman-faatkan karena keterbatasan alat yang

lingkungan tanah yang berlumpur. Daging buah-

digunakan dan keadaan bahan baku yang sangat

nya berukuran sedang lebih kecil dari buah Nipah

keras, akan tetapi rendemen dapat ditingkatkan

yang tumbuh di air (terendam). Tempat tumbuh

dengan penanganan bahan baku dan pemakaian

mempengaruhi besarnya ukuran daging buah

alat yang tepat.

Nipah. Adanya potongan-potongan kecil dari hasil

Faktor-faktor yang mempe-ngaruhi besarnya

parutan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi karena

rendemen tepung buah Nipah antara lain:

pada saat pengovenan potongan tersebut menjadi

bahan baku yang digunakan (buah Nipah

sangat keras, hal tersebut juga mempengaruhi

dengan tempat tumbuh yang berbeda), ukuran

besarnya rendemen buah Nipah yang agak

buah Nipah, peralatan yang digunakan dalam

terendam. Menurut Masriah (2002), mengemu-

proses produksi, dan ketelitian dalam proses

kakan bahwa faktor yang mempengaruhi besarnya

produksi tepung buah Nipah.

rendemen adalah ukuran dan peralatan yang
digunakan.
Rendemen buah Nipah yang tumbuh di daratan
adalah paling rendah diantara ke 3 perlakuan karena
buah Nipah tidak tumbuh dengan baik dan subur
pada kondisi tanah yang kering tidak berlumpur serta
suhu

yang

rendah

maka

mem-pengaruhi

pertumbuhan buah Nipah dan buah yang dihasilkan
mempunyai kualitas yang tidak baik dan berukuran
kecil, hal ini diperkuat dengan pernyataan yang
menyebutkan bahwa Nipah

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Rendemen

tepung

buah

Nipah

yang

terendam air adalah 27.69%. Rendemen tepung
buah Nipah yang agak terendam air adalah
25.00%. Ren-demen tepung buah Nipah yang
tumbuh didaratan adalah 24.73%. Berdasarkan
analisis keragaman ternyata tempat tumbuh
tidak

memberikan

penga-ruh

yang

nyata

terhadap rendemen tepung yang dihasilkan.
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Faktor-faktor yang mempe-ngaruhi besarnya
rendemen tepung buah Nipah antara lain:
bahan baku yang digunakan, ukuran buah
Nipah, pera-latan yang digunakan dalam proses
produksi, dan ketelitian dalam proses produksi
tepung buah Nipah.

Saran
Perlu penelitian rendemen tepung buah
Nipah dari berbagai daerah dan teknik
pengupasan buah Nipah
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PERFORMANSI SISTEM AGROFORESTRI TRADISIONAL DI DESA
TELAGA LANGSAT, KABUPATEN BANJAR PERFORMANCE OF
TRADITIONAL AGROFORESTRY SYSTEM IN TELAGA LANGSAT
VILLAGE, BANJAR REGENCY
ADISTINA FITRIANI & HAMDANI FAUZI
Program Studi Budidaya Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas
Lambung Mangkurat Jl.A.Yani KM 36 Kotak Pos 19, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan
ABSTRACT. The study aims to learn: (1) study the system and process of formation of agroforestri,
(2) study management system which includes the Division of labor, working time and work as well as
the institusional system, and (3) figure out the composition and structure of plants with agroforestry
system. The object of the research is the agroforestry system has been developed by the community in
the Sungai Langsat village, Banjar Regency in which consists of a type and composition that forms a
system. The results showed that the system agroforestry in the Sungai Langsat village consists of one
system of agroforestry, agrisilvikultur system, with two sub system, i.e. the sub system agroforestri
rubber garden and Orchard blend. The history of the development of the process of formation of
agroforestry system in location research in the beginning was the natural forest or scrub. Then opened
by the community for the annual crop of shifting cultivation. As time goes by, in addition to the annual
planting crops, also grow fruits and plants producing wooden resin (rubber). In its development the plant
fruits into orchards mixture that consists of a variety of fruit trees are scattered at random and irregular,
while rubber plantations were planted in irregular and tend to even aged.

Keywords: Performance, Traditional, Agroforestry System
ABSTRAK. Penelitan ini bertujuan untuk mempelajari : (1) mempelajari sistem dan proses terbentuknya
agroforestri, (2) Mendiskripsikan sistem pengelolaan yang meliputi pembagian kerja, waktu kerja dan
sistem kerja serta kelembagaannya, dan (3) mengetahui komposisi dan struktur tanaman dengan sistem
agroforestri. Obyek penelitian ini adalah sistem agroforestry yang telah dikembangkan oleh masyarakat
di desa Sungai Langsat Kabupaten Banjar yang di dalamnya terdiri atas jenis dan komposisinya yang
membentuk suatu sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem agroforestri yang terdapat di desa
Sungai Langsat terdiri dari satu sistem agroforestry, yaitu sistem agrisilvikultur dengan dua sub sistem ,
yakni sub sistem agroforestri kebun karet dan kebun buah campuran. Sejarah perkembangan proses
terbentuknya sistem agroforestri di lokasi penelitian pada mulanya adalah hutan alam dan atau semak
belukar. Kemudian dibuka oleh masyarakat untuk usaha perladangan tanaman semusim. Seiring
dengan berjalannya waktu, selain menanam tanaman semusim, juga menanam tanaman buah-buahan
berkayu dan tanaman penghasil getah (karet). Dalam perkembangannya tanaman buah-buahan
tersebut menjadi bentuk kebun buah campuran yang terdiri dari berbagai pohon buah-buahan yang
tersebar secara acak dan tidak beraturan, sedangkan penanaman karet cenderung ditanam secara
beraturan dan seumur.
Kata Kunci : Performansi, Tradisional, Sistem Agroforestri Penulis
untuk korespondensi:e-mail adistina_fitriani@yahoo.co.id
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PENDAHULUAN
Agroforestri

dilaksanakan. Sebagian besar mata pencaharian

pada

dasarnya

adalah

pola

pertanaman yang memanfaatkan sinar matahari dan
tanah

yang

‘berlapis-lapis‘ untuk

meningkatkan

produktivitas lahan. Misalnya, pada sebidang tanah
seorang petani menanam durian, mangga atau
rambutan yang memiliki tajuk (canopy) yang tinggi
dan lebar, dibawahnya ditanam kopi (Coffea spp)
yang

memang

memerlukan

naungan

untuk

berproduksi. Lapisan terbawah di dekat permu-kaan
tanah dimanfaatkan untuk menanam empon-empon,
jahe atau palawija/tanaman semusim lainnya yang
toleran/tahan terhadap naungan. Bisa dimengerti
bahwa

dengan

menggunakan

pola

tanam

agroforestri ini, dari sebidang lahan bisa dihasilkan
beberapa komoditas yang bernilai ekonomi. Akan
tetapi sebenarnya pola tanam agroforestri sendiri
tidak sekedar untuk meningkatkan produktivitas
lahan, tetapi juga melindungi lahan dari kerusakan
dan mencegah penurunan kesuburan tanah melalui
mekanisme alami. Tanaman berkayu yang berumur
panjang diharapkan mampu memompa zat-zar hara
(nu-trient) di lapisan tanah yang dalam, kemudian
ditransfer ke permukaan tanah melalui luruhnya
biomasa. Mekanisme ini juga mampu memelihara
produktivitas tanaman yang berumur pendek, seperti
palawija. Mekanisme alami ini menyerupai ekosistem
hutan alam, yakni tanpa input dari luar, ekosistem
mampu memelihara kelestarian produksi dalam
jangka panjang.

mendekati struktur hutan alam adalah kebun
rakyat. Pada kebun rakyat, tanaman-tanaman
secara

acak

sehingga

menciptakan

struktur tajuk dan perakaran yang berlapis. Jadi
manfaat ganda dari pola agroforestri (yang ideal
dan konsisten) adalah peningkatan produktivitas
dan pemeliharaan lingkungan.

Apabila diperhatikan kegiatan pertanian/
perkebunan

yang

telah

dilaksanakan

oleh

Masyarakat Desa Sungai Langsat dan dibandingkan dengan teori tersebut di atas, nampak
bahwa sudah lama praktek agroforestri tersebut
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tanam campuran antara kebun buah tanaman
berkayu

(antara

lain

durian,

cempedak,

langsat,dan mangga) dan tanaman semusim
(antara lain kencur, jahe, kunir, serai, kacang
tanah, pisang). Pola tani masyarakat desa ini
tergolong masih sederhana, namun demikian
mereka

sudah

bisa

melakukan

upaya-upaya

konservasi dalam rangka meningkatkan hasil
pemanfaatan lahan garapan mereka.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji
sistem agroforestri tradisional yang telah dilaksanakan oleh masyarakat desa Sungai Langsat
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar,
sedangkan tujuan secara khusus adalah untuk
mengkaji sistem dan proses terbentuknya sistem
agroforestri, mengetahui komposisi dan struktur
tanaman dengan sistem agroforestri dan mengkaji
sistem pengelolaan agroforestri tradisional

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima)
bulan, dimulai bulan Juni sampai dengan
Oktober 2010 yang meliputi kegiatan persiapan,
pelak-sanaan penelitian, pengolahan data dan
penulisan laporan. Tempat penelitian di desa
Sungai Langsat Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Banjar pada lahan masyarakat yang
dikelola dengan sis-tem agroforestri tradisional.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Pola tanam agroforestri yang dianggap paling

tumbuh

penduduknya adalah sebagai petani dengan pola

: Daftar pertanyaan semi terstruktur, alat ukur
tanaman (phi band, meteran dan tongkat ukur),
alat tulis-menulis, komputer dan kalkulator, alat
dokumentasi, peta wilayah desa dan Kecamatan,
GPS (Global Positioning System) untuk merekam
posisi geografi lokasi penelitian, dan thally sheet
untuk merekam data tanaman/tumbuhan.
Obyek penelitian terbagi dua, yaitu untuk
tujuan penelitian identifikasi sistem agroforestri,
proses

terbentuknya

sistem

agroforestri

dan

sistem pengelolaannya adalah masyarakat desa
yang telah membuat kebun rakyat dengan sistem
agroforestri dan untuk komposisi dan struktur
tanaman obyeknya adalah jenis tanaman pada

Fitriani,dkk: Performansi Sistem Agroforestri ..... (32):
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lahan masyarakat yang dikelola dengan sistem
agroforestri yang diambil dari responden terpilih
dari masyarakat desa sampel.
Jenis data yang dikumpulkan terbagi dua,
yaitu data primer dan data sekunder. Metode
pengum-pulan data primer adalah dengan melalui
wawan-cara yang mendalam (depth-interview)
dengan menggunakan daftar pertanyaan semi
terstruktur untuk tujuan penelitian identifikasi
sistem agro-forestri, proses terbentuknya sistem
agroforestri, dan sistem pengelolaan agroforestri
tradisional dengan anggota masyarakat desa yang
telah melaksanakan kegiatan usaha tani kebun
rakyat

dengan

sistem

agroforestri

dan

pengamatan di lapangan untuk komposisi dan
struktur

tanaman.

Data

sekunder

dengan

Keterangan :

menggunakan studi literatur dan dokumen dengan
cara mencatat dan atau memfotokopi.

Penentuan sampel responden untuk obyek
penelitian

terhadap

anggota

masyarakat

dilakukan dengan metode purposive sampling
(sampling bertujuan). Dalam penelitian ini dipilih
sebanyak 20 KK responden atau ± 20% dari
seluruh KK yang mengelola lahannya dengan
sistem agro-forestri di desa tersebut.
Terhadap

kegiatan

analisa

vegetasi,

dilak-

Gambar 1. Sketsa lokasi Petak Ukur dalam
sistem agroforestri
(Figure 1. Sketch of the location of Measure
sys-tem of agroforestry Swath)
Untuk mengetahui peranan/dominannya suatu

sanakan dengan membuat petak ukur (PU) yang

jenis

berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 20 x 20 m

dilakukan analisa vegetasi, dalam hal ini data

dibuat sebanyak empat buah tiap lahan sampel

yang didapat di lapangan kemudian diolah dengan

agroforestri (Fandeli, 1999). Caranya dapat diuraikan

menggunakan formula analisis vegetasi, yaitu :

sebagai berikut: Setiap lahan agroforestri terpilih

kerapatan (K), kerapatan relatif (KR), frekwensi

ditentukan titik tengahnya pada dua garis tengah

(F), frekwensi relatif (FR), dominasi (Do), dominasi

yang saling memotong. Dari titik tengah ini ditarik

relatif (DoR) dan indeks nilai penting (INP).

garis kuadran kearah Utara – Selatan dan Timur –
Barat. Ditengah-tengah garis kuadran ini dibuat petak
ukur (PU). Dengan cara ini maka untuk setiap kebun
terpilih terdapat empat buah PU. Pada setiap Petak
Ukur (PU) dibuat petak pengamatan dengan ukuran
20 x 20 meter untuk tingkat pohon, 10 x 10 meter
untuk tingkat tiang, 5 x 5 meter untuk tingkat
pancang dan 2 x 2 meter untuk tingkat semai
/tumbuhan bawah.

Keempat

PU

pada

setiap

lahan

agroforestri dapat dilihat pada Gambar 1.

vegetasi

terhadap

jenis

lainnya

perlu

Data yang terkumpul dari hasil wawancara
mendalam dengan menggunakan daftar
pertanyaan
semi
terstruktur
terhadap
responden dilakukan melalui tahapan reduksi
data (editing), klasifikasi dan tabulasi
berdasarkan tujuan penelitian.
Adapun tahapan analisis data secara detil
adalah sebagai berikut :
1) Identifikasi sistem agroforestri dan proses
terbentuknya agroforestri dianalisis secara
deskriptif berdasarkan jenis tanaman pokok
dan tanaman bawah (tahunan) dan sejarah
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atau time series yang dilakukan oleh responden,
2) Pengelolaan agroforestri dianalisis secara
deskriptif meliputi pembagian kerja, waktu
kerja, sistem kerja, serta kelembagaan,
Data komposisi dan struktur tanaman yang

agroforestri kebun karet dan kebun buah
cam-puran, yang merupakan bagian dari
sistem agri-silvikultur. Kedua sub sistem
tersebut dapat dije-laskan sebagai berikut :
Kebun Karet
Kebun

didapat di lapangan kemudian diolah dan dianalisis

karet

ditanam

secara

monokultur

dengan menggunakan pendekatan ekologis dengan

dengan jarak tanam yang teratur. Pada tahun-

melihat dan mempelajari dari struktur dan komposisi

tahun awal kebun karet ini ditanam dengan ditum-

tanaman penyusun dari suatu sistem, meliputi

pangsarikan dengan tanaman semusim, seperti

perhitungan nilai-nilai kuantitatif di atas dihitung

padi gunung, kacang tanah, jagung dan empon-

dengan formulasi sebagai berikut :

empon (jahe, kencur). Namun setelah tajuk pohon
karet menutup permukaan tanah dari sinar matahari, maka tanaman semusim sudah tidak efektif
lagi

ditanam

dan

kebun

karet

cenderung

homogen. Kebun karet ini cenderung dipelihara
dengan baik, yaitu secara berkala dilakukan
pengendalian terhadap tumbuhan pesaing, berupa
penyiangan maupun penyemprotan.

Kebun Buah Campuran
Di Desa Sungai Langsat banyak dijumpai
kebun buah campuran. Jenis vegetasi yang
menyusun kebun buah campuran di desa Sungai
Analisis Struktur vertikal dan horizontal sistem

Langsat ini antara lain adalah durian, cempedak,

agroforestri yang dikembangkan oleh masyarakat

langsat, asam mangga, kopi, pisang, jahe, kencur,

dilakukan dengan membuat diagram profil sistem

kunir, padi gunung dan ketela pohon.
Kebun buah dalam istilah bahasa Banjar dise-but

agroforestri secara vertikal dan horizontal.

dengan istilah dukuh atau pulau buah (Hafiziannor,

HASIL DAN PEMBAHASAN

2002), dalam istilah masyarakat Dayak di Kalimantan

Diskripsi Sistem Agroforestri

Timur disebut dengan istilah lembo (Sardjono, 1990).

sistem

Dalam konteks penelitian ini, mengadopsi pendapat

agroforestri, yaitu sistem agrisilvikultur dengan

Sardjono (1990) pada kasus penelitian lembo, maka

dua

oleh

konsep kebun buah yang dikembangkan oleh warga

Sistem

desa Sungai Langsat dapat dispesifikasikan sebagai

agrisilvikultur adalah penggunaan lahan secara

berikut : Areal kebun tradisional yang terdapat

sadar dengan pertim-bangan yang masak untuk

berbagai jenis tanaman berkayu bermanfaat, baik

memproduksi seka-ligus hasil-hasil pertanian dan

yang belum dibudidayakan (wild-species), setengah

kehutanan pada suatu unit manajemen lahan atau

dibudidayakan

dengan kata lain merupakan sistem agroforestri

dibudidayakan (cultivated-species), didominasi oleh

yang mengkom-binasikan komponen kehutanan

jenis pohon dari suku penghasil buah-buahan,

(tanaman ber-kayu/wood plant) dengan komponen

sebagian dikombinasikan dengan tanaman-tanaman

pertanian (tanaman non kayu).

bermanfaat lainnya atau binatang (hijauan makanan

Hasil penelitian
sub

masyarakat

sistem
desa

menemukan
yang

satu

dikembangkan

Sungai

Langsat.

Berdasarkan definisi dan terminologi masyarakat sub sistem tersebut meliputi sub sistem
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(semi

cultivated

ternak), serta berada tersebar

species)

dan

Fitriani,dkk: Performansi Sistem Agroforestri ..... (32):
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tidak teratur di bekas lahan ladang atau di sekitar

Komposisi jenis tanaman

tempat tinggal”. Kata-kata bercetak tebal dalam

sistem agroforestri

kalimat

tersebut

pada

dasarnya

merupakan

karakter kunci kebun buah campuran, dengan
penjelasan sebagai berikut (Sardjono, 1990):

a. Kebun:
memperjelas
perbedaannya
dengan hutan alam (natural forest).
Meskipun
demi-kian
dari
aspek
perkembangannya sistem yang mayoritas
bertumpu pada permudaan alami (natural)
walaupun ada sebagian petani yang sudah
menggunakan bibit unggul hasil pemuliaan
(khususnya untuk jenis pohon durian) serta
pengelolaannya yang kurang intensif maka
kebun buah di desa Sungai Langsat tidak
sepenuhnya dapat dikatago-rikan sebagai
tegakan buatan (man made stand).
b. Tradisional: tidak saja menyangkut teknologi

Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan
masyarakat desa Sungai Langsat di lahan
agroforestri didominasi oleh tanaman penghasil
buah-buahan untuk kebun campuran dan pohon
karet untuk kebun karet. Jenis-jenis yang dibudidayakan merupakan jenis-jenis untuk dikonsumsi masyarakat itu sendiri ataupun jenis
komer-sil yang laku dijual di pasar maupun di
lokasi lahan agroforestri. Secara rinci jenis-jenis
tanaman

di

lahan

agroforestri

ini

adalah

sebagaimana dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis-jenis tanaman di lahan agroforestri
(Table 1. The types of crops in agroforestry land)

pengelolaannya yang masih sederhana dan
telah dipraktekkan secara lintas generasi,
tetapi praktek inipun juga telah menyatu
dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti, bilamana berbicara masalah kebun buah campuran tidaklah sekedar
menyangkut aspek biofisik semata, melain-kan
juga terkait aspek sosiokulturalnya.

c. Didominasi oleh jenis pohon dari suku
penghasil buah-buahan: terutama dari
beberapa suku yang dominan, yaitu;
Anacar-diaceae,
Bombacaceae,
Meliaceae,
Mora-ceae,
Sapindaceae,
Rubiceae dan Palmae. Dominasi jenis
buah-buahan juga menen-tukan nilai
ekonomi kebun buah yang menjadi tujuan
penting dari praktek budidaya sistem ini.
d. Tersebar tidak teratur: menggambarkan
struktur praktek tradisional yang berbasis
pengalaman ini yang menyerupai ekosistem
alami. Ketidakteraturan tersebut tidak hanya
dalam kaitannya distribusi komponen kebun
buah secara horizontal, tetapi juga dalam hal
struktur vertikal dan umur tegakan.

Struktur horizontal sistem agroforestri
Struktur horizontal terkait dengan kerapatan,
frekwensi dan dominasi jenis tanaman. Dengan
menggunakan formula Curtis dan Mc. Intosh
(1956) yang dikutif Muller-Dombois dan Ellenberg
(1974), Soerianegara dan Indrawan (1980), Wratsongko (1982), penjumlahan ketiga komponen
tersebut

diatas

akan

dapat

menggambarkan

keadaan kuantitatif vegetasi hutan masing-masing
yang terdapat didalam hutan yang dinyatakan
dalam bentuk indeks nilai penting (INP). Penguasaan areal oleh jenis tanaman tertentu dilakukan
dengan menghitung INP, dimana jenis yang mempunyai nilai INP tertinggi adalah jenis yang
dominan menguasai areal tersebut.

Kerapatan jenis adalah banyaknya individu
suatu jenis dalam suatu luasan pengamatan.
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Besarnya nilai kerapatan suatu jenis terhadap jenis
yang lain dapat dilihat dari kerapatan relatifnya.
Frekwensi suatu jenis adalah sebaran suatu jenis
tanaman terhadap pada suatu areal, dan besarnya

Tabel 2. Kerapatan relatif untuk tingkat pohon
dalam lahan Agroforestri
(Table 2. Density relative to the tree level of
plants in agroforestry land)

sebaran jenis tanaman terhadap sebaran jenis
tanaman yang lain dinyatakan dengan frekwensi
relatif. Nilai frekwensi dipengaruhi oleh nilai kerapatan, jika tinggi nilainya maka kerapatannya juga
tinggi asalkan jenis tanaman tersebut tersebar tidak
mengelompok.
Nilai dominasi suatu jenis tanaman merupakan
perbandingan

proyeksi

tajuk

tanaman

tersebut

terhadap areal tertentu dan bisa dihitung dengan

Pada tingkat tiang nilai kerapatan relatif tinggi
dimiliki oleh langsat sebesar 39,29%, cempedak

menggunakan luas bidang dasar setinggi dada dan

sebesar 32,14% dan petai sebesar 14,29%. Data

besarnya nilai dominasi suatu jenis terhadap nilai

kerapatan relatif tanaman penyusun agroforestri

dominasi jenis tanaman yang lain merupakan do-

untuk tingkat tiang di desa Sungai Langsat dapat

minasi relatif (Soerianegara dan Indrawan, 1980).

dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil pengamatan dan
penca-tatan jenis, tinggi dan diameter pada
tanaman penyusun komponen agroforestri di
kebun buah campuran, maka dapat
dijelaskan lebih lanjut se-bagai berikut :

Tabel 3. Kerapatan relatif untuk tingkat tiang
dalam lahan Agroforestri
(Table 3. Density relative to the pole level of
plants in agroforestry land)

Kerapatan
Kerapatan suatu jenis merupakan nilai yang
menunjukkan jumlah atau banyaknya suatu jenis per
satuan luas. Makin besar kerapatan suatu jenis
makin banyak individu jenis tersebut per satuan luas.
Berdasarkan hasil penelitian, durian, cem-pedak,

Pada tingkat pancang kerapatan relatif tinggi

langsat dan karet merupakan jenis utama sistem

dimiliki oleh pisang sebesar 54,17% dan kopi

agroforestri yang memiliki nilai kerapatan relatif yang

sebesar 41,67%. Hal tesebut menunjukan bahwa

tinggi dibandingkan jenis tanaman yang lain, hal

jenis-jenis tanaman tersebut sesuai pada tempat

tersebut karena secara ekonomi dan eko-logi sesuai.

yang naung atau dibawah tegakan lain yang lebih

Nilai kerapatan relatif keempat jenis tersebut pada

tinggi. Data kerapatan relatif jenis tanaman penyu-

tingkat pohon adalah berkisar antara 36,84% untuk

sun agroforestri untuk tingkat pancang di desa

durian, 21,05% untuk cempedak, 21,05% untuk

Sungai Langsat dapat dilihat pada Tabel 4.

langsat dan 16,67% untuk karet. Data kerapatan
jenis relatif tanaman penyusun agroforestri untuk
tingkat pohon di desa Sungai Langsat dapat dilihat
pada Tabel 2.
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(Table 4.Density relative to the seedling level
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Fitriani,dkk: Performansi Sistem Agroforestri ..... (32):
175-185

Pada tingkat semai dan tumbuhan bawah
kerapatan relatif tinggi dimiliki oleh rumput-rumputan sebesar sebesar 86,99%, jahe sebesar
3,72%, langsat sebesar 2,97%, durian sebesar

Tabel 6. Frekwensi relatif tingkat pohon dalam
lahan Agroforestri
Table 6.Relative frequency to the tree level of
plants in agroforestry land)

2,23% dan kencur sebesar 2,23%. Data kerapatan
jenis relatif tanaman penyusun agroforestri untuk
tingkat semai dan tumbuhan bawah di desa
Sungai Langsat dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kerapatan relatif untuk tingkat semai
dan tumbuhan bawah dalam lahan
Agro-forestri

agroforestri untuk tingkat tiang di desa Sungai

(Table 5. Density relative to the seed and ground

Langsat dapat dilihat pada Tabel 7.

Data frekwensi relatif jenis tanaman penyusun

level of plants in agroforestry land)

Tabel 7. Frekwensi relatif untuk tingkat tiang
dalam lahan Agroforestri
(Table 7.Relative frequency to the pole level
of plants in agroforestry land)

Frekwensi
Frekwensi suatu jenis menunjukkan penye-baran
pada suatu areal. Jenis-jenis yang menyebar merata
mempunyai
sebaliknya

nilai

frekwensi

jenis-jenis

yang

besar

dan

Data frekwensi relatif jenis tanaman penyusun

mempunyai

nilai

agroforestri untuk tingkat pancang di desa Sungai

yang

frekwensi kecil daerah penyebarannya tidak begitu

Langsat dapat dilihat pada Tabel 8.

luas. Durian,cempedak dan langsat memiliki nilai
frekwensi tertinggi yang artinya pada setiap kebun
buah campuran, tanaman tersebut selalu ada.

Berdasarkan hasil penelitian, durian, cempedak dan langsat merupakan jenis utama sistem

Tabel 8. Frekwensi relatif untuk tingkat
pancang dalam lahan Agroforestri
(Table 8. Relative frequency to the seedling
level of plants in agroforestry land)

agroforestri yang memiliki nilai frekwensi relatif
yang tinggi dibandingkan jenis tanaman yang lain,
hal tersebut karena secara ekonomi dan ekologi
sesuai. Nilai frekwensi relatif ketiga jenis tersebut
pada tingkat pohon adalah 30,43% untuk durian,
26,09% untuk cempedak dan 28,26% untuk langsat. Frekwensi relatif jenis-jenis tanaman penyusun agroforestri untuk tingkat pohon di desa

Data frekwensi relatif jenis tanaman
penyusun agroforestri untuk tingkat semai
dan tumbuhan bawah di desa Sungai Langsat
dapat dilihat pada Tabel 9.

Sungai Langsat dapat dilihat pada Tabel 6.
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Tabel 9. Frekwensi relatif untuk tingkat semai
dan tumbuhan bawah dalam lahan
Agro-forestri
(Table 9. Relative frequency to the seed level

Tabel 11. Dominasi relatif tingkat tiang dalam
lahan Agroforestri
Table 11. Relative dominance to the pole
level of plants in agroforestry land)

and ground plants in agroforestry land)

Indeks Nilai Penting (INP)

Dominansi
Besar kecilnya dominasi suatu jenis tergantung besarnya luas bidang dasar (lbds) setinggi
dada. Dominasi relatif merupakan penguasaan
jenis pohon terhadap jenis pohon lainnya dalam
komunitas sehingga populasi jenis lain relatif
akan

berkurang

dalam

jumlah

dan

daya

hidupnya. Ber-dasarkan luas bidang dasar dan
dominasi relatif jenis yang mempunyai nilai
tinggi adalah durian, langsat dan cempedak.
Dominasi relatif jenis-jenis tanaman penyusun
agroforestri untuk tingkat pohon di desa Sungai
Langsat dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10.Dominansi relatif tingkat pohon
dalam lahan Agroforestri
(Table 10.Relative dominance to the tree level
of plants in agroforestry land)

Berdasarkan

nilai

perhitungan

Indeks

Nilai

Penting (INP) pada sistem agroforestri pada obyek
penelitian di desa Sungai Langsat, didapat empat
jenis tanaman pada tingkat pohon yang mem-punyai
nilai INP tertinggi yaitu durian sebesar 130,45%,
langsat sebesar 64,63%, cempedak sebesar 56,85%
dan karet sebesar 26,73%. Keberadaan keempat
jenis pohon yang mendo-minasi lahan agroforestri di
desa Sungai Langsat tersebut menunjukkan bahwa
secara ekologis keempat jenis tanaman tersebut
sesuai tumbuh di tempat tersebut. Menurut Verheij
dan Coronel (1997), durian, cempedak dan langsat
merupakan tanaman buah yang termasuk 10 besar
produk tanaman buah utama di Asia Tenggara dan
Kali-mantan termasuk daerah yang menjadi asal-usul
tanaman buah tersebut. Keberadaan durian di suatu
areal selalu identik dengan keberadaan cem-pedak
dan langsat, dan tanaman buah tersebut akan
membentuk strata seperti halnya di hutan alam.
Jenis-jenis tanaman buah tersebut sesuai tumbuh di
tempat yang agak lembab, perlu ada naungan, curah
hujan

yang

merata

dan

dengan

tanah

yang

bertekstur sedang, berdrainase baik, kaya akan
bahan organik. Begitu pula halnya dengan tanaman

Data dominansi relatif tanaman penyusun

karet

yang

memang

sejak

dulu

sudah

mulai

agroforestri untuk tingkat tiang di desa Sungai

dibudidayakan oleh masyarakat, umumnya sesuai

Langsat dapat dilihat pada Tabel 11.

ditanam di Kalimantan.

Data Indeks Nilai Penting (INP) untuk
tingkat pohon tanaman penyusun agroforestri
di desa Sungai Langsat adalah sebagaimana
disajikan pada Tabel 12.
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Tabel 12.Indeks Nilai Penting tingkat pohon
dalam lahan Agroforestri
(Table 12.Important Value Index to the tree

Data Indeks Nilai Penting (INP) masingmasing jenis pada tingkat semai dan tumbuhan
bawah pada lahan agroforestri di desa Sungai
Langsat selengkapnya terlampir pada Lampiran

level of plants in agroforestry land)

15. Data Indeks Nilai Penting (INP) untuk
tingkat semai dan tumbuhan bawah tanaman
penyusun agroforestri di desa Sungai Langsat
adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 15.

lahan

Tabel 15.Indeks Nilai Penting tingkat semai
dan tumbuhan bawah dalam lahan
Agro-forestri

agroforestri di desa Sungai Langsat selengkapnya

(Table 15. Important Value Index to the seed level

Data Indeks Nilai Penting (INP) masing-masing

jenis

pada

tingkat

tiang

pada

terlampir pada Lampiran 13. Data Indeks Nilai
Penting

(INP)

untuk

tingkat

tiang

and ground plants in agroforestry land)

tanaman

penyusun agroforestri di desa Sungai Langsat
adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13.Indeks Nilai Penting tingkat tiang
dalam lahan Agroforestri
(Table 13. Important Value Index to the pole
level of plants in agroforestry land)

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Sistem agroforestri yang terdapat di desa Sungai
Langsat ialah sistem agrisilvikultur. Dengan dua sub
sistem yaitu sub sistem agroforestri ke-bun karet dan
sub sistem kebun buah campuran.

Sejarah perkembangan proses terbentuknya
Data Indeks Nilai Penting (INP) masing-

sistem

agroforestri

dilokasi

penelitian

pada

masing jenis pada tingkat pancang pada lahan

mulanya adalah hutan alam dan atau semak belu-

agroforestri di desa Sungai Langsat selengkapnya

kar. Kemudian dibuka oleh masyarakat untuk

terlampir pada Lampiran 14. Data Indeks Nilai

usaha perladangan tanaman semusim. Seiring

Penting (INP) untuk tingkat pancang tanaman

dengan berjalannya waktu, selain menanam ta-

penyusun agroforestri di desa Sungai Langsat

naman semusim, juga menanam tanaman buah-

adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 14.

buahan berkayu dan tanaman penghasil getah
(karet).

Tabel

14. Indeks Nilai Penting tingkat
pancang dalam lahan Agroforestri
(Table 14. Important Value Index to the seedling
level of plants in agroforestry land)

Kemudian

tanaman

pada

buah-buahan

perkembangannya

tersebut

berkembang

menjadi bentuk kebun buah campuran yang terdiri
dari berbagai pohon buah-buahan yang tersebar
secara acak dan tidak beraturan. Sedangkan penanaman karet cenderung ditanam secara beraturan dan seumur.
Sistem

pengelolaan

agroforestri

di

desa

Sungai Langsat masih bersifat tradisional dimana
lahannya adalah berstatus lahan milik yang
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masing-masing dimiliki oleh satu kepala keluarga
(KK). Pada sistem pengelolaan tradisional ini
ketenagakerjaan sebagian besar menggunakan
tenaga kerja dari anggota keluarga. Waktu kerja
dimulai pagi hari sampai siang hari dan sore hari.
Sistem kelembagaan yang berlaku masih sebatas
non formal dikelola oleh keluarga dan belum
dalam bentuk organisasi kelembagaan formal.
Kondisi ekologis berdasarkan keadaan vege-tasi
di lahan agroforestri menyerupai keadaan eko-sistem
hutan alam dengan keanekaragaman jenis tanaman
yang terdiri dari 14 jenis tanaman peng-hasil buah
dan 1 jenis tanaman penghasil getah, struktur vertikal
terdiri dari empat stratifikasi, indeks nilai penting
didominasi jenis dominan seperti karet, cempedak,
durian dan langsat.

Saran
Sistem agroforestri di desa Sungai Langsat ini
perlu pembinaan lebih lanjut, antara lain perlunya
penguatan kelembagaan kelompok tani, membuat
jejaring pasar hasil agroforestri, pengolahan pasca
panen hasil agroforestri. Dimana hal tersebut nantinya akan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa tersebut serta dapat
menjadi percontohan dalam pengelolaan lahan
masyarakat pedesaan, baik didalam kawasan
hutan maupun diluar kawasan hutan.
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ANALISIS SIFAT FISIK DAN KIMIA BRIKET ARANG DARI
CAMPURAN KAYU GALAM (Melaleuca leucadendron Linn) DAN
TEMPURUNG KEMIRI (Aleurites moluceana Wild)
CHARACTERISTIC OF PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS
REPORTS FROM A MIXTURE OF CHARCOAL KAYU GALAM
(Melaleuca leucadendron LINN) AND SHELL CANDLENUT (Aleurites
moluceana WILD)
LUSYIANI
Program Studi Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Lambung
Mangkurat Banjarbaru Jl. A. Yani KM 36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
ABSTRACT. The purpose of this study was to determine the effect of mixture composition Galam
wood with walnut shells to the quality of the resulting charcoal briquettes. The results and analysis
of variance showed that the treatment given very real effect on the moisture content, ash content,
the levels of substances fly, carbon residue, and the calorific value and significantly affect the
density. The addition of hazelnut shell causes an increase in moisture content, ash content, and
levels of substances that reduce the amount of carbon fly and the rest of the calorific value
generated. The addition of hazelnut shells up to 50% (treatment A3) results in a briquette charcoal
briquettes are still compliant imports (Japanese standard). Based on the results of the test, the
charcoal briquettes produced have physical and chemical properties as follows: the average water
content of 7.949%, the average ash content of 2.855%, the average levels of substance flew
29.510%, the average carbon remaining 67.652%, average the average density of 0.779
gram/cm3, and the average calorific value of 6202.6594 cal / gram.
Keywords: moisture content, ash content, carbon residue
ABSTRAK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komposisi campuran kayu
galam dengan tempurung kemiri terhadap kualitas briket arang yang dihasilkan. Hasil penelitian
dan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan berpengaruh sangat nyata
terhadap kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, karbon sisa, dan nilai kalor serta berpengaruh
nyata terhadap kerapatan. Penambahan tempurung kemiri menyebabkan kenaikan kadar air,
kadar abu, dan kadar zat terbang sehingga mengurangi jumlah karbon sisa dan nilai kalor yang
dihasilkan. Penambahan tempurung kemiri sampai 50% (perlakuan A3) menghasilkan briket arang
yang masih memenuhi standar briket impor (standar Jepang). Berdasarkan hasil pengujian, briket
arang yang dihasilkan mempunyai sifat fisik dan kimia sebagai berikut : rata-rata kadar air 7,949%,
rata-rata kadar abu 2,855%, rata-rata kadar zat terbang 29,510%, rata-rata karbon sisa 67,652%,
rata-rata kerapatan 0,779 gram/cm3, dan rata-rata nilai kalor 6202,6594 cal/gram.
Kata Kunci : kadar air, kadar abu, karbon sisa
Penulis untuk korespondensi: e-mail lusyiani@yahoo.co.id
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PENDAHULUAN

hasil perkebunan. Dari industri tersebut banyak

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang

dihasilkan limbah yang sampai sekarang masih

Maha Esa yang tidak ternilai harganya bagi

belum dimanfaatkan. Salah satu contoh industri

kehidupan

manusia.

Hutan

tidak

hanya

bermanfaat sebagai penghasil kayu dan hasil
hutan lainnya, tetapi juga bermanfaat sebagai
pengatur tata air, habitat bagi satwa, tempat
penelitian, tempat rekreasi, dan lain-lain. Salah
satu hasil hutan yang paling penting adalah kayu.

Kayu sudah sejak dulu dikenal manusia,
tetapi pada saat itu penggunaan kayu masih
bersifat sederhana tanpa ada perlakuan yang
khusus. Dengan semakin berkembangnya
jaman, maka penggunaan kayu sebagai
bahan bakar juga semakin berkembang dan
telah mengalami berbagai macam perlakuan
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
kayu tersebut sebagai bahan bakar.
Sudrajat (1983), mengatakan bahwa kayu
sebagai bahan bakar mempunyai sifat-sifat yang
kurang

menguntungkan

antara

lain

bersifat

heterogen, kadar air tinggi, voluminous, mengeluarkan banyak asap, banyak abu, dan nilai kalor
yang dihasilkan rendah. Berdasarkan hal tersebut,
untuk meningkatkan kualitas kayu sebagai bahan
bakar perlu dilakukan suatu usaha agar sifat-sifat
kayu yang kurang menguntungkan tersebut dapat
diatasi. Salah satu usaha yang dilakukan ialah
dengan mengubah kayu menjadi briket arang.
Kebutuhan kayu sebagai bahan baku pembuatan briket arang akan terus meningkat seiring
dengan

meningkatnya

konsumsi

pemakaian

energi. Peningkatan kebutuhan kayu ini scera
tidak langsung akan menyebabkan kerusakan
hutan dan punahnya jenis-jenis kayu tertentu
akibat pengam-bilan kayu yang dilakukan secara
liar. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu
dicarikan sumber bahan baku yang baru, yang
dapat meng-gantikan atau mengurangi pemakaian
kayu sebagai bahan utama dalam pembuatan
briket arang. Sumber bahan baku ini dapat berupa
limbah

eksploitasi,

limbah

industri,

limbah

pertanian dan limbah perkebunan.

Kalimantan Selatan banyak memiliki industri
yang mengolah hasil hutan, hasil pertanian dan

yang ada ialah pengolahan biji kemiri sehingga
menjadi kemiri yang siap digunakan. Sisa dari
pengolahan biji kemiri ini ialah tempurung kemiri
yang

dibuang

begitu

saja

tanpa

ada

pemanfaatan lebih lanjut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komposisi campuran kayu galam
dengan tempurung kemiri terhadap kualitas briket
arang yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru
tentang pemanfaatan limbah tempurung kemiri
sebagai bahan campuran dalam pembuatan briket
arang, sehingga akan mengurangi pemakaian
kayu sebagai bahan utama dalam pembuatan briket tersebut. Penambahan arang tempurung kemiri akan meningkatkan kualitas briket arang yang
dihasilkan dari arang kayu galam.

METODE PENELITIAN
Tempat

penelitian

ini

dilaksanakan

di

Labora-torium Dinas Pertambangan dan Energi
Banjar-baru

Kalimantan

Selatan.

Waktu

penelitian dilakukan selama 2 bulan yang
meliputi persiapan bahan baku, pelaksanaan
penelitian, dan penyusunan hasil penelitian.
Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah arang kayu galam (Melaleuca leucadendron Linn), arang tempurung kemiri (Aleurites
moluccana Wild), tepung tapioka sebagai bahan
perekat, dan air aquades sebagai pelarut.
Adapun peralatan yang dipergunakan dalam
penelitian ini antara lain: crusher untuk menghancurkan arang sehingga menjadi serbuk arang,
saringan 50 mesh untuk menyaring serbuk arang,
neraca analitik untuk menimbang berat contoh uji,
catakan untuk membuat contoh uji (diameter 3,5 cm
dan tinggi 10 cm), hydraulic press untuk mene-kan
atau mengepres serbuk arang, desikator untuk
mendinginkan contoh uji, tanur listrik (Muffel Furnace) untuk proses pengabuan dan pengukuran zat
terbang, cawan nikel tertutup tempat untuk mengukur
kadar zat terbang, cawan porselin tem-
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pat untuk mengukur kadar abu, oven pengering
untuk mengeringkan contoh uji, dan Bomb kalorimeter untuk mengukur nilai kalor.
Langkah-langkah yang dilakukan

dalam

pembuatan contoh uji ini yaitu menyediakan
bahan baku berupa arang galam dan arang
tempurung kemiri yang diperoleh dari proses
karbonisasi,

menghancurkan

arang

dengan

crusher sehingga menjadi serbuk arang. Serbuk
arang tersebut kemudian disaring melalui saringan

Penetapan kadar abu
Kadar abu adalah persentase abu yang
terbentuk

dari

pembakaran

sempurna

briket

arang. Contoh uji briket arang ditimbang sebanyak
1,000 gram dan dimasukkan ke dalam cawan
porselin, kemudian diabukan dalam tanur listrik
pada suhu kurang lebih 700 0C selama 2 jam.
Contoh

uji

kemudian

didinginkan

di

dalam

desikator lalu ditimbang beratnya.

50 mesh, memanaskan 100 ml air kemudian
ditambah tepung tapioka sebanyak 5% dari berat
serbuk arang yang akan dibuat contoh uji (250
gram), dan diaduk sehingga menjadi larutan semi
solid, mencampur serbuk arang dengan perekat,
kemu-dian

memasukkan

ke

dalam

cetakan

sebanyak 30 gram dan dilakukan pengepresan
dengan tekanan sebesar 100 kg, mengeringkan
briket

arang

yang

dihasilkan

dengan

menggunakan oven pengering pada suhu 100 –
1200c selama

kurang lebih 4 jam, setelah

dikeringkan briket arang tersebut diletakkan di
udara terbuka selama 24 jam, briket arang yang
telah kering kemudian siap diuji.

Pengujian yang dilakukan antara lain
pene-tapan kadar air, kadar abu, zat terbang,
karbon sisa, kerapatan dan nilai kalor yang
dihasilkan.
Sihombing
et
al
(1999),
menyatakan bahwa prose-dur pengujian yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
Penetapan kadar air
Kadar air adalah jumlah air yang terdapat

Keterangan :
A = Berat contoh uji sebelum diabukan (gram)
B = Berat contoh uji setelah diabukan (gram)
Penetapan zat terbang (Volatile Matter)
Zat terbang adalah zat yang keluar dalam
bentuk gas pada saat pembakaran briket arang.
Contoh uji briket ditimbang 1,000 gram dan
dimasukkan ke dalam cawan nikel tertutup dan
dipanaskan dalam tanur listrik pada suhu 900 0 C
selama 8 menit. Contoh uji kemudian didinginkan
di dalam desikator lalu ditimbang beratnya.

Keterangan :
X = Berat contoh uji sebelum dipanaskan
(gram)
Y = Berat contoh uji sesudah dipanaskan (gram)

Penetapan karbon sisa (fixed carbon)
Karbon sisa adalah fraksi karbon yang
terkan-dung di dalam briket arang selain fraksi

dalam briket arang sampai keseimbangan kadar

abu, air, dan zat-zat yang mudah menguap.

air tercapai sesuai dengan udara sekitarnya.

Penetapan kerapatan

Contoh uji briket arang ditimbang beratnya, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 0 –
1100C selama kurang lebih 2 jam. Contoh uji

Kerapatan ditentukan berdasarkan perbandingan antara berat dengan volume contoh.

kemudian dikeluarkan dan didinginkan di dalam
desikator lalu ditimbang beratnya.

Keterangan :
X = Berat contoh uji sebelum dikeringkan
(gram)
Y = Berat contoh uji sesudah dikeringkan (gram)
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Keterangan :
X = Berat contoh uji (gram)
Y = Volume contoh uji (cm3)
Penetapan nilai kalor
Nilai kalor adalah besarnya panas yang dihasilkan oleh 1 gram briket arang. Nilai kalor dihitung
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berdasarkan jumlah kalor yang dilepaskan
sama dengan jumlah kalor yang diserap, dalam

mengetahui adanya pengaruh dari perlakuan yang

arang

diberikan, maka dilakukan perhitungan data mela-

ditimbang se-banyak 1,000 gram, kemudian

lui analisis keragaman RAL, yang dapat dilihat

dimasukkan ke dalam Bomb Kalorimeter. Nilai

pada Tabel 1. (Hanafiah, K.A. 1997).

satuan

kalor

cal/gram.

yang

Contoh

terbaca

uji

pada

briket

alat

kemudian

dikoreksi agar diperoleh nilai kalor akhir.

Nilai kalor = A – B
Keterangan :
A = Nilai kalor yang terbaca pada alat (cal/gram)

Tabel 1. Analisis keragaman rancangan acak
lengkap
(Table 1.Analysis of Varians Randomized
Com-pletely Design)

B = Koreksi panas pada kawat besi (1 cm = 2,3 cal)

Analisis Data
Penelitian ini menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4
ulangan, sehingga banyak contoh uji yang
digunakan adalah 5 x 4 = 20 satuan contoh uji.
Menurut Hanafiah, K. A. (1997), model umum
yang digunakan adalah sebagai berikut :

Dimana :
Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan
ke-i dan ulangan ke-j
μ = Nilai rata-rata ulangan
=

Pengaruh
perlakuan
ditetapkan
berdasarkan perbandingan nilai F hitung
dengan F tabel pada tingkat 5% dan 1%,
kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut :
1. F hitung F tabel, berarti perlakuan
berpengaruh nyata
2. F hitung < F tabel, berarti perlakuan tidak
berpengaruh nyata
Selanjutnya
dilakukan
perhitungan
koefisien keragaman (KK) yang dinyatakan
dalam persen dengan rumus :

Pengaruh perlakuan ke-I dan ulangan ke-j

Kesalahan percobaan pada perlakuan
ke-i dan ulangan ke-j
Adapun perlakuan yang diberikan pada
penelitian ini adalah kombinasi campuran
antara arang kayu dan arang tempurung
kemiri dengan perbandingan sebagai berikut :

Dimana :
KK
= Koefisien keragaman
KTG = Kuadrat tengah galat
= Rerata seluruh data pengamatan

A1. = Arang kayu galam 100%

pengaruh perlakuan yang diberikan, maka

=

A2. = Arang kayu galam 75% + Arang
tempurung kemiri 25%
A3. = Arang kayu galam 50% + Arang
tempurung kemiri 50%
A4. = Arang kayu galam 25% + Arang
tempurung kemiri 75%
A5.= Arang tempurung kemiri 100%
Data yang diperoleh dari hasil pengukuran
diuji kenormalannya dengan pengujian sebaran
nor-mal menurut uji Liliefors. Selanjutnya apabila
data menyebar normal dilakukan uji Homogenitas
Ragam Bartlett. Setelah data homogen, untuk

Untuk mendapatkan ketelitian hasil dari
dibuat hubungan nilai koefisien keragaman dan
macam uji beda yang sebaiknya dipakai yaitu :

1. Jika KK besar (minimal 10% pada kondisi
homogen atau minimal 20% pada kondisi
heterogen), uji lanjutan yang sebaiknya
digu-nakan adalah Uji Duncan.
2. Jika KK sedang, (antara 5 – 10% pada kon-disi
homogen atau antara 10 – 20% pada kondisi
heterogen),

uji

lanjutan

yang

sebaik-nya

digunakan adalah Uji Beda Nyata Terkecil.

3. Jika KK kecil (maksimal 5% pada kondisi homogen atau maksimal 10% pada kondisi
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heterogen), uji lanjutan yang sebaiknya

Perlakuan A3 berbeda nyata dengan
perlakuan A1 dan tidak berbeda nyata dengan
perlakuan A2. Sedangkan perlakuan A2 tidak
berbeda nyata dengan perlakuan A1.

digunakan adalah Uji Beda Nyata Jujur.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar Air

Arang galam mempunyai struktur yang lebih

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan
terha-dap kadar air, maka dilakukan analisis
keragaman seperti pada Tabel 2.

kasar dan pori-pori yang besar dan banyak,
sedangkan arang kulit kemiri strukturnya lebih
halus, padat, pori-pori yang kecil dan jumlahnya
sedikit. Dengan perbedaan struktur ini, maka

Tabel 2. Analisis keragaman kadar air briket arang
(Table 2. Analysis of varians of the charcoal bri-

arang galam mempunyai kemampuan lebih besar
untuk melepaskan air yang terikat di dalam briket
pada saat proses pengepresan dan pengeringan

quette the moisture content)

bila dibandingkan dengan briket dari kulit kemiri.
Perbedaan kemampuan ini berpengaruh pada
saat pengujian kadar air dimana briket arang
galam memiliki kadar air yang lebih rendah

KK = 5,9%
** = Berbeda sangat nyata pada tingkat 1%

dibandingkan dengan briket tempurung kemiri.
Besarnya

kadar air selain ditentukan oleh

karakteristik bahan yang digunakan juga ditentukan

Hasil analisis keragaman menunjukkan
bahwa komposisi campuran bahan baku

oleh besarnya tekanan dan proses karbonisasi, yaitu

memberikan pengaruh yang sangat nyata (Fhit

(Griffion (1950) yang dikutip oleh Ahdiansyah (1993).

= 8,939 > Ftab pada taraf 99% = 4,89),
terhadap kadar air briket arang.

Tekanan yang besar menyebabkan air yang terdapat

Untuk mengetahui perlakuan mana yang

jumlah udara, suhu, dan lamanya

karbonisasi

di dalam briket arang dipaksa untuk keluar sehingga
air yang tertinggal di dalam briket menjadi berkurang.

memberikan perbedaan, maka dilakukan Uji Beda

Suhu yang rendah dan waktu karbonisasi yang cepat

Nyata Terkecil (BNT) seperti terlihat pada Tabel 3.

akan menyebabkan kadar air yang terdapat di dalam

Tabel 3. Hasil Uji BNT pengaruh perlakuan
terha-dap kadar air
(Table 3. Results of the test LSD the influence
of the treatment of the water level)

bahan

baku

masih

tinggi

sehingga

akan

mempengaruhi kualitas arang mau-pun briket arang
yang dihasilkan.

Kadar Abu
Untuk mengetahui pengaruh perlakuan
terha-dap kadar abu, maka dilakukan analisis
keragaman seperti pada Tabel 4.

Daari hasil uji BNT terlihat bahwa perlakuan A5
berbeda sangat nyata terhadap perlakuan A1 dan

Tabel 4. Analisis keragaman kadar abu briket
arang
(Table 4.Analysis of varians the charcoal
briquette ash levels)

A2, berbeda nyata terhadap perlakuan A3, dan
tidak

berbeda

nyata

dengan

perlakuan

A4.

Perlakuan A4 berbeda sangat nyata terhadap
perlakuan A1, berbeda nyata dengan perlakuan A2,
dan tidak berbeda nyata dengan perlakuan A3.
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Hasil analisis keragaman menunjukkan
bahwa komposisi campuran bahan baku

Kadar Zat Terbang

memberikan pengaruh yang sangat nyata (Fhit

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan

= 1939.625 > Ftab pada taraf 99% = 4,89),
terhadap kadar abu briket arang.

terha-dap kadar zat terbang, maka dilakukan
analisis keragaman seperti pada Tabel 6.

Untuk mengetahui perlakuan mana yang
memberikan perbedaan, maka dilakukan Uji Beda

Tabel 6. Analisis keragaman kadar zat terbang

Nyata Jujur (BNJ) seperti terlihat pada Tabel 5.

(Table 6. Analysis of varians fly ash level)

Tabel 5. Hasil Uji BNJ pengaruh perlakuan
terhadap kadar abu
(Table 5. Results of the test HSD the influence of
the treatment of the levels of the ash)

KK = 2.72%
** = Berbeda sangat nyata pada tingkat 1%
Hasil analisis keragaman menunjukkan
bahwa komposisi campuran bahan baku
memberikan pengaruh sangat nyata (Fhit =

semua

660,27 > Ftab pada taraf kepercayaan 99% =
4,89), terhadap kadar zat terbang briket arang.
Untuk mengetahui perlakuan mana yang

perlakuan berbeda sangat nyata, dan hanya perla-

memberikan perbedaan, maka dilakukan Uji Beda

kuan A1 (galam 100%) yang tidak berbeda nyata

Nyata Jujur (BNJ) seperti terlihat pada Tabel 7.

Dari

hasil

uji

BNJ

terlihat

bahwa

terhadap perlakuan A2. Meningkatnya kadar abu
disebabkan karena tempurung kemiri memiliki kadar
lignin yang tinggi serta sejumlah garam-garam
mineral

yang

terdapat

didalamnya.

Dinas

Perkebunan (1986), menyatakan bahwa kom-posisi

Tabel 7. Hasil Uji BNJ pengaruh perlakuan
terhadap kadar zat terbang
(Table 7.The test result HSD the influence of
the treatment of fly ash level)

bahan yang terkandung dalam tempurung kelapa
hampir sama dengan komposisi kayu, namun kadar
ligninnya lebih tinggi dan kadar selu-losanya rendah.
Selain lignin, pada tempurung kelapa juga terdapat
garam-garam

mineral

seperti

karbonat,

silikat,

oksalat, dan phosfat. Berdasarkan persamaan sifat
yang dimiliki oleh tempurung kelapa dan tempurung
kemiri, maka dapat diambil suatu perbandingan
bahwa tempurung kemiri memiliki komponen yang
sama dengan tempu-rung kelapa, tetapi untuk
persentase jumlahnya belum diketahui. Dengan
tingginya kadar lignin dan terdapatnya sejumlah
garam-garam

mineral

menyebabkan

tempurung

kemiri menghasilkan kadar abu yang tinggi bila
dibakar.

Dari hasil ui BNJ terlihat bahwa semua
perlakuan memberikan perbedaan yang sangat
nyata. Tingginya kadar zat terbang yang
terdapat pada tempurung kemiri disebabkan
karena tingginya kadar lignin. Pada saat proses
pemanasan, terjadi penguraian lignin dan
selulosa sehingga menghasilkan gas-gas
seperti CO, CO2, CH4, dan H2 (Kuriyama, 1961
yang dikutip oleh Sudratjat, 1983).
Tinggi rendahnya kadar zat terbang selain
dipengaruhi oleh kadar lignin, juga dipengaruhi oleh
proses karbonisasi. Hartoyo (1983), menyatakan
bahwa makin tinggi suhu dan makin lama proses
karbonisasi akan dapat menurunkan kadar zat
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penguraian unsur-unsur yang terdapat di dalam

Tabel 9. Hasil Uji BNJ pengaruh perlakuan
terhadap kadar karbon sisa
(Table 9.Test result HSD the influence of the

bahan baku berlangsung sempurna, sehingga

treat-ment of residual carbon)

terbang. Suhu yang tinggi dan waktu karbonisasi
yang

berlangsung

lama

akan

menyebabkan

akan menurunkan kadar zat terbang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,
persentase kadar zat terbang juga dipengaruhi
oleh kadar air bahan baku. Kadar air yang tinggi
akan menghasilkan nilai zat terbang yang tinggi
pula. Air bukan termasuk zat terbang, tetapi
dalam perhitungannya air dianggap sebagai zat
terbang karena keluar bersama-sama dengan
zat-zat lain selama proses pengujian.
Tinggi rendahnya kadar zat terbang akan
mempengaruhi karakteristik pembakaran. Kadar
zat terbang yang tinggi akan menyebabkan bahan
menjadi cepat terbakar dan banyak kehilangan
berat akibat gas-gas yang terbentuk dari penguraian lignin. Kadar zat terbang yang rendah akan
menyebabkan bahan makin sulit terbakar.

Kadar Karbon Sisa
Untuk

mengetahui

pengaruh

perlakuan

terhadap data hasil perhitungan, maka dilakukan
analisis keragaman seperti pada Tabel 8.
Tabel 8. Analisis keragaman kadar karbon sisa
(Table 8.Analysis of varians the levels of residual

carbon)

Dari hasil uji BNJ terlihat bahwa semua
perla-kuan memberikan perbedaan yang sangat
nyata. Tingginya kadar karbon sisa pada kayu
karena memiliki kandungan karbon (berasal dari
selulosa) yang lebih tinggi bila dibandingkan
dengan tem-purung kemiri. Haygreen (1993),
menyatakan bahwa karbon merupakan elemen
yang dominan atas berat kayu. Komposisi unsur
kayu antara lain ialah karbon (49%), H (6%), O
(44%), sedikit N dan abu (0,1%).
Berdasarkan hasil penelitian, kadar abu dan
zat terbang mempengaruhi kadar karbon sisa.
Semakin rendah zat terbang dan kadar abu,
maka nilai karbon sisa semakin tinggi.
Sebaliknya, semakin tinggi zat terbang dan
kadar abu, maka nilai karbon sisa semakin
rendah. Tinggi rendah-nya kadar karbon sisa
akan mempengaruhi nilai kalor yang dihasilkan.

Kerapatan
Untuk

mengetahui

pengaruh

perlakuan

terhadap data hasil perhitungan, maka dilakukan
analisis keragaman seperti pada Tabel 10.

KK = 0.87%
** = Berbeda sangat nyata pada tingkat 1%

Tabel 10. Analisis keragaman kerapatan briket
arang
(Table 10.Analysis of varians the density of

Hasil analisis keragaman menunjukkan
bahwa komposisi campuran bahan baku

char-coal briquette)

memberikan pengaruh sangat nyata (Fhit =
1493,858 > Ftab pada taraf kepercayaan 99%
= 4,89), terhadap kadar karbon sisa.
Untuk mengetahui perlakuan mana yang
memberikan perbedaan, maka dilakukan Uji Beda
Nyata Jujur (BNJ) seperti terlihat pada Tabel 9.

KK = 1,19%
** = Berbeda sangat nyata pada tingkat 5%
Hasil

analisis

keragaman

menunjukkan

bahwa komposisi campuran berpengaruh nyata
(Fhit = 3,22 > Ftab pada taraf kepercayaan 95% =
3,06%), terhadap nilai kerapatan.
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Untuk mengetahui perlakuan mana yang
memberikan perbedaan, maka dilakukan Uji Beda
Nyata Jujur (BNJ) seperti terlihat pada Tabel 11.

yang dihasilkan. Besar kecilnya jumlah karbon
sisa akan mempengaruhi kecepatan pembakaran.
Arang dengan karbon sisa yang tinggi akan lebih

Tabel 11.Hasil Uji BNJ pengaruh perlakuan
terhadap kerapatan briket arang

lama terbakar dan menghasilkan nilai kalor yang

(Table 11. Test result HSD the influence of treat-

memiliki karbon sisa yang rendah.

tinggi bila dibandingkan dengan arang yang

Rekapitulasi Data

ment of density of charcoal briquette)

Data rekapitulasi hasil pengujian briket
arang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 12. Rekapitulasi data hasil seluruh pengujian
(Table 12. Recap of the entire test results data)
Hasil uji BNJ terlihat bahwa perlakuan A1 dan A4
berbeda nyata dengan perlakuan A2, dan tidak
berbeda

nyata

dengan

perlakuan

yang

lain.

Kerapatan briket arang ditentukan oleh berat jenis

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat

dan kekerasan kayu yang digunakan sebagai bahan

dilihat bahwa penambahan tempurung kemiri

briket

Kayu

menyebabkan kenaikan persentase kadar air,

dengan berat jenis yang tinggi pada umumnya akan

kadar abu, dan zat terbang serta menyebabkan

menghasilkan

yang

penurunan persentase karbon sisa dan nilai kalor.

juga

Berdasarkan perbandingan dengan standar briket

dipengaruhi oleh besarnya tekanan dan ukuran

impor, terlihat bahwa perlakuan yang memenuhi

serbuk. Semakin besar tekanan maka semakin tinggi

standar untuk kadar air (perlakuan A1, A2, dan A3),

kerapatan yang dihasilkan. Tekanan yang besar akan

kadar abu (semua perlakuan memenuhi standar),

menyebabkan masuknya perekat ke dalam pori-pori

kadar zat terbang (perlakuan A1, A2, dan A3),

arang dan mengisi ruang-ruang kosong diantara

karbon sisa (perlakuan A1, A2, A3, dan A4),

serbuk

kerapatan (semua perlakuan memenuhi standar),

(Departemen

cenderung

briket

tinggi.

arang

Perindustrian,
dengan

Selain

sehingga

1983).

kerapatan

itu,

akan

kerapatan

menghasilkan

kerapatan yang tinggi.
Begitu pula halnya dengan ukuran serbuk,

dan nilai kalor (perlakuan A1, A2, dan A3). Dari
keseluruhan hasil perbandingan tersebut maka

semakin kecil ukuran serbuk maka kerapatan yang

dapat disimpulkan bahwa penambahan arang

dihasilkan semakin tinggi dan sebaliknya. Kecilnya

tempurung kemiri sampai 50% (perlakuan A3)

ukuran serbuk menyebabkan luas permukaan dari

masih memenuhi standar briket impor.

serbuk tersebut menjadi lebih kecil sehingga bila
digabungkan akan terbentuk suatu susunan yang

KESIMPULAN DAN SARAN

padat dengan pori-pori yang kecil.

Kesimpulan

Nilai Kalor

Pencampuran kayu galam dan tempurung
kemiri akan menghasilkan briket arang
dengan kadar air 7,944%, kadar abu 2,855%,
kadar zat terbang 29,510%, kadar karbon
sisa 67,652%, kerapatan 0,779%, dan nilai
kalor 6202,6594 cal/ gram.

Penurunan nilai kalor erat kaitannya dengan
persentase kadar air, kadar abu, dan zat terbang.
Kadar air yang tinggi menyebabkan adanya panas
yang terbuang dalam penguapan air sehingga
menurunkan nilai kalor. Kadar abu dan zat terbang
yang tinggi akan mengurangi jumlah karbon sisa

Pencampuran dua jenis bahan yang berbeda
akan mempengaruhi kualitas briket arang. Berda-
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sarkan hasil pengujian yang dilakukan, pencampuran arang galam dan arang tempurung kemiri
menyebabkan penurunan kualitas briket arang
yang dihasilkan. Semakin tinggi persentase
arang tempurung kemiri menghasilkan nilai
kalor yang semakin rendah,yaitu perlakuan A1
(7148,655 Cal/ gram), perlakuan A2 (6667,675
Cal/gram), perla-kuan A3 (6196,400 Cal/gram),
perlakuan

A4

(5711,145

Cal/gram),

dan

perlakuan A5 (5293,423 Cal/gram).
Tinggi rendahnya kadar abu dan zat terbang
akan mempengaruhi jumlah karbon terikat dan
nilai kalor yang dihasilkan. Kadar abu dan zat
terbang yang tinggi akan menghasilkan karbon
terikat dan nilai kalor yang rendah.
Penggunaan tempurung kemiri sebagai bahan
campuran dalam pembuatan briket arang ternyata
belum mampu meningkatkan kualitas briket arang
yang dihasilkan. Dari hasil pengujian yang dilakukan, penambahan arang tempurung kemiri sampai
50% (perlakuan A3) menghasilkan briket arang
yang masih memenuhi standar briket impor (standar Jepang).

Saran
Perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk
mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat
dalam tempurung kemiri dan kemungkinan pemanfaatan tempurung kemiri sebagai alternatif
bahan baku untuk pembuatan arang aktif.
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PRODUKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PETERNAKAN LEBAH MADU
TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA MUARA
PAMANGKIH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH FARM
PRODUCTIVITY AND CONTRIBUTIONS TO PUBLIC REVENUE OF THE
HONEY BEE ON MUARA PAMANGKIH VILLAGE, HULU SUNGAI
TENGAH REGENCY
ROSIDAH. R. RADAM
Program Studi Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Lambung
Mangkurat Jl.A.Yani KM 36 Kotak Pos 19 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
ABSTRACT. Research aims to know immensity productivity honeybees and roles against earnings
societys in muara pamangkih village, labuan amas sub-district. Objects in this research is farmers
reaper honeybees natural as a by-product in an effort to increase family income. Productivity 5,32 a
bottle of honey produced with the productivity sarang / 7 / largest phial sarang and the smallest 4.6 phial
/ the nest . Productivity influenced by the amount of honey bees hive bee in a colony of climate the
weather , / factors source of food , the presence of despoliation food by the other bees the lack of food .
A contribution to operating income , total natural honey against earnings reached 83 % .

Keywords: Productivity, Contribution, Honey Bee, Revenue
ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya produktivitas lebah madu dan
peranannya terhadap pendapatan masyarakat di Desa Muara Pamangkih Kecamatan Labuan Amas
Utara. Objek dalam penelitian ini adalah petani penuai lebah madu alami sebagai usaha sampingan
dalam upaya dalam menambah pendapatan keluarga. Produktivitas madu yang dihasilkan sebesar 5,32
botol/sarang dengan produktivitas terbesar 7 botol/sarang dan yang terkecil 4,6 botol/sarang.
Produktivitas lebah madu dipengaruhi oleh besarnya sarang dalam satu koloni lebah faktor iklim/cuaca,
sumber makanan, adanya perampokan makanan oleh lebah lain yang kekurangan makanan. Kontribusi
pendapatan usaha madu alami terhadap pendapatan total sebesar 83 %.
Kata kunci: Produktivitas, kontribusi, lebah madu, Pendapatan
Penulis untuk korespondensi :e-mail:rosidah.bjb@gmail.com

PENDAHULUAN
Hasil hutan non kayu merupakan alternatif lain
yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan hutan
yang lestari. Selain berasal dari nabati ada yag
berasal dari hewani, diantaranya dapat berasal dari
hewan yang sudah mati berupa gading, kulit, tanduk
serta yang berasal dari hewan yang masih hidup
seperti ulat sutra, lebah madu, dan lain-lain.

Madu merupakan salah satu hasil hutan non
kayu yang berasal dari hewan yang masih hidup
yang mempunyai potensi untuk dikembangkan
dan dibudidayakan, sebab dengan iklim tropis
yang ada Indonesia memiliki potensi yang cukup
besar untuk peternakan lebah madu, sehingga
dapat dikembangkan sebagai salah satu usaha
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebah madu adalah serangga yang sangat
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secara

lam upaya dalam menambah pendapatan kelu-arga.

langsung dapat menghasilkan madu, royal jelly, lilin/

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini

malam lebah yang dapat dimanfaatkan untuk in-dustry

adalah daftar pertanyaan/Quisioner, kamera, alat

farmasi, makanan/minuman dan kosmetik. Manfaat

tulis-menulis dan peralatan penunjang lainnya

madu dibagi manusia sangatlah banyak antara lain

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah

menghilangkan rasa lelah, membuat badan selalu

metode observasi yaitu pengamatan dan pengukuran

segar, mempercepat pertambahan hemog-lobine dalam

langsung disentra produksi madu. Metode observasi

darah, karena madu mengandung vitamin, protein, dan

untuk mengetahui jumlah respoden keseluruhan.

mineral (antara lain Kalsium, Natrium, Magnesium,

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan

besar

manfaatnya

bagi

manusia

karena

purposive sampling yang dipertimbangkan sesuai

Fosfor, Mangan dan Ferrum).

Masyarakat telah lama mengenal budidaya

dengan tujuan penelitian dan kemudian langkah

lebah madu walaupun dikerjakan secara tradisio-

selanjutnya dengan dilakukan memilih beberapa

nal dan peluang untuk memproduksi lebah madu

orang respoden yang memiliki sarang lebah madu,

masih sangat besar karena selain memiliki wala-

dan dengan metode interview atau wawancara

yah hutan yang luas, Indonesia juga kaya akan

dengan para petani pemungut madu, serta para

berbagai jenis tumbuhan yang sangat potensial

pejabat dan tokoh masyarakat setempat yang ada

sebagai pakan lebah yang selalu berbunga susul

hu-bungannya dengan penelitian guna menunjang

menyusul sepanjang tahun, hal ini akan dapat

dan mendapatkan informasi dalam penelitian ini.
Data yang diambil adalah data primer dan data

mengubah pendapatan masyarakat.
Desa

sekunder. Data Primer yang meliputi pencataan

Muarah Pamangkih kecamatan Labuan Amas Utara

nama responden, alamat, jumlah anggota keluar-ga,

adalah bertani dan berkebun. Ada juga seba-gian

jumlah madu yang dihasilkan dinyatakan dalam

yang bekerja sebagai pedagang, Pegawai Negri,

jumlah botol, jumlah ssarang yang diguanakan

Pegawai Swasta, dan memungut hasil hutan berupa

dunyatakan dalam buah, kebutuhan hidup mini-

Mata

pencaharian

utama

penduduk

kayu dan non kayu.(madu). Bebe-rapa masyarakat
Desa Muara Pamangkih mem-budidayakan lebah
madu secara tradisional seba-gai mata pencaharian
sampingan

yang

sangat

berarti

karena

dapat

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab
itu

penelitian

ini

dilakukan

untuk

mengetahui

besarnya produktivitas lebah madu tersebut dan
kontribusinya

terhadap

pendapatan

masyarakat

Desa Muara Pamangkih yang membudidayakan
lebah madu tersebut.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Desa
Muarah Pamangkih Kecamatan Labuan Amas
Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Kalimantan Selatan dengan waktu penelitian
± 3 (tiga) bulan yang meliputi persiapan
pengambilan data ke lapangan, pengolahan
data dan pembuatan laporan penelitian.
Objek dalam penelitian ini adalah petani penuai
lebah madu alami sebagai usaha sampingan da-
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mal dan pendapatan.
Data Sekunder: Data sekunder meliputi data
berupa bahan informasi dan laporan dari instansi
terkait yang meliputi keadaan fisik daerah, jumlah
mata dan pencaharian penduduk, keadaan sosial
ekonomi dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisa tabulasi yang digunakan
untuk mengetahui produktivitas dari lebah
madu dan disimpulkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Produktivitas Lebah Madu
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa
madu yang dihasilkan di Desa Muara Pemangkih
Kecamatan Lebah Madu Alami. Jenis lebahnya
adalah lebah Apis dorsata dalam bahasa daerah
disebut Wanyi (Kalimantan), Tawon Gung (Jawa),
Oden (Sunda), Madu Sialang (Palembang), dalam

Radam: Produktivitas dan Kontribusi ..... (32):
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bahasa Indonesia disebut Lebah Hutan atau Lebah
Raksasa. Lebah Apis dorsata hidup dihutan lebah
sebagai madu liar. Penyeberannya terdapat ham-pir
diseluruh Asia. Di Indonesia penyebarannya hampir
diseluruh kepulauan Nusantara meliputi Sumatera,
Jawa, Bali, NTT, NTB, Kalimantan. Jum-lahnya
diperkirakan sekitar 30.000 koloni. Lebah ini tidak
dapat dibudidayakan atau diternakkan sebab sifatnya
sangat liar dan galak. Sarang lebah dan madu yang
dihasilkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar-gambar berikut.

Gambar 4. Madu yang sudah siap untuk
dikon-sumsi dan dipasarkan
(Figure 4. Honey which is ready to be
consumed and marketed)
Apis dorsata membuat satu rumah besar yang
terdiri dari kumpulan sarang satu koloni berupa
sebuah

sisiran

sarang

yang

sangat

besar

ukurannya. Besarnya sarang mencapai 2 m²,
tebalnya sekitar 10 cm, sarang bagian bawah

Gambar 1. Sarang lebah di pohon
(Figure 1. A hive of bees in a tree)

digunakan untuk mengerami telur dengan tebal 4
cm. Kalau sarang lebah inin diganggu satu
diantara koloni lebah ada yang ternganggu maka
lebah ini akan menyerang musuhnya secara
berkawan, karena sifatnya galak. Lebah ini akan
selalu menjaga ratu dan rumahnya dari musuh.
Pada dareah yang banyak tersedia pakan
lebah (nectar dan tepung sari), satu pohon bisa
dihuni 5-100 koloni lebah (sarang) tergantung dari
keadaan pohon yaitu besar dan kecilnya pohon
tersebut. Hasil perhitungan Produktivitas madu

Gambar 2. Sarang lebah madu yang sudah dituai
(Figure 2. A hive of bees honey has been har-

untuk 1 (satu) kali panen dari 5 (lima ) orang pemungut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut .

vested)
Tabel 1. Produktivitas madu dari sarang lebah
madu Alami (apis dorsata) (1 kali
panen dalam waktu satu bulan)
(Table 1. the productivity of the hive honey in
a wild honeybee (apis dorsata) (1
harvest time in one month)

Gambar 3. Pemisahan dan Penyaringan madu
(Figure 3. Separation and filtration of honey)
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Perhitungan produktivitas lebah madu dengan
asumsi sarang yang digunakan dalam jumlah dan
banyaknya madu yang dihasilkan dinyatakan dalam
jumlah botol (botol sirup ABC), dimana sebelumnya
madu tersebut diperas dan diambil madunya.

Pada Tabel 1, diketahui banyaknya madu yang
dihasilkan dari jenis lebah Apis dorsata yaitu berjumlah 1100 buah sarang menghasilkan madu
sebanyak 6450 botol, dimana dalam setiap bulannya produktivitas madu yang dihasilkan 26,6 botol/
sarang. Produktivitas yang tertinggi dalam usaha
madu dari 5 orang Responden adalah H. Darham
yaitu 7 botol/sarang, disebabkan sarang yang
dimiliki lebih besar dengan jumlah sarang/pohon
lebih banyak dari pengusaha lainnya, ditambah
dengan pengalaman Belia berkecimpung didunia
usaha lebah madu selama dua puluh tahun, se-

Pamangkih sebagai mata pencaharian sampingan/sambilan
untuk
menambah
penghasilan dan pendapatan bagi keluarga
selain mata pen-caharian pokok.
Pendapatan yang diperoleh dari usaha menuaian lebah madu diantaranya berupa madu
yang dijual dengan harga Rp. 30.000,-/botol,
lilin yang dihasilkan dari sarang lebah dijual
dengan harga Rp. 25.000,-/kg dan anakan dijual
dengan harga Rp. 40.000-,/sarang. Besarnya
Produksi madu dan pendapatan responden
penuai lebah madu dari hasil penjualan serta
pendapatan dari mata pencaharian pokok (1 kali
panen) dapat dili-hat pada Tabel 2 , dan
besarnya Kontribusi usaha lebah madu alami
terhadap pendapatan respon-den di Desa
Muara Pamangkih dapat dilihat pada Tabel 3.

hingga perkirain waktu panen dan ada tidaknya
madu dalam sarang lebih tepat. Pohon tempat

Tabel 2. Besarnya Produksi madu dan pendapatan

bersarangnya sarang lebah jika pola perca-

responden penuai lebah madu dari hasil

bangannya banyak maka kemungkinan besar

penjualan serta pendapatan dari mata

sarang yang ada dipohon tersebut akan ber-

pencaharian pokok (1x panen)

tambah banyak tetapi bentuk srangnya tidak

(Table 2. The production of honey and revenues

begitu besar, pohon yang dimiliki berjumlah 20

of respondents reaper honeybees and

sarang dengan rata-rata jumlah sarang pohonnya

earnings from the sale of livelihood of

10 buah, jadi total keseluruhan sarang yang

the principal (1x harvest)

dimilikinya 200 sarang.
Berdasarkan hasil penelitian ternyata besarnya produktivitas dipengaruhi oleh besar/kecilnya
sarang yang digunakan, yaitu semakin besar
bentuk srang semakin besar hasil yang didapat,
semakin banyak pola percabangan pohon semakin banyak lebah yang akan bersarang, jika pemanenan dilakukan pada umur sarang kurang dari
18-20 hari maka madu yang dihasilkan akan lebih
sedikit. Produktivitas madu yang dihasilkan sebab
pada musim panas lebah akan berpindah tempat

Tabel 3. Kontribusi usaha lebah madu alami
ter-hadap pendapatan responden
(Table 3.Wild honey bees business contribution
to the income of respondents)

yaitu kedataran tinggi dan pada musim hujan akan
berpindah tempat kedataran rendah.

Kontribusi pendapatan usaha madu
terhadap pendapatan Total
Berdasarkan

dilapangan,

Pada Tabel 3 dapat dilihat hasil perhitungan

diketahui bahwa usaha penuaian lebah madu alam

kontribusi dari usaha lebah madu yang dilakukan

yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Muara

terhadap masing-masing reponden, yang diperoleh
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penelitian
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dari besarnya pendapatan lebah madu per pendapatan Total. Dari hasil penelitian didapat bahwa

botol/sarang, dengan produksi terbesar 3500 botol/

besarnya Kontribusi dari usaha lebah madu alam

sarang sedangkan yang terkecil 500 botol/bulan.

pendapatan total Responden rata-rata sebesar 83 %,

Produktivitas madu yang dihasilkan sebesar

dengan kontribusi terbesar 92 % dan yang terkecil 71

5,32 botol/sarang dengan produktivitas terbesar 7

%. Usaha lebah madu ini pada awalnya hanya

botol/sarang dan yang terkecil 4,6 botol/sarang.

sekedar pekerjaan sampingan dalam memenuhi

Besarnya kebutuhan hidup minimal masyara-kat

kebutuhan hidup selain dari usaha pokok bertani,

di Desa Muara Pamungkih per KK perbulan adalah

namun sekarang usaha madu ini semakin meningkat

Rp. 350.000,00 pendapatan yang diperoleh dari

sehinga

sebagian

usaha madu adalah Rp.4.000.000,00 sedang-kan

masyarakat mejadikan usaha lebah madu sabagai

pendapatan yang diperoleh dari mata penca-harian

usaha pokok yaitu bertani. Hal ini didasari Karena

pokok sebesar p. 530.000,00 per KK/bulan.

ada

kecendrungan

dari

permintaan pasar akan madu semakin meningkat

Kontribusi pendapatan usaha madu alami
terhadap pendapatan total sebesar 83 %. Pro-

baik di dalam maupun diluar provinsi.

Besarnya pendapatan masyarakat dari usaha

duktivitas lebah madu dipengaruhi oleh besarnya

madu ini tidak terlepas dari besarnya produktivitas

sarang dalam satu koloni lebah faktor iklim/cuaca,

madu yang dihasilkan itu sendiri, artinya semakin

sumber makanan, adanya perampokan makanan

besar produktivitas maka semakin besar pula

oleh lebah lain yang kekurangan makanan. Usaha

pendapatan. Produktivitas adalah hasil dari tingkat

pemungutan lebah madu ternyata sangat mem-

output (jumlah madu yang dihasilkan) per input

bantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

(jumlah sarang), besarnya output akan mempengaruhi tingkat pendapatan.

Saran

pembelian botol, pembelian peralatan/perleng-kapan

Untuk
mengetahui
faktor
penentu
besarnya produksi lebah madu alami yang
lebih dalam diperlukan adanya penelitian
lanjutan secara lebih terfokus serta penelitian
kualitas lebah madu Apis dorsata mengingat
besarnya hasil madu yang diperoleh.

untuk membantu dalam memuai, biaya transportasi

Peranan usaha madu mampu meningkatkan

Dari segi biaya (produksi) usaha ini tidak memerlukan biaya yang tinggi tetapi memerlukan
keberanian

dalam

memuai

lebah.

Biaya-biaya

tersebut antara lain yaitu biaya kontrak pohon yang
terdapat sarang lebah, pembelian pohon/sarang,

untuk pemasaran, dan biaya lain.

pendapatan masyarakat, maka diharapkan kepa-

Selain itu dengan adanya usaha lebah madu

da Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan

oleh masyarakat sekitar hutan diharapkan dapat

berupa pemberian bibit tanaman kehutanan yang

membawa pengaruh positif terhadap lingkungan

disukai oleh lebah untuk bersarang ataupun ban-

hidup dan akan terus berkelanjutan dan berkem-

tuan dalam hal pemasaran agar usaha ini agar

bang. Usaha lebah madu dapat dijadikan salah

terus berkelanjutan dan akan terus meningkat dan

satu cara untuk menjaga kelestarian hutan sebab

berkembang.

masyarakat disekitar hutan tidak lagi mengambil

UCAPAN TERIMA KASIH

hasil hutan berupa kayu tetapi hasil hutan non
sehingga beransur-ansur hutan kita akan pulih
kembali kelestariannya dan terjaga dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Produksi madu yang dihasilkan dengan jumlah

Penulis

mengucapkan

terima

kasih

sebanyak-banyaknya kepada saudari Noor Asri
Dewi Lestari dan masyarakat di Desa Muara
Pamangkih Keca-matan Labuan Amas Utara
pemungut madu lebah yang telah banyak
membantu dalam pelaksanaan penelitian ini

sarang rata-rata 220 sarang/orang adalah 1290
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KONTRIBUSI SISTEM AGROFORESTRI TRADISIONAL
DALAM MENDUKUNG EKSISTENSI SOSIAL EKONOMI
RUMAH TANGGA (Studi di Desa Sungai Langsat,
Kabupaten Banjar)
THE TRADITIONAL SYSTEM OF AGROFORESTRY CONTRIBUTION IN
SUPPORT OF THE EXISTENCE OF SOCIO-ECONOMIC HOUSEHOLD
(Study on Sungai Langsat Village, Banjar Regency)
ASYSYIFA
Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
Jl.A.Yani KM 36 Kotak Pos 19, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
ABSTRACT. The Aim of the research was: (1) to study system and process the agroforestry system,
(2) to discriptions management system that cover division of labour, in working and work system with the
institute, and (3) to observe composition and plants structure with system agroforestry. This object
system agroforestry that developed by society at Sungai Langsat village of Banjar Regency in it con-sist
of kind and the composition that form a system. location that be watchfulness object system agroforestry
that managed by society at Sungai Langsat village of Banjar Regency. The result was to show garden
management agroforestry at Sungai Langsat village, can be taken conclusion as follows: System
agroforestry found at Sungai Langsat village consist of one system agroforestry that is system
agrisilvicultur with two sub system, that is sub system agroforestry rubber plantation and mixture fruit
garden. Process development history it’s for system agroforestry location watchfulness in the begining
nature forest and or coppice. Then opened by society for effort arable land plants season. Along with
walk it time, besides plant season, also plant fruits plants wood and sap producer plants then in fruits
plants the development round into mixture fruit garden form that consist of various fruit tree widespread
at random and irregular. While rubber planting inclined planted uniformly and coeval. Management
system agroforestry at Sungai Langsat village still has tradisional where the tune position property tune
each has by one family he . In this tradisional management system is labour a large part uses labour
from family member. In working is begun morning until daytime and evening. Operative institute sys-tem
stills limit of family member and not yet in the form of formal institute organization. Ecological condition
based on conditon vegetasi at tune agroforestry resembles nature forest ecosystem condi-tion with
plants kind variety consist from 14 fruit producer plants kinds and 1 sap producer plants kind, vertical
structure consists of four stratifications, important value index is dominated kind likes rubber, jackfruit,
durian and langsat.

Keywords : traditional agroforestry system, contribution, kebun buah
ABSTRAK. Penelitan ini bertujuan untuk mempelajari : (1) mengetahui kontribusi sistem agroforestri
terhadap aspek ekonomi rumah tangga, dan (2) mengetahui nilai sosial sistem agroforestri tradisional
bagi petani penerap agroforestry. Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah sistem agroforestri yang
dikelola oleh masyarakat di desa Sungai Langsat Kabupaten Banjar. Penelitian ini menunjukkan bahwa
sistem agroforestri yang terdapat di desa Sungai Langsat terdiri dari satu sistem agroforestri, yaitu
sistem agrisilvikultur dengan dua sub sistem, yakni sub sistem agroforestri kebun karet dan kebun buah
campuran. Dari aspek ekonomi kontribusi yang diberikan kebun agroforestri pada pendapatan
masyarakat cukup besar, yaitu rata-rata 53,31% dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 5.159.105,per orang per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi lahan agroforestri pada pendapatan
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masyarakat cukup besar, sehingga hasil dari lahan agroforestri tersebut masih bisa diinvestasikan
dalam bentuk tabungan yang bermanfaat untuk membangun rumah, membeli kendaraan, biaya
perkawinan anak, ibadah haji dan sebagainya.
Kata Kunci: sistem agroforestri tradisional, kontribusi Penulis
untuk korespondensi:e-mail syifaarie888@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Apabila

Pola tanam agroforestri yang dianggap paling
mendekati struktur hutan alam adalah kebun rakyat.

Pada

tumbuh

kebun

secara

rakyat,

acak

tanaman-tanaman

sehingga

menciptakan

struktur tajuk dan perakaran yang berlapis. Jadi
manfaat ganda dari pola agroforestri (yang ideal
dan konsisten) adalah peningkatan produktivitas
dan pemeliha-raan lingkungan.
Peranan agroforestri tidak hanya memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat lewat hasil ekono-mi
dari

pemanfaatannya

namun

secara

ekologis

peranan agroforestri juga memiliki kekuatan untuk
melindungi lingkungan. Agroforestri berperan dalam
memperbaiki kondisi fisik tanah, dengan sis-tem
perakaran tumbuhan, tanah memiliki porositas yang
normal, daya serap air maksimal dan daya simpan

diperhatikan

kegiatan

pertanian/

perkebunan yang telah dilaksanakan oleh Masyarakat Desa Sungai Langsat dan dibandingkan
dengan teori tersebut di atas, nampak bahwa sudah lama praktek agroforestri tersebut dilaksanakan. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani dengan pola tanam
campuran antara kebun buah tanaman berkayu
(antara lain durian, cempedak, langsat,dan mangga) dan tanaman semusim (antara lain kencur,
jahe, kunir, serai, kacang tanah, pisang). Pola tani
masyarakat desa ini tergolong masih sederhana,
namun demikian mereka sudah bisa melakukan
upaya-upaya konservasi dalam rangka meningkatkan hasil pemanfaatan lahan garapan mereka.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik

melakukan

penelitian

terkait

dengan

kontribusi agroforestry yang dilaksanakan oleh

air yang mampu memenuhi kebutuhan air bagi

masyarakat Sungai Langsat terhadap aspek sosial

kelembaban tanah di saat musim kering. Tajuk

dan eko-nomi rumah tangga.

tanaman melindungi tanah dari penguapan yang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menge-

memungkinkan tumbuhnya mikroba tanah dengan

tahui sistem agroforestri yang telah dilaksanakan

baik, adanya penguraian serasah di lantai ekosistem
dapat

melapuk

secara

bertahap.

Selain

itu,

agroforestri juga mampu mempertahankan kondisi
dan keberadaan bahan organik dalam waktu yang
relatif

lama.

memperbaiki,

Sistem

agroforestri

memelihara,

dan

juga

mampu

mening-katkan

kualitas air dalam kawasan, mengatur jumlah air
dalam kawasan serta menyeimbangkan jumlah air
dan sedimentasi dalam kawasan. Agro-forestri juga

oleh masyarakat desa Sungai Langsat Kecamatan

Simpang

Empat

Kabupaten

Banjar,

sedangkan tujuan secara khusus adalah untuk
mengetahui kontribusi sistem agroforestri terhadap pendapatan rumah tangga petani penerap
agroforestri,dan mengkaji nilai sosial yang diperoleh petani yang menerapkan agroforestri.

METODE PENELITIAN

merupakan kawasan yang menyim-pan cadangan

Penelitian ini dilaksanakan di lahan masyarakat

karbon dalam jumlah yang relatif besar untuk

yang dikelola dengan sistem agroforestri di desa

menahan efek pemanasan global. Agroforestri juga

Sungai Langsat Kecamatan Simpang Empat Ka-

penting bagi perlindungan sum-berdaya hayati serta

bupaten Banjar. Waktu penelitian selama 3 (tiga)

sosial

bulan, dimulai bulan September 2010 sampai dengan

budaya.

Sistem

agro-forestri

juga

memasukkan unsur sosial dan budaya masyarakat
yang patut dilestarikan.
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November 2010 yang meliputi kegiatan persiapan,
penelitian, pengolahan data dan penulisan laporan.
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Alat yang digunakan dalam penelitian ini

tidak teratur di pekarangan maupun di bekas

adalah daftar pertanyaan semi terstruktur, alat

perladangan. Tanaman pada kebun karet umum-

tulis-menulis,

alat

nya monokultur karet yang ditanam secara teratur

dokumen-tasi, peta wilayah desa dan Kecamatan,

dengan jarak tanam tertentu, sedangkan pada

GPS (Glo-bal Positioning System) untuk merekam

kebun buah campuran ditanami berbagai macam

posisi geografi lokasi penelitian dan thally sheet

buah-buahan (umumnya durian, langsat dan cem-

untuk merekam data tanaman/tumbuhan.

pedak) dengan jarak tanam yang tidak teratur atau

Obyek penelitian ini adalah masyarakat
desa yang telah membuat kebun rakyat
dengan sistem agroforestri tradsional.

menyebar tak beraturan.

komputer

dan

kalkulator.

Sistem agroforestri dilokasi penelitian pada
mulanya adalah hutan alam dan atau semak belu-

Jenis data yang dikumpulkan terbagi dua, yaitu

kar. Kemudian pada lokasi tersebut dibuka oleh

data primer dan data sekunder. Metode pengum-

masyarakat untuk usaha perladangan/tanaman

pulan data primer adalah dengan melalui wawan-

semusim. Seiring dengan berjalannya waktu peng-

cara

dengan

gunaan lahan selain menanam tanaman semu-

menggunakan daftar pertanyaan semi terstruktur

sim, juga mulai menanam tanaman buah-buahan

untuk tujuan penelitian identifikasi sistem agrofo-

berkayu dan tanaman penghasil getah (karet).

restri dan kontribusi sistem agroforestri terhadap

Selanjutnya

pendapatan dengan anggota masyarakat desa yang

berkembang menjadi bentuk kebun buah cam-

telah melaksanakan kegiatan usaha tani kebun

puran yang terdiri dari berbagai pohon buah-

rakyat dengan sistem agroforestri. Data sekunder

buahan yang tersebar secara acak dan tidak

dengan menggunakan studi literatur dan dokumen

beraturan. Sedangkan penanaman karet cende-

dengan cara mencatat dan atau memfotokopi.

rung ditanam secara beraturan dan seumur, hal

yang

mendalam

(depth-interview)

Penentuan sampel responden untuk obyek

tanaman

buah-buahan

tersebut

tersebut dilakukan nantinya untuk memudahkan

masyarakat

dalam melakukan penyadapan pohon karet terse-

dilakukan dengan metode purposive sampling

but untuk diambil getahnya. Sejarah perkem-

(sampling bertujuan). Dalam penelitian ini dipilih

bangan proses terbentuknya sistem agroforestri

sebanyak 20 KK responden atau ± 20% dari

dapat dijelaskan pada Gambar 1.

penelitian

terhadap

anggota

seluruh KK yang mengelola lahannya dengan
sistem agrofo-restri di desa tersebut.
Data yang terkumpul dari hasil wawancara mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan semi
terstruktur terhadap responden dilakukan melalui
tahapan reduksi data (editing), kalkulasi, klasifikasi
dan tabulasi berdasarkan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

lokasi penelitian di desa Sungai Langsat terdiri atas

Gambar 1. Sejarah perkembangan proses
terbentuknya sistem agroforestri
(Figure 1. The history of the development process of the establishment of an
agro-forestry system)

dua bentuk kebun, yaitu kebun buah campuran dan

Luas dan Status Kepemilikan Lahan

Proses Terbentuknya Sistem Agroforestri
Tradisional
Keadaan tumbuhan/tanaman yang terlihat di

kebun karet, yang keduanya membentuk te-gakan
menyerupai hutan alam. Keberadaan kebun karet
dan kebun buah campuran tersebut letaknya

Luas lahan sistem agroforestri yang terbentuk
pada umumnya berhubungan dengan luas ladang
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yang

menjadi cikal bakal terbentuknya

sistem

agroforestri. Luas ladang tergantung pada kemampuan dan tenaga kerja keluarga yang mereka miliki.
Luas lahan agroforestri berupa kebun karet maupun
kebun buah campuran yang dimiliki oleh masyarakat
berkisar antara 0,5 sampai 3,5 ha.

Luas lahan agroforestri yang dimiliki masya-

langsat berkisar antara Rp. 4.000,- sampai
dengan Rp. 6.000,- per kilogram. Harga getah
karet relatif stabil Rp. 8.000,- sampai dengan
Rp. 10.000,- per kilogram lum karet.
Manajemen permudaan penanaman.
Kegiatan

permudaan

atau

penanaman

rakat sebagian besar berstatus sebagai tanah

tanaman kebun buah umumnya berlangsung

waris dari orang tua mereka dalam bentuk

secara alami. Permudaan secara alami ini dengan

pengu-asaan hak milik perorangan yang dimiliki

adanya biji-biji yang berjatuhan di sekitar pohon

oleh satu keluarga. Selain itu juga ada dalam
bentuk hasil membeli dari orang lain atau
membuat sendiri dari awalnya.

yang berkembang menjadi anakan-anakan yang
tumbuh di sekitar pohon induknya. Anakan yang
tumbuh pada areal terbuka akan tumbuh besar
secara alami, sedangkan anakan yang tumbuh

Ketenagakerjaan Pengelolaan

pada areal yang ternaungi dipindahkan ke tempat

Agroforestri

lain yang terbuka agar dapat tumbuh dengan baik.

Tenaga kerja yang digunakan dalam menge-lola

Pencabutan bibit dengan teknik putaran maupun

lahan agroforestri pada umumnya berasal dari

cabutan, dan kemudian dilakukan penanaman.

anggota keluarga mereka sendiri (seperti ayah, ibu

misalnya pada penyiangan/pendangiran, pember-

Pohon-pohon besar yang telah tua
biasanya dibiarkan mati secara alami dan ada
juga yang dimanfaatkan kayunya untuk bahan
bangunan maupun bahan bakar untuk
keperluan rumah tang-ga.

sihan gulma, membungkus buah cempedak pada

Untuk kebun karet, permudaannya dilakukan

musim buah. Besarnya biaya upahan ini berva-riasi,

dengan penanaman dengan jarak tanam yang

misalnya upah merumput/penyiangan Rp. 20.000,-

teratur 5 x 5 m, 5 x 4 m, atau 5 x 3 m dan seumur.

per borong (17 m x 17 m), upah pengo-lahan

Pada tahap awal tahun pertama sampai ketiga,

tanah/mencangkul Rp. 200.000,- per borong dan

biasanya tanaman karet ini ditumpangsari dengan

upah membungkus buah cempedak Rp. 100,-per

tanaman semusim/palawija seperti padi, jagung,

buah.

kacang tanah dan sebagainya. Hal tersebut dapat

Waktu kerja dimulai pada pagi hari sekitar
jam 09.00 sampai dengan jam 11.00 dan sore
hari jam 16.00 sampai dengan jam 17.30,
namun de-mikian waktu kerja tersebut tidak
selalu pada-waktu-waktu tersebut tergantung
situasi dan kondisi.

menghasilkan bahan pangan bagi petani sebelum

dan anak), selain itu juga bisa berasal dari buruh
upahan. Pada umumnya tenaga kerja upahan ini
bekerja hanya pada musim-musim tertentu saja,

Dalam

memasarkan

hasil

dilakukan

petani

dengan menjual ke pasar tradisional setempat di
desa tetangga (desa Sungai Raya) atau ke ibukota
Kecamatan Simpang Empat maupun Kecamatan
Pengaron yang terletak tidak begitu jauh dari desa
Sungai Langsat. Pada musim buah harga buah
durian berkisar antara Rp. 3.000,- sampai dengan
Rp. 5.000,- per buah, cempedak berkisar antara Rp.
4.000,- sampai dengan Rp. 8.000,- perbuah,
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karet berproduksi.

Manajemen Pemeliharaan
Untuk kebun buah campuran, biasanya
peme-liharaan dilakukan pada awal musim
buah sampai musim panen. Pemeliharaan
berupa penyiangan dan pembersihan sekitar
pohon dari tumbuhan pengganggu, dan juga
pembungkusan buah cem-pedak. Serasah
sisa penyiangan dibuat menum-puk di sekitar
pohon dan berfungsi sebagai pupuk organik.
Untuk pemeliharaan pada kebun karet lebih
intensif dilakukan, diantaranya dengan melakukan
pembersihan berupa penyiangan terhadap tum-

Asysyifa: Kontribusi Sistem Agroforestri ..... (32):
201-209

buhan pengganggu maupun dengan penyem-

dilakukan telaah pendapatan dari luar sistem

protan herbisida setiap tahun. Pemupukan dila-

agroforestri seperti, pekerjaan tidak tetap,

kukan pada awal dan akhir musim hujan dengan

PNS, peternakan dan lain-lain.

menggunakan pupuk anorganik jenis ponska, urea
maupun pupuk PMLT. Pemangkasan (Prunning)
pada tanaman karet ini dilakukan pada tahun pertama atau kedua, dengan maksud untuk mengontrol percabangan, tinggi bebas cabang dan memperbesar diameter batang.

Manajemen pemanenan
Komponen yang biasa dipanen dari sistem
agroforestri di desa Sungai Langsat ini adalah

Pendapatan dari lahan agroforestri
Pendapatan dari lahan agroforestri pada
masing-masing responden berkisar antara
Rp. 6.640.000,-per KK sampai dengan Rp.
13.840.000,- per KK per tahun atau per
musim panen atau rata-rata Rp. 10.072.500,per KK per tahun.
Pendapatan dari luar agroforestri

durian, cempedak, langsat dan getah karet. Ta-

Pekerjaan di luar sistem agroforestri meru-

naman durian bisa dipanen setelah delapan sam-

pakan pekerjaan pokok responden yang terdiri

pai sepuluh tahun ditanam, cempedak dan langsat

atas PNS, usaha tambang batubara, penyadap

bisa dipanen setelah enam sampai delapan tahun

karet, beternak, warung dan buruh (pekerjaan

setelah ditanam dan karet bisa dipanen setelah

tidak tetap). Pendapatan di luar sistem agroforestri

enam sampai tujuh tahun setelah ditanam dengan

berkisar antara Rp. 6.000.000,-/KK/tahun sampai

jangka waktu produksi 20 – 25 tahun.

dengan Rp. 48.000.000,-/KK/tahun.

Hal yang menarik dari sistem agroforestri di
desa Sungai Langsat ini ialah dilakukannya pembungkusan buah cempedak dengan bahan tahan
air (karung, kertas semen), anyaman purun ataupun bahan lainnya, hal ini dimaksudkan untuk
men-cegah buah menjadi busuk akibat serangan
hama lalat, jamur maupun pemangsa lainnya.
Pohon karet siap sadap adalah pohon yang
memiliki diameter batang sekitar 20 cm ke atas dan
memiliki tinggi bebas cabang setelah dipangkas
sekitar 3 – 4 meter. Harga getah karet ini (dalam
bentuk lum) relatif stabil berkisar antara Rp. 8.000,-

Pendapatan perkapita
Pendapatan perkapita responden dihitung
berdasarkan pendapatan total responden
dibagi dengan jumlah jiwa per kepala
keluarga
(KK).
Pendapatan
perkapita
responden di desa Sungai Langsat adalah
berkisar antara Rp. 3.095.000,-sampai
dengan Rp 8.834.285,- per orang per tahun.
Berdasarkan kriteria kesejahteraan menurut
Sayogyo (1977) yang mengatakan bahwa golongan

miskin pedesaan diukur berdasarkan

banyaknya pengeluaran perkapita per tahun yang

sampai dengan Rp. 10.000,- per kilogramnya.

setara dengan 240 kg – 320 kg beras, maka

Kontribusi Agroforestri Terhadap

dengan harga beras di lokasi penelitian sebesar

Pendapatan Masyarakat

Rp. 6.000,- per kg, maka nilai ambang batas
antara

kemiskinan di lokasi penelitian adalah sebesar Rp.

penerimaan yang diperoleh dari usaha dengan

1.920.000,- per kapita per tahun. Berdasarkan

biaya yang dikeluarkan untuk usaha tersebut.

standar Biro Pusat Statistik Kalimantan Selatan

Pendapatan dari pengertian ekonomi adalah

(2000) sebagai pembanding yang menyebutkan

berhubungan dengan uang, barang dan jasa yang

bahwa batas ambang batas garis kemiskinan

diterima atau diperoleh selama periode tertentu,

masyarakat

seperti bulan atau tahun (Soerwiatmoko, 1988).

makanan dan non makanan adalah sebesar Rp.

Pendapatan

merupakan

selisih

Untuk mengetahui kontribusi sistem agroforestri terhadap pendapatan masyarakat,

berdasarkan

batas

kecukupan

833.040,- perkapita per tahun, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pangan sudah dapat
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terpenuhi dan masih bisa disisakan untuk ta-

Pernyataan di atas, menggambarkan bahwa

bungan ataupun keperluan lain karena
pendapatan perkapita rata-rata responden

penerapan agroforesry telah merubah mereka dari

sebesar Rp. 5.159.105,- per orang per tahun.

mereka bisa naik kendaraan roda dua. Mereka

hanya berjalan kaki menuju ladang, sekarang
juga mampu mempercepat pembersihan semak

Keadaan Sosial Masyarakat Penerap

dan belukar dengan menggunakan herbisida yang

Agroforesry

informasi

dan

pengalaman

penggunaannya

Konsep utama yang ingin diangkat dalam

berasal dari pelaksanaan agroforesry. Mereka juga

tulisan ini adalah bahwa masyarakat merupakan

merasa mampu untuk berdialog dengan pihak

sebuah proses yang selalu bergerak dan tidak

luar, karena sudah terbiasa dengan diskusi di

pernah diam (statis). Penerapan praktik agrofo-

dalam kelompok tani.

resrty merupakan salah satu aspek yang bisa

Dari sisi lainnya, mereka merasakan dampak

merubah masyarakat, khususnya bagi masya-

hasil karet yang cukup tinggi telah mengakibatkan

rakat yang terlibat langsung dalam program

anak-anaknya malas untuk melanjutkan ke sekolah

terse-but, meskipun pada akhirnya dialektika

yang lebih tinggi. Beberapa pengalaman warganya,

berlang-sung

mempengaruhi

seperti anak dari Bapak H. Matnur yang bersekolah

kesemua kom-ponen masyarakat desa dan

di SMA, ternyata kawin dengan “orang luar”, dan

masyarakat desa sekitarnya.

sekarang tidak tinggal di desa lagi. Juga mereka

dan

akan

Penerapan agroforesry bukan hanya telah

melihat dan mendengar bahwa di kota pekerjaan itu

mengubah pendapat masyarakatnya, namun

sulit, meskipun dengan pendidikan yang tinggi. Jadi,

ada dimensi perubahan lain yang terjadi setelah

bagi mereka berkumpul di desa bersama sanak-

pelaksanaan agroforesry. Bagian ini mencoba

keluarga, dengan hidup sederhana dan pendidikan

untuk menelusuri perubahan sosial budaya

secukupnya (tamat SD) sudah suatu keberkahan

sebagai dampak dari penerapan agroforesry.

yang luar biasa.

“Bagi kami warga kampung ini, parubahan nang
dirasa akan imbah adanya agroforesry nang
kaya: kawa marasa akan bakandaraan ka ladang,
manyamprut semak wan ubat, paham arti diskusi
kalumpuk dalam kalumpuk tani. Hanya nang pina
kada pas tu, kakanakan kada tapi mau sakulah
lagi imbah pina bisa mancari duit. Ngalih ai Pa ai,
mun sakulah tinggi kawin awan urang luar, wan
balum tantu jua dapat gawian”.

setelah

adanya

program

Adanya rasa keterbukaan dan saling komunikasi intensif dalam suatu kelompok masyarakat

(Untuk kami warga desa, perubahan yang dirasakan

“Pertemuan antar masyarakat semakin sering,
masyarakat semakin terbuka karena permasalahan dibicarakan bersama. Sisi keamanan,
kondusif karena pendapatan mereka cukup.
Rapat rutin dan Yasinan sangat mendukung
keamanan dimasyarakat”.

agroforesry

membuat

kehidupan

masyarakatnya

semakin

nyaman. Kalau dulunya mereka masing-masing

dan

mencari kerja ke luar desa, sekarang mereka su-

memakainya untuk ke ladang, bisa menggunakan

dah kumpul di desa. Kebiasaan untuk terbuka dari

herbisida untuk membasmi, paham arti berdiskusi

masyarakat akan memudahkan bagi pihak luar

dan tukar pen-dapat dalam kelompok tani. Namun

dalam menyampaikan sesuatu hal yang baru,

di lain pihak, kami tidak bisa memaksakan anak-

termasuk penggunaan teknologi dalam pengelo-

anak untuk sekolah lebih tinggi, sebab mereka

laan lahan dan penyadapan karet, seperti peng-

adalah:

bisa

beli

kendaraan

roda

kalau sudah mampu mencari uang sendiri malas
untuk melan-jutkan sekolahnya. Memang serba
sulit, kalau sekolah tinggi biasanya kawin dengan
orang luar, dan juga belum tentu mendapatkan
kerjaan yang sesuai).
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gunaan zat kimia untuk mengentalkan hasil
sadapan dan lainnya.

Penerapan agroforesry di lokasi penelitian,
bukanlah sebuah program yang diikuti satu atau

Asysyifa: Kontribusi Sistem Agroforestri ..... (32):
201-209

dua orang saja. Namun program ini diikuti oleh

siang, apakah sebentar atau lama di kebun.

banyak kalangan masyarakat. Orang-orang yang

Demi-kian pula penghasilan yang didapat,

mengikuti program hutan rakyat ini masing-masing

semakin rajin memelihara kebun karet, maka

menjadi terbiasa untuk bertukar pikiran terkait

hasil getahnya semakin banyak dan baik. Rasa

dengan apa yang terjadi pada program yang se-

percaya diri dan kemandirian dalam pengaturan

dang mereka jalani. Oleh karena itu, hal ini mem-

waktu

buktikan bahwa penerapan program hutan rakyat

bermasyarakatnya. Mereka menjadi lebih sosial,

telah membuat masyarakat menjadi masyarakat

toleransi dan saling menghormati.

sangat

mempengaruhi

kehidupan

yang terbuka, bukan hanya terbuka dalam mene-

“Terutama karet jelas menghidupi masyarakat,

rima perubahan tetapi juga terbuka satu sama

penganguran tidak ada karena semua punya

lain. Sehingga ini mampu meningkatkan serta

pekerjaan masing-masing di ladang atau kebun

mere-katkan

karet. Dalam harga rendah (Rp. 5000/kg) seperti

ikatan

sosial

antar

anggota

minimal 1 KK mendapatkan 50 ribu untuk 1 hektar.

masyarakat peserta program hutan rakyat.
Pertemuan yang sering dilakukan bukan hanya
pertemuan yang sifatnya musyawarah dan berce-rita
satu sama lain tentang agroforesry yang se-dang

Lapangan

kerja

masyarakat

diajak

tersedia.Keuntungan
membangun

sarana

lain,
sosial

(langgar, mesjid, gedung) menjadi mudah karena
masyarakat

punya

penghasilan.

Pembangunan

dijalani. Tetapi bentuk pertemuanya ada yang bersifat

sekolah TK dan gedung serbaguna dibangun secara

rapat rutin antar anggota kelompok tani dan juga

mandiri. Membangun langgar dan gapura per RT

pertemuan dalam lingkup Yasinan. Per-temuan ini

bisa dibangun secara mandiri. Keamanan dari

menurut subjek telah membuat desa menjadi aman.

kriminal tidak ada, Keamanan hampir tidak ada,

Dikarenakan ikatan antar masya-rakatnya kuat dan

kebakaran dulu sering terjadi, dengan adanya hutan

pendapatan masyarakat juga baik, sehingga angka
kriminalitas pun berkurang.

Kemandirian masyarakat dari hanya mengharap dan menerima bantuan dari pihak luar, sema-

rakyat kebakaran hutan tidak terjadi lagi, jika pun
ada

masyarakat.

Masyarakat

cepat-cepat

memadamkan jika terjadi kebakaran karena lahan
karet merupakan sumber penghasilan. Masyarakat
semakin rajin melaksanakan ritual keagamaan”.

kin berubah dengan semakin membaiknya perekonomian mereka. Mereka secara swadaya mem-

Dengan perekonomian yang meningkat mem-

bangun fasilitas umum untuk pendidikan seperti

buat lingkungan terjaga dan hutan tetap asri. Hal

TK dan TPA, dan gedung pertemuan untuk

ini dikarenakan pendapatan meningkat membuat

kelompok tani. Kemandirian inilah sebenarnya

tidak ada lagi masyarakat yang membakar hutan

menjadi

pembangunan.

untuk mendapatkan kayu, yang kemudian dijual-

Masyarakat diberdayakan pada awalnya, kemu-

nya dan menghasilkan uang. Penanaman jenis

dian mereka mandiri dan selanjutnya dapat mem-

agroforesry membuat masyarakat sadar akan

bantu pemerintah dalam melengkapi kebutuhan

pentingnya hutan, sehingga masyarakat menjadi

mereka sendiri.

tanggap dan sigap terhadap apa yang terjadi di

tujuan

utama

dari

Penerapan agroforesry telah menyediakan

hutan. Kesigapan dan kecepat-tanggapan masya-

lapangan kerja bagi masyarakat Desa Sungai

rakat ini menurut subjek terlihat saat terjadi keba-

Langsat. Kalau dulunya mereka harus mencari

karan hutan (karena faktor alam ataupun kelalaian

pekerjaan hingga keluar desa dan luar daerah, se-

manusia), masyarakat langsung cepat-cepat ber-

karang pekerjaan di desa sudah tersedia. Dengan

usaha memadamkannya. Kesigapan dan kece-

bekerja di desa, maka masyarakat menjadi mem-

pat-tanggapan masyarakat ini karena mereka

punyai lebih banyak waktu untuk berkumpul kelu-

sadar bahwa hutanlah yang menjadi tempatnya

arga dan tentunya dengan tetangga sekitar rumah.

menggantungkan hidup. Hutan adalah sumber

Sekarang

penghasilan dan sumber kehidupan bagi perserta

mereka

mengatur

sendiri

waktu

kerjanya, apakah mau berangkat pagi atau agak

program hutan rakyat.
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“Perilaku masyarakat berubah, dulu sektor kehutanan tidak begitu peduli mungkin hanya
beberapa orang, sekarang hampir semua masyarakat paham tentang kehutanan. Dari sisi fisik,
dulu alang-alang sekarang jadi hijau dan
tanaman ada dimana-mana. Ada yang namanya
dampak-nya, dulunya hanya kelompok terbatast,
sekarang meluas sampai ke desa lainnya.
Ekonomi, mere-ka yang panen tanaman kayu,
seperti sengon dan mahoni ada perubahan
pendapatan. Mereka tidak asing lagi dengan
tanaman kehutanan berkayu”.

Di

atas

adalah

pendukung

yaitu

menangani

program

pendapat

penyuluh

dari

informan

kehutanan

puan dalam mengelola ladang dan kebun karet
menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada
perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan
perempuan, mereka saling melengkapi.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Sistem agroforestri yang terdapat di desa Sungai
Langsat ialah sistem agrisilvikultur. Dengan dua sub
sistem yaitu sub sistem agroforestri ke-bun karet dan
sub sistem kebun buah campuran.

Dari

aspek

ekonomi

kontribusi

yang

yang

diberikan kebun agroforestri pada pendapatan

dilokasi

masyarakat cukup besar, yaitu rata-rata 53,31%

penelitian. Penyuluh menyadari bahwa sejak

dengan pen-dapatan perkapita sebesar Rp.

diberlakukannya program hutan rakyat pandangan

5.159.105,- per orang per tahun.

hutan

rakyat

masyarakat tentang hutan berubah. Masyarakat

Program

hutan

rakyat

yang

dikembangkan

menjadi mengerti masalah hutan karena mereka

berdampak secara sosial ekonomi terutama dalam

telah memahami hutan yang menjadi gantungan

hal menambah penghasilan, memperluas lapangan

kehidupan mereka. Lingkungan terjaga, yaitu

kerja, meningkatkan produksi atau hasil sadapan,

keberadaan dan kehijauan hutan terjamin, secara

memberikan

langsung

menciptakan lapangan kerja di desa, menyediakan

disadari

masyarakat

berarti

juga

“Kami di kampung ni mananam banih wan
gatah, mamalihara wan mamanen tu gawi
sabumi aja laki bini. Kakanakan mun pina
ganal umpat jua manggani i”.
(Kami di desa ini dalam mengelola lahan, baik
menanam padi dan karet, memelihara tanaman
dan mengambil hasilnya dikerjakan bersamasama suami istri. Anak-anak yang sudah agak
besar juga ikut membantu keluarga).

adanya

agroforesry

juga

menyebabkan

pembagian kerja secara gender pada

masyarakat setempat. Pembagian kerja antara lakilaki

dan

perempuan

yaitu,

laki-laki

lah

yang

mengambil hasil produksi dan perempuan ikut
membantu mengambil hasil getahnya dan kemu-dian
menjual hasil produksi getah yang diperoleh. Walau
ada kalanya laki-laki dan perempuan bersama ke
kebun untuk mengerjakan atau mengambil hasil
produksi, namun kebanyakannya yang menjual hasil
karet tetaplah dari pihak perem-puan. Kebersamaan
antara laki-laki dan perem-
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atau

prospek

kedepan,

kayu untuk bangunan rumah dan dijual. Secara

menjamin kehidupan mereka dan keluarga.

Penerapan

harapan

sosial budaya antara lain: meningkatkan kerjasama,
meningkatkan etos kerja masyarakat, mengenal bibit
unggul, pengaturan jarak tanam, dan pembakaran
lahan dengan izin, merubah peladang berpindah
menjadi menetap, masyarakat mandiri, masyarakat
menetap di desa, menguatkan sifat kegotongroyongan, meningkatkan derajat keluarga, membuat
desa dan masyarakat tentram.

Saran
Sistem agroforestri di desa Sungai Langsat ini
perlu pembinaan lebih lanjut, antara lain perlunya
penguatan kelembagaan kelompok tani, membuat
jejaring pasar hasil agroforestri, pengolahan pasca
panen hasil agroforestri. Dimana hal tersebut
nantinya akan meningkatkan pendapatan serta
kesejahteraan masyarakat desa tersebut serta
dapat menjadi percontohan dalam pengelolaan
lahan masyarakat pedesaan, baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
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PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA
PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN, DEPARTEMEN KEHUTANAN
THE INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE PERFORMANCE EMPLOYEES OF THE SECRETARIAT OF THE DIRECTOR
GENERAL OF PLANOLOGI FORESTRY, MINISTRY OF FORESTRY
TITIEN MARYATI
Program Studi Budidaya Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
Banjarbaru Jl. A. Yani KM 36 Kotak Pos 19 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
ABSTRACT. The purpose of this research is to know the influence of emotional intelligence as well as a
partial employee performance on simultaneous to the Secretariat of Director General of Forestry
Planologi, Forestry Ministry. To support this research was conducted quantitative methods, population
research is the Secretariat of the Directorate of Forestry with a sample using Planologi techniques as
much as 92 people census respondents.Analysis techniques using the test of correlation, regression
test, and a test of the hypothesis either partially (t-test) and tests hypotheses together (F test). The
results of data processing between variables emotion intelligence in the performance of produced
correlation of 0,596 thus there is a positive connection between variables strong with nilai the regression equation is y = 39.136 + 0.489x1 . Of the data show that the value of a variable performance of
pure 39,489 while the value of the variable emotion intelligence of 0,489 from the testing of hypotheses
visible nilai thitung 7,044 & gt ; 2,000 ttabel then ( ha ) are received by & amp ; # 961 ; = 0,000 & it ;

& amp ; # 945 integrated service posts ; = 0.05 and emotion intelligence has influence significantly
to the performance.
Keywords: Influence, Emotional Intelligence, performance
ABSTRAK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosi baik secara
parsial maupun simultan terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan. Guna mendukung penelitian ini dilakukan metode kuantitatif, populasi penelitian adalah
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan sample menggunakan teknik sensus
sebanyak 92 orang responden.Teknik analisis menggunakan uji korelasi, uji regresi, dan uji hipotesis
baik secara parsial (uji t) maupun uji hipotesis bersama (uji F). Hasil pengolahan data antara variabel
kecerdasan emosi dengan kinerja dihasilkan korelasi sebesar 0,596 dengan demikian ada hubungan
positif kuat antara variabel dengan nilai persamaan regresi Y = 39.136 + 0.489X 1 . Dari data tersebut
menunjukkan bahwa nilai murni variabel kinerja sebesar 39,489 sedangkan nilai kontribusi variabel
kecerdasan emosi sebesar 0,489 dari hasil pengujian terlihat nilai hipotesis t hitung 7,044 > t tabel 2,000
maka (Ha) diterima dengan ñ = 0,000 < á = 0,05 maka kecerdasan emosi memiliki pengaruh signifikan

terhadap kinerja.
Kata kunci: Pengaruh, Kecerdasan Emosional, Kinerja
Penulis untuk korespondensi:e-mail harijanto_soerjono@yahoo.com
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PENDAHULUAN

rencanakan

Pembangunan kehutanan merupakan bagian
dari pembangunan nasional di bidang kehutanan
untuk

mewujudkan

hutan

lestari

dan

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu
didukung sumber daya manusia yang mempunyai
kompetensi.
Departemen

Untuk

meningkatkan

Kehutanan

dalam

kinerja

pelaksanaan

penyelengaraan negara dan pembangunan kehutanan diperlukan sosok pegawai negeri sipil
Departemen Kehutanan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya, berahlak mulia
dan menjunjung tinggi nilai-nilai rimbawan.
Dalam mewujudkan sumber daya manusiaa
tersebut

diperlukan

adanya

pengembangan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai
Negeri Sipil (PNS) melalui pembinaan yang
dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja
dan sistem karir. Upaya mengembangkan sumber
daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia kehutanan yang
terampil, profesional, berdedikasi, jujur, serta
amanah dan berahlak mulia dalam mewujudkan
pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu diperlukan sumber dyaa
manusia

aparatur

yang

memiliki

kompetensi

jabatan dalam penyelengaraan negara dan pembangunan.

Hal

ini

sangat

tergantung

pada

kemam-puan dan kualitas kerja (kinerja) pegawai.

Kinerja pegawai dapat dijadikan ukuranukuran apakah saran dan tujuan telah sesuai
dengan rencana organisasi/institusi, juga dapat
menjadi dasar sebagai tolak ukur sejauh mana
keber-hasilan suatu organisasi/institusi. Bagi
pegawai kinerja dipandang sebagai usaha untuk
menggali kermempuan dan skill yang dimilikinya
untuk dikembangkan semaksimal mungkin.
Kinerja pegawai sebagai potensi yang dimiliki
sumber daya manusia merupakan suatu kekuatan
atau kemampunan untuk menghasilkan sesuatu yang
bersifat materi ataupun non materi, baik yang bisa
dihitung atau dinilai dengan uang atau tidak.
Sehingga dengan memiliki kinerja yang tinggi, maka
segala apa yang di programkan dan di

organisasi

untuk

mencapai

tujuannya dapat segera terealisasi. Atau tetapi
tidak semua pegawai itu meiliki kinerja yang
tinggi, terdapat berbagai tingkat kinerja yang
dimiliki pegawai. Kinerja dapat terjadi bila
individu dalam organisasi memiliki motivasi dan
tingat kecerdasan emosional yang baik.
Istilah kinerja berasal dari kata “Job Performance” atau “Actual Performance” (prestasi kerja
atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh
seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja)
adalah hasil kerja dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya (Mangkunegoro, 2006). Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil yang dicapai oleh seseorang

menurut

pekerjaan

ukuran

yang

yang

berlaku

bersangkutan

untuk
(As’ad,

1995).Sedangkan menurut A. Dale Timpe (1998),
terdapat enam fak-tor eksternal yang menentukan
tingkatan kerja (prestasi kerja) seorang karyawan
yaitu : faktor lingkungan, perilaku manajemen,
desain

jabatan,

keterampilan

tingkah

yang

laku

sangat

pegawai,

dan

dipengaruhi

oleh

kemampuannya serta motivasinya.

Sementara itu, Philip Moon (1994), mengatakan bahwa kinerja pegawai ditentukan oleh:
kete-rampilan dan pengetahuan, sumber daya
yang tersedia, kualitas dan gaya manajemen
yang ada, serta motivasi.
Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan
dengan perasaan dan emosi. Emosi membuat
manusia merasakan rasa cemburu, terluka, ma-rah,
putus asa, bahagia, cemas dan takut. Berda-sarkan
perasaan manusia dalam bentuk perilaku yang dapat
menjadi ungkapan keterbukaan, semangat dan
kemarahan,
semakin

apatis,

meningkat

salah
dan

langkah,

kenikmatan

persaha-batan.

Emosi

sangat berperan dalam membentuk hubungan dan
interaksi dengan lingkungan sekitar, pengambilan
keputusan, pemecahan masalah dan penggunaan
anugerah intelektual untuk mencapai suatu tujuan.
Memahami arti pentingnya suatu emosi dalam
kehidupan manusia, maka dalam sepuluh tahun
terakhir ini ditandai dengan
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emo-si. Yang paling drastis adalah terkuaknya

kurang begitu berhasil baik dalam pekerjaan
maupun kehidupan pribadinya.

cara kerja otak di mana hal itu memungkinkan

Kecerdasan emosional meliputi: pengendalian

bagi orang untuk memahami bagaimana pusat

diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan

emosi mengatur perilaku setiap pribadi.
Menurut para ahli sosiologi, keunggulan pera-

untuk memotivasi diri sendiri. Kecerdasan emo-

saan dibandingkan nalar pada saat-saat kritis

sehingga ini dapat membantu anak-anak yang

seperti di atas membuat mereka menyimpulkan

memiliki IQ rata-rata. Semakin banyak bukti yang

tentang mengapa evolusi menempatkan emosi

mengatakan bahwa sikap etik dan dasar dalam

sebagai titik pusat jiwa manusia. Menurut para ahli

kehidupan yang berasal dari kemampuan emo-

tersebut, emosi menuntun manusia menghadapi

sional yang melandasinya. Misalnya dorongan hati

saat-saat kritis dan tugas-tugas yang terlampau

yang merupakan medium emosi; benih semua

riskan bila hanya diserahkan pada otak.

dorongan hati adalah perasaan yang memun-

lonjakan drastis dalam kajian ilmiah di bidang

sional ini pun dapat diajarkan kepada anak-anak

Selama ini orang selalu menekankan akan pen-

culkan diri dalam bentuk tindakan. Orang yang

tingnya nalar dalam kehidupan manusia. Nalar yang

dikuasai oleh dorongan hati di mana ia juga

disebut sebagai kecerdasan otak tidaklah berarti

kurang

apa-apa bila tidak didukung oleh emosi yang prima

kekurangan pengendalian moral.

memiliki

kendali

akan

menderita

dari orang yang bersangkutan. Dari waktu ke waktu

Menurut Daniel Goleman (2006), kemampuan

ternyata emosi seringkali menguasai nalar, kendati

mengendalikan moral adalah kemampuan untuk

sudah ada norma-norma sosial yang berlaku dalam

mengendalikan dorongan hati yang merupakan

masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapatlah

basis kemampuan dan watak. Hubungan antara

dimengerti

kecerdasan otak dan kehidupan emosional hanya

tentang

kekuatan

emosi

dalam

mempengaruhi kehidupan manusia.

sedikit. Alasannya adalah terkadang seseorang

Sudah terlampau lama orang berkeyakinan

yang cerdas melakukan tindakan yang rasional.

bahwa orang akan berhasil di dalam hidupnya

Orang cerdas pun dapat terperosok dalam emosi

apabila ia memiliki kecerdasan otak yang tinggi.

yang tak terkendali dan inpluse yang meledak-

Semakin tinggi tingkat kecerdasan otak seseo-

ledak atau orang-orang yang ber-IQ tinggi dapat

rang, maka semakin besar kemungkinan ia akan

menjadi pilot yang tidak cakap dalam kehidupan

mencapai kesuksesan. Kecerdasan otak atau

pribadi mereka. Oleh karena itu, keterampilan

intellegence quotient (IQ) yang cukup seringkali

emosional perlu dimiliki oleh semua orang, baik

dijadikan salah satu syarat yang harus dipenuhi

mereka yang ber-IQ tinggi maupun yang ber-IQ

seorang anak saat ia hendak mendaftarkan diri

rata-rata agar dapat berhasil dalam hidupnya.

masuk kedalam suatu jenjang pendidikan. Untuk

Dalam dunia organisasi baik organisasi yang

mengetahui tingkat kecerdasan seseorang maka

bergerak di bidang pemerintahan maupun di bidang

orang yang bersangkutan dapat mengikuti test

lain, maka faktor sumber daya manusia (SDM) atau

intellegence antara lain melalui Biro Konsultasi.

tenaga

Selama ini orang beranggapan bahwa IQ merupa-

menentukan, karena manusia itu mempunyai cita-

kan fakta genetik yang tidak mungkin diubah oleh

cita, perasaan, karsa dan karya. Semua kekuatan itu

pengalaman hidup dan takdir manusia di dalam

dengan melalui curahan tenaganya manusia tetap

kehidupan terutama ditetapkan oleh faktor bawaan

dibutuhkan meskipun perusahaan telah memiliki

ini.

sejumlah besar peralatan yang serba modern.

kerja

merupakan

faktor

yang

paling

Tetapi menurut Robert K. Cooper dan Ayman

Namun demikian tetap saja yang menjalankan dan

Sawaf (1997), seperti yang diterjemahkan oleh A.

mengawasi peralatan tersebut adalah justru manusia

Winarmo dan Tri Saksono, orang yang memiliki

itu sendiri.

tingkat kecerdasan otak (IQ) yang tinggi seringkali
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lembaga selalu tergantung pada manusia, karena

rakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

peranan manusia sebagai faktor tenaga kerja atau

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, dengan

pegawai di dalam suatu organisasi atau lembaga

demikian obyek yang menjadi kajian dalam penelitian

menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi

ini adalah pegawai yang terdapat dalam struktur

atau lembaga yang telah ditentukan sebelumnya.

organisai Sekretariat Jenderal Planologi Kehutanan,

Karena setiap usaha yang dijalankan guna meng-

Departemen Kehutanan sebanyak 92 orang.

efektikan faktor tenaga kerja dalam berbagai orga-

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karak-

nisasi hingga saat ini masih tetap dipandang seba-

teristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiono

gai kunci ke arah peningkatan produktivitas.

(1998), mengutarakan sampel adalah bagian dari

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah benar bahwa kecerdasan emosional
mempenga-ruhi kinerja pegawai Sekretariat
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan?
Penelitian ini berguna atau bermanfaat
untuk menambah pengetahuan teoritis dan
praktis tentang kecerdasan emosional kinerja
pegawai bagi penulis, dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi kemajuan dan
pengembangan pegawai dalam meningkatkan
kinerjanya, serta dapat memberikan manfaat
bagi masyarakat umum sebagai bahan referensi
atau rujukan dalam meneliti topik yang sama
yang saat ini sedang diteliti oleh penulis.

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

METODE PENELITIAN

tersebut. Dalam penentuan teknik sampling penulis
menggunakan teknis sensus, pengambilan teknik
sensus ini melibatkan keseluruhan dari jumlah
populasi pada Sekretariat Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan sebanyak 92 orang.
Dalam teknik pengambilan data ini digunakan
dengan dua cara yaitu melalui pengumpulan data
primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung
dari

sumbernya

yaitu

melalui

kuesioner

dan

pengamatan, serta data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan
mendukung dalam penjelasan gambaran secara
umum dan data yang berupa organisasi dan hal-hal
yang berkenan dengan obyek yang diteliti.

Pada variabel kecerdasan emosi disusun atas
18 item pertanyaan disebarkan kepada 30 orang

Penelitian
ini
dilaksanakan
pada
Sekretariat Jenderal Planologi Kehutanan,
Departemen Kehutanan, Jakarta, sedangkan
waktu penelitian ± selama 3 bulan.

responden, hasil pengolahan data di peroleh nilai

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah

10,216 terhadap nilai uji validitas dan reliabilitas.

pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi

Sedangkan pada variabel kinerjai disusun atas 22

Kehutanan, Departemen Kehutanan Jakarta dengan

item pertanyaan dengan nilai total sebesar 2038

pertimbangan menarik untuk dite-liti dan telah

dimana

mendapat persetujuan dari pimpinan serta memiliki

variancce hasil sebesar 137,78 dan nilai standar

jumlah pegawai yang cukup banyak.

deviasi sebesar 11,73.

total sebesar 1596 dengan nilai rata-rata sebesar
53,2 dengan nilai variance sebesar 104,37 dimana
hasil standar deviasi atas variabel ini sebesar

nilai

rata-rata

sebesar

67,93

nilai

Metode yang digunakan dalam penelitian ini

Setelah data hasil pencacahan dimasukkan ke

adalah metode survey dengan penelitian yang ber-

dalam tabulasi maka dilakukan proses pengu-jian

sifat deskriptif dan asosiatif. Penelitian deskriptif

pendahuluan, hal ini dilakukan untuk menyaring

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui

apakah setiap item sudah dinyatakan valid atau

nilai variabel mandiri. Sedangkan penelitian asosiatif

tidak valis (unvalid) serta apakah keseluruhan item

adalah hubungan antara dua variabel atau lebih.

dalam variabel dinyatakan reliabel, dalam proses

Sugiono (1998), memberikan definisi populasi

ujji pendahuluan dilakukan dengan menggunakan

merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas

uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan ka-

realibilitas yaitu :
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Variabel

Kecerdasan

Emosi.

Pada

variabel

kecerdasan emosi disusun atas 18 item per-tanyaan

Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa

pengolahan data di peroleh nilai total sebesar 1596

keseluruhan item dengan kondisi r hitung > rtabel
dinyatakan valid dengan demikian keseluruhan
item dalam variabel Kecerdasan Emosi dinya-

dengan nilai rata-rata sebesar 53,2 dengan nilai

takan valid. Nilai reliabilitas hasil dapat dilihat

variance sebesar 104,37 dimana hasil stan-dar

sebagai berikut :

disebarkan kepada 30 orang responden, hasil

deviasi atas variabel ini sebesar 10,216.

Variabel Kinerja. Pada variabel kinerja disusun
atas 22 item pertanyaan dengan nilai total
sebesar 2038 dimana nilai rata-rata sebesar
67,93 nilai variancce hasil sebesar 137,78 dan
nilai standar deviasi sebesar 11,73.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai reliabilitas hasil pengolahan sebesar
0.925 dengan demikian nilai reliabiel >0.6

Uji Persyaratan Analisis

sehingga
variabel
Kecerdasan
dinyatakan memiliki kehalandan.

Variabel Kecerdasan Emosi

Variabel Kinerja

Emosi

Pada variabel Kecerdasan Emosi di susun atas

Pada variabel kinerja disusun atas 22 item

18 item pertanyaan disebarkan kepada 30 orang

pertanyaan dengan nilai total sebesar 2038 dima-

responden, hasil pengolahan data di peroleh nilai

na nilai rata-rata sebesar 67,93 nilai variancce

total sebesar 1596 dengan nilai rata-rata sebesar

hasil sebesar 137,78 dan nilai standar deviasi

53,2 dengan nilai variancce sebesar 104,37 dima-na

sebesar 11,73 dari hasil pengolahan data dapat

hasil standar deviasi atas variabel ini sebesr 10,216

dilihat lebih lanjut pada tabel sebagai berikut:

terhadap nilai uji validitas dan reliabilitas, ini dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Hasi Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel Kecerdasan Emosional
(Table 1. Results of Test validity and

Tabel 2. Uji Validitas dan Reliabilitas Kinerja (Table
2. Test validity and Reliability Performance)

Reliability of variable emotional intelligence)

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap
variabel Kinerja (Y) terdapat 1 item dinyatakan
tidak valid yakni pada butir nomor 22 terkondisi
rhitung < rtabel maka untuk item ini selanjutnya dinyatakan un-valid, sehingga dari 22 item pertanyaan

Sumber : Pengolahan data
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valid. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat sebagai
berikut:

Nilai reliabilitas hasil pengolahan terlihat
sebesar 0.910 sehingga variabel kinerja
dinyatakan reliabel atau dinyatakan memiliki
kehandalan.
Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan sebelum analisis
regresi dan korelasi, yang ditujukan untuk
menguji apakah dalam sebuah regresi,. Model
regresi yang baik adalah bila sebaran berada
pada garis diagonal. Dengan program SPSS 16
uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan
model Normal Probability Plot (NPP)

Kecerdasan Emosi (X1)
Hasil pengolahan data pada variabel
Kecer-dasan Emosi (X1) menghasilkan grafik
sebagai berikut :

Gambar 2. NPP Variabel Kinerja
(Figure 2. NPP of performance variable)
Grafik diatas terlihat bahwa sebaran data
(titik-titik) menyebar dari sekitar garis diagonal
serta
penyebarannya
mengikuti
garis
diagonal berarti bahwa model regresi layak
berdasarkan masukan variabel Kinerja.
Homogenitas
Untuk mengetahui apakah data pada kondisi
homogen (data tersebar dalam satu fokus sebaran) atau heterogen data terpancar membentuk
heterogenitas maka digunakan model scether plot
dengan hasil sebagai berikut :

Gambar 1. NPP Variabel Kecerdasan Emosi
(Figure 1. NPP of emotional intelligence variables)

Grafik diatas terlihat bahwa sebaran data
(titik-titik) menyebar dari sekitar garis diagonal
serta penyebarannya mengikuti garis diagonal
berarti bahwa model regresi layak berdasarkan
masukan variabel Kecerdasan Emosi (X1).

Kinerja
Hasil pengolahan data pada variabel Kinerja

Gambar

3. Diagram Sceter Kecerdasan
Emosi dengan Kinerja
(Figure 3. Diagram Sceter of Emotional Intelligence with Performance)
Berdasarkan hasil pengolahan data
terlihat bahwa sebaran data menyebar secara
heterogen dan tidak terfokus pada satu
kelompok data maka hubungan Kecerdasan
Emosi dengan kinerja ma-sih harus dilakukan
pengujian pada langkah selanjutnya.

(Y) menghasilkan grafik berikut :
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Penilaian Responden Pada Variabel

penilaian responden pada dimensii kualitas pela-

Penelitian

yanan sebesar 266 sedangkan kualitas penca-

Hasil pengolahan data terhadap tanggapan

paian sebesar 315 dengan demikian menunjukkan

responden pada masing-masing variabel dan

bahwa pada dimensi kualitas pencapaian cende-

dimensi yang menyertainya terlihat bahwa hasil

rung lebih tinggi bila dibandingkan dengan dimensi

pengolahan data pada variabel kecerdasan emosi

lainnya, dengan demikian orientasi tugas telah

memperlihatkan bahwa nilai pernyataan keselu-

sepenuhnya terpenuhi dengan cukup baik oleh

ruhan responden sebesar 287 dengan demikian

sebagian besar pegawai.

penilaian responden terhadap variabel kecerdasan

Uji Hipotesis

emosi berada pada kategori cukup setuju artinya
sebagian besar responden menyatakan bahwa
kecerdasan emosi yang mereka rasakan pada
lingkungan Sekretariat Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, berada pada kategori cukup baik, dari hasil penelusuran pada
masing-masing dimensi kecerdasan emosi terlihat
bahwa pada dimensi kemampuan mengendalikan
emosi dengan nilai persepsi sebesar 266, pada

Hasil

pengolahan

data

terhadap

uji

hipotesis antara variabel yang diamati dengan
hasil sebagai berikut :
Tabel 3. Hasil Pengolahan Data terhadap Uji
Hipotesis antara Variabel
(Table 3.Data processing results of Testing
Hy-potheses between Variables)

dimensi merespon gejala emoosi yang datang dari
luar sebesar 323 dan pada dimensi kemampuan
menghadapi orang lain sebesar 227 dengan
demikian

dari

penilaian

kepada

92

orang

menunjukkan bahwa pegawai negeri di lingkungan
Sekretariat

Jenderal

Planologi

Kehutanan,

Departemen Kehutanan mereka lebih cenderung
tinggi dalam kemampuan merespon setiap gejala
emosi

yang

datang

dari

luar,

dari

hasil

pertimbangan penilaian tersebut dimana organisasi yang diteliti cenderung lebih banyak mendapatkan tekanan dari pihak eksternal dan internal
maka hal ini memberikan dampak baik langsung
maupun tidak langsung terhadap kemampuan
lebih baik bagi karyawan menerima respon setiap
gejala emosional dari luar.
Hasil penilaian responden pada variabel kinerja
kerja, terlihat bahwa pada pengolahan data terlihat
nilai sebesar 306 dengan demikian menunjukkan
persepsi pegawai terhadap kinerja mereka cukup
berada pada kategori cukup setuju artinya seba-gian
besar responden memandang bahwa kinerja mereka

Hasil uji korelasi menunjukkan ada hubungan
positif kuat antara variabel, artinya bila variabel
kecerdasan emosi naik maka akan diikuti penguatan variabel kinerja, dari hasil uji persamaan regresi terlihat bahwa Y = 39.136 + 0.489 X, dengan
demikian nilai murni variabel kinerja tanpa dipengaruhi oleh variabel kecerdasan emosi sebesar 39,136, sedangkan nilai kontribusi variabel
kecerdasan emosi sebesar 30.489, hasil uji statistik terlihat bahwa thitung > ttabel maka (Ha)
diterima, dengan demikian memperlihatkan bahwa
hipotesis penelitian diterima bahwa ada pengaruh
positif signifikan antara kecerdasan emosi dengan
kinerja. Dengan demikian hasil penelitian sejalan
dengan definisi yang dikemukakan oleh Patricia

sudah cukup baik, dari hasil penelusuran terhadap

Patton (1998), Emotional Intelligence atau kecer-

masing-masing dimensi dihasilkan nilai persepsi ;

dasan emosional merupakan suatu keseder-

bahwa pada dimensi kualitas pekerjaan dihasilkan

hanaan menggunakan emosi anda secara efektif

nilai persepsi sebesar 294, terhadap

untuk mencapai tujuan, membangun hubungan
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produktif dan meraih keberhasilan di tempat

kan sebagai suatu kebutuhan untuk menghadapi

kerja dalam penelitian ini adalah kinerja, dengan

berbagai perkembangan pekerjaan dan tantangan

kecerdasan emosional mampu membuat orang

di lapangan yang sifatnya rumit dan kompleks,

mengendalikan dorongan emosi merupakan

sehingga hanya dengan memiliki kecerdasan

keterampilan yang langka, sebagaimana diru-

emosional, tantangan dan permasalahan peker-

muskan oleh “Aristotels” untuk marah pada

jaan dapat diselesaikan. Dengan memiliki kecer-

orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai,

dasan emosional yang tinggi, seseorang akan

pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar,

memiliki kepekaan, kepedulian, pengendalian diri/

dan dengan cara yang baik.

emosi, dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diibebankan kepadanya. Tanpa kecer-

KESIMPULAN DAN SARAN

dasan emosional dari pegawai, dan tidak adanya

Kesimpulan

pemberian motivasi dari organisasi, maka kinerja

Hasil pengolahan data antara variabel kecer-

yang dihasilkan tidak maksimal. Kinerja seorang

dasan emosi dengan kinerja dihasilkan nilai kore-lasi

pegawai akan muncul apabila pegawai tersebut

sebesar 0.596 dengan demikian ada hubungan

memiliki kecerdasan emosional dan motivasi yang

positif kuat antar variabel dengan nilai persamaan

tinggi.

regresi Y = 39,136 + 0,489 X 1, dari data tersebut

Saran

menunjukkan bahwa nilai murni variabel kinerja
sebesar 39,489 sedangkan nilai kontribusi variabel
kecerdasan emosi sebesar 0,489, dari hasil

pengujian terlihat nilai hipotesis thitung 7,044 > ttabel
2,000 maka (Ha) diterima dengan ñ = 0,000 < á =

0,05, maka kecerdasan emosi memiliki
pengaruh signifikan terhadap kinerja.
Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap
keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa pada
variabel kecerdasan emosi menunjukkan ada hubungan positif kuat antar variabel, dan dari hasil
pengujian

persamaan

regresi

juga

diketahui

adanya kontribusi positif, pada pengujian hipotesis
juga ditemukan adanya kesamaan antara hipotesis penelitian dengan hipotesis hasil, bahwa

Terhadap variabel kecerdasan emosi terlihat
bahwa nilai terendah pada indikator, banyak
dari PNS tidak memiliki kewajiban untuk dapat
meningkatkan kemampuan karena golongan
saya sudah tidak mungkin untuk naik, dengan
demikian

manajemen

atau

atasan

wajib

memberikan arahan dan biasanya dilakukan
dalam pertemuan-pertemuan rutin.
Terhadap variabel kinerja terlihat nilai terendah
lebih pada indikator bahwa PNS lebih cenderung
bekerja pada batasan kewajibannya saja, dengan
demikian pada variabel ini sejalan dengan variabael
datanya bahwa pimpinan menjadi bagian terdepan
dalam memberikan pemahaman kepada pegawai

kecer-dasan emosi memiliki pengaruh positif dan

untuk terus mengembangkan kemampuan dan terus

signi-fikan terhadap kecerdasan emosi.

memotivasi baik dalam bentuk finansial maupun

Dari diketahuinya pengaruh antara variabel

dalam bentuk non finansial.

independen dengan variabel dependen memperlihatkan bahwa kecerdasan emosional adalah
kemampuan yang dimiliki pegawai merupakan
potensi yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin berkembang pesat sedemikian rupa sehingga tanpa
kemampuan kecerdasan emosional yang dapat
ditampilkan pekerjaan tersebut sulit dilaksanakan
secara optimal. Kecerdasan emosional ditampil-
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