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Abstract 
This research aimed to examine the effect of dosage and placemen of a compound fertilizer, 

urea, super phosphate, and potassium chloride, on controlling the competition between maize and 
soybean in a mixed cropping system. The treatments were arranged in a factorial design consisting two 
factors, the dosage and placement distance of the. fertilizer. The dosage factor consisted of four level, 
25%, 50%, 75%, and 100% of a recommended dosage of each fertilizer applied in a monoculture 
cropping system. While the fertilizer-placement factor consisted of three levels, 7 .5 cm, 15 cm, and 22.5 
cm from the maize row. Both dosage level and placement distant of fertilizer composed 12 combination 
treatments that were replicated three times. The data were analyzed·by bivariate statistic analysis method. 

· Results showed that the dosage of 75-100% could strengthen the agressivity of maize to 
soybean, although the placement of fertilizer was at the furthest distance from maize row. In contrast, the 
agressivity of maize reduced when the dosage applied was only 25% although the fertilizer was placed at 
the closest distance to maize row. The dosage of 50% placed between maize and soybean row could 
balance the competition between two crops. It is concluded that the dosage of 50% placed at the distance 
of 7.5 cm from maize row could control the competition effect between maize and soybean in this mixed 

· cropping system. 
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PENDAHULUAN 

Persaingan dapat terjadi baik antar 
organ dalam tumbuh tanam, antar tanaman 
sejenis maupun antar tanaman berbeda 
spesies. Persaingan antar tanaman dapat 
terjadi jika dua atau lebih tanaman baik 
sejenis maupun berbeda spesies tumbuh 
berdekatan, dan eJemen / unsur yang 
dibutuhkan tanaman tersebut dalam kapasitas 
terbatas (Nugroho, 1990) dan unsur yang 
dipersaingkan berupa sinar, air, 
karbondioksida dan hara. 

Dalam sistem tumpangsari akar 
menjadi lebih penting terutama berkaitan 
dengan kemampuan akar bersaing untuk 
menyerap hara. Tanaman dengan perakaran 
luas akan lebih mampu bersaing dibanding 
perakaran sempit. Handoko et al. ( 1978) 
melaporkan bahwa keberadaan kedelai dalam 
sistem tumpang sari mengurangi hasil biji 
jagung H~6 dan kretek, masing-masing 
sebesar 10,03 % dan 6,36 %. Demikian pula 
Widaryanto (1985) melaporkan bahwa 
keberadaan ·1eki di sekitar tanaman jagun 
nyata mengurangi hasil biji jagung dan 
serapan N. Fakta itu menunjukkan bahwa 

· persaingan · dalam tanah yang menyangkut 

organ akar. berpengaruh terhadap hasil 
tanaman. 

Taraf persaingan antara perakaran 
tumbuhan yang bertetangga tergantung pada 
proporsi kontalt akar kedua tumbuhan itu, 
sehingga sebaran individu akar dalam daerah 

. interaksi· berpengaruh terhadap . tingkat 
persaingan (Trenbath, 1981). Hal ini berarti 
terakumulasinya perakaran pad.a kedalaman 
tanah yang sama antara tanaman yang· 
bertetangga akan menambah terjadi 
persaingan. Lai dan Lawton (1962) 
inelaporkan bahwa tingkat persaingan · 
bertambah jika hara 32P ditempatkan di 
antara baris tanaman jagung dengan baris 
beberapa tanaman sela dalam sistem 
tumpangsari, sehingga serapan hara tanaman 
sela berkurang. Namun apabila hara itu 
bera.da di bawah benih tanaman sela maka 
persaingan dari akar jagung berkurang 
sehingga serapan hara . tanaman sela 
bertambah. 

Ketersediaan hara · yang terbatas . 
merupakan salah satu sebab timbulnya 
persaingan dalam sistem tumpangsari 
(Nugroho, 1990). Anwarhan (1984) 
melaporkan bahwa pemupukan dengan dosis 
60 kg N/ha dalam sistem tumpangsari jagung 
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kedelai dapat mengurangi akibat persaingan. 
N amun dos is pemupukan bertambah h1ngga · 
120 kg N/ha temyata menambah dorµinasi 
tanaman jagung sehingga hasil biji kedelai 
nyata menurun. 

Penempatan pupuk berpengaruh pula 
terhadap kemampuan bersaing. tanaman 
dalam sistem tumpang sari. Singgih et al. 

. (1989) melaporkan bahwa penempatan 
pupuk di dekat baris tanaman cenderung 
menambah kemampuan bersaing tanaman. 
Hal ini terlihat dengan bertambahnya hasil 
biji tanaman per hektar. Penempatan pupuk 
diduga berkaitan dengan daya jangkau akar 
pada daerah hara. Brower (1977) 
mengemukakan bahwa perakaran cenderung 
terakumulasi sesuai dengan penempatan 
pupuk. 

Berdasarkan pada hal-hal yang telah 
dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pengaturan 
penempatan dosis pupuk N, P, K terhadap 
pengendalian dampak persai'ngan tanaman · 
jagung kedelai dalam sistem · tumpangsari 
sehingga diharapkan dapat diketahui atau 
disarankan salah satu metode pengendalian 
dampak persaingan dalam tumpangsari. 

BAHAN DAN METODE 

. 
Penelitian dilaksanakan di · lahan 

tegal di desa Langkap kecamatan Bumeh 

Kabupaten Bangkalan. J enis tanah adalah 
mediteran merah kuning bertekstur pasir. 
Bahan tanam terdiri dari : benih ·jagung 
varietas lokal madura berumur ± 80 hari, dan 
benih kedelai varietas wilis dengan tipe 
pertumbuhan determinate, berumur ± 80 hari. 
Sumber hara N, P, K berasal dari pupuk urea 
( 46 % N), TSP ( 46% P2O5), KCL ( 60 % 
K2O). Jarak tanam jagung 60 X 40 cm dan 
kedelai 60 X · 20 cm ( dalam porsi baris 
jagung - kedelai 50 : 50). Pupuk N, P, K 
ditempatkan dalam larikan di antara baris 
jagung dengan baris kedelai. Pengaturan 
dosis pupuk dan jarak penempatan pupuk 
disesuaikan dengan perlakuan (Tabel 1 ). 

Penelitian ini merupakan percobaan 
faktorial . dalam rancangan acak · kelompok 
(RAK) dengan · variabel bebas terdiri dua 
faktor. Faktor pertama (A) dosis pemupukan 
N, P, K berdasarkan jumlah persentase dari 
dosis pemupitkan masing-masing monokultur 
jagung dan kedelai, terdiri dari 4 taraf : (1) 
25 % (2) 50 % (3) 75 % (4) 100 % (Tabel 
1 ). Faktor (B) jarak penempatan pupuk dari 
baris tanaman jagung, terdiri 3 taraf : (1) 
jarak 7,5 cm (2) jarak 15 cm (3) jarak 22,5 
cm dari baris jagung. Sehingga dalam 
percobaan mt terdapat ' 12 perlakuan 
kombinasi dan setiap perlakuan diulang 3 
kali . 

Tabel 1. .Level-level faktor pertama (A) dosis pupuk N, i>,, K gabungan dari dosis 
pupuk sistem monokultur jagung dan kedelai · 

Levelke 
Dosis pupuk monokultur (%) Dosis pupuk gabungan (kg/ha) 

Jagung8 Kedelaib Urea TSP KCL 
I. 25 25 62,5 50 25 
2. 50 50 125,0 100 50 
3. 75 75 187,5 150 75 
4. 100 100 250,0 200 100 

Keterangan: a Dosis pupukjagung 200 kg Urea: 100 kg TSP: 50 kg KCL (dosis pupuk 
per ha) 

b Dosis pupuk kedelai 50 kg Urea: 100 kg.TSP : 50 kg KCL (dosis pupuk 
per ha) 
(a dan b berdasar rekomendasi pemupukan Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan Propinsi Jawa Timur) 

Hal-hal yang diamati mencakup 
bobot biji, bobot kering tanaman dan 
karakteristik perakaran. Karakteristik 
perakaran yang diamati berdasarkan ciri-ciri 

dari Schuurman (1980) dan Bohm (1979), 
yaitu : ( 1) sebaran akar dalam profil tanah, 
(2) panjang akar, (3) bobot kering akar, (4) 
densitas panjang akar, (5) nisbah bobot 

I 
I 

J 
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kering tajuk : akar, (6) kedalam akar. 
Pengamatan akar jagung dilakukan pada 
stadia 5, yaitu ditandai dengan keluarnya 
rambut pada betina (silking). Untuk kedelai 
diamati pada stadia RS, ·yaitu ditandai 
dengan mulai berbiji. 

Pengamatan akar dilakukan dengan 
menggunakan papan berpaku (pin board) 
cara Schuurman dan Goedewagen ( 1971 ). 
Panjang akar dihitung b~rdasarkan rumus 
Newman (1966) yang telah dimodifikasi oleh 
Tennant (1975), yaitu: 

R = 11/14 x N x panjang grid (kisi) (1) 

Keterangan : R = total panjang akar, N= 
jumlah perpotongan akar dengan garis grid 
(1 x 1 cm), 11 / 14 = faktor konversi panjang 
akar dari ukuran grid itu. 

Bobot kering organ akar dan tajuk diperoleh 
berdasarkan suhu pengeringan 85°C dan 
105°C selama 48 jam. Untuk mengetahui 
kemampuan bersaing salah satu perakaran 
baik jagung maupun kedelai sebagai akibat 
perlakuan, digunakan garis pembatas CR = 1 
atau As = 0 dengan tampilan analisis 
bivariate (Nugroho, 1990), yaitu: 

TanQ = (2.) 

Keterangan : V1 1 = varian tanaman jagung, 
V 22 = varian tanaman kedelai, V 12 = kovarian 
dan A. = S 1 / S2 (hasil akar jagung / akar 
kedelai). 

Jika nilai x perlakuan terletak pada 
daerah nilai CR > 1 · atau As > 0 (posisi 
sebelah kanan garis Tan Q) maka tanaman 
dikategorikan lebih dominan atau agresif. 
Untuk mengetahui perbedaan atas perlakuan 
digunakan radius lingkar berdasarkan rumus 
'1 2F(0,05)/n. Jika dua nilai x perlakuan 
terletak di luar perlakuan tertentu, maka 
kedua perlakuan berbeda nyata pada taraf 
0,05 (5%). 

HA.SIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis menunjukkan adanya 
pengaruh interaksi sangat nyata (pada 
p=0,0 1) antara dosis pemupukan dengan 
penempatan pupuk terhadap hasil bij i per 
tanaman baik jagung maupun kedelai. 
Ditinjau dari _ pengaruh dosis pemupukan 

pada taraf-taraf penempatan pupuk ternyata 
sangat nyata yaitu respon linier tcrhadap 
hasil biji' per tanaman baik jagung maupun 
kedelai. Hal ini berarti basil biji jagung per 
tanaman betambah sangat nyata secara linier 
akibat bertambahnya dosis pemupukan baik 
pada penempatan pupuk 7,5 cm, 15 cm, 22,5 
cm dari baris jagung. Sebaliknya basil biji 
kedelai per tanaman menurun . sangat nyata 
secara linier akibat perlakuan itu. Pengaruh 
perlakuan itu tampak pula dalam pola 
interaksinya (Gambar 1 ). Fakta mt 
menunjukkan tanaman jagung lebih respon 
(tanggap) . terhadap pemupukan N, P, K 
gabungan. Namun hasil biji kedelai per 
tanaman yang menurun ';-,.;, diduga _ akibat 
lemahnya tanaman kedelai bersaing dengan 
tanaman. jagung terutama pada interaksi 

. '.doais pemupukan I 00 % dengan penempatan 
·,.. pupuk 7,5 cm, 15 cm, 22,5 cm (kombinasi 

perlakuan A.Bi, A.B2, A.B3). 
Hasil biji per tanaman pada masing

masing interaksinya baik tanaman maupun 
kedelai dapat dibedakan · melalui cara 
peragaan grafik analisis bivariat (Gambar 2). 
Gambar 2 menunjukkan pasangan nilai rata
rata hasil untuk 12 kombinasi perlakuan 
dosis pemupukan dengan penempatan pupuk. 
Lingkaran dalam gambar 2 menunjukkan 
untuk setiap nilai rata-rata perlakuan yang 
berada di dalam radio's lingkaran · 
'1 2F(0,05)/n berarti tidak berbeda nyata 
(pada p=0,05) dengan rata-rata perlakuan 
asal lingkaran tersebut (Nugroho, 1989). 
Dalam Gambar 2 tampak perlakuan A4B 1 

( dosis pemupukan 100 % dengan 
penempatan pupuk 7,5 cm dari baris jagung) 
memberikan hasil biji jagung tertinggi ( hasil 

· biji kedelai rendah) walaupun tidak berbeda 
nyata (pada p=0,05) dengan perlakuan A.B2, 
A4B2 dan A3B1, A3B2. Kombinasi A.B1 
merupakan perlakuan terbaik untuk jagung 
jika basil biji kedelai dianggap kurang 
diutamakan. Sebaliknya kombinasi A1B3 
( dosis pemupukan 25 % dengan penempatan 
pupuk 22,5 cm dari baris jagung) 
memberikan basil biji kedelai tertinggi (basil 
biji jagung terendah) namun tidak berbeda 
nyata dengan A 1B2. Ditinjau dari segi basil 
biji kedelai (mengabaikan hasil biji jagung) 
kombinasi A 1B3 · merupakan perlakuan 
terbaik untuk kedelai. Hasil itu ·menunjukkan 
bahwa tanaman jagung lebih dominan pada 
ketersediaan hara cukup besar ( dosis 

· · · 73 
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pemupukan 100 %) terutama jika pupuk 
ditempatkan dekat baris jagung (7,5 cm). 

Kemampuan kedelai memberikan 
hasil tertinggi pada kombinasi A1B3 diduga 
disebabkan oleh beberapa faktor : (1) 
berkurangnya persaingan di atas tanah 
(akibat terhambatnya pertumbuhan jagung) 
sehingga tajuk kedelai berpeluang 
memperoleh cahaya (fotosintesis), (2) 
kemampuan kedelai memperoleh hara N 
(nitrogen) melalui simbiosis dengan bakteri 
bintil akar (Rhizobium japonicum). Menurut 
,Jutono (1985) dua per tiga kebutuhan hara N 
leguminosae (kedelai) diperoleh dari fikssi N 
terutama j ika ketersediaan N tanah rendah. 

Kemampuan tanaman bersaing 
( organ tanamari di atas tanah} diduga 
didukung oleh · karakteristik perakaran 
tanaman. Brouwer (1977) me.ngemukakan 
bahwa pertumbuhan perakaran berkaitan 
dengan pertumbuhan tajuk. Menurut Tisdale 
et al. (1985) pertumbuhan akar dan .tajuk 
dipengaruhi oleh ketersediaan hara. Ini 
· berarti perakaran menunjang pertumbuhan 
tajuk. 

Pengaruh ketersediaan hara ( dos is 
pemupukan) dan penempatan pupuk terhadap 
beberapa karakteristik perakaran sebagai 
berikut. Dosis pemupukan dan penempatan 
pupuk berpengaruh sangat nyata (pada p = 
0,01) terhadap panjang akar jagung, tetapi 
kedua faktor. itu pengaruhnya berinteraksi 
sangat nyata terhadap panjang akar kedelai. 
Hasil analisis pengaruh dosis pemupukan 
pada penempatan 7,5 cm menunjukkan 
respon tinier sangat nyata terhadap panjang 
akar akar j agung tetapi respon itu kuadratik 
pada penempatan pupuk 15 cm dan 22,5 cm. 
Pada panjan..&_ akar kedelai, pengaruh dosis 
pemupukan terhadap penempatan 7 ,5 cm dan 
·1 s cm menunjukkan respon tinier sangat 

nyata, namun pada penempatan pupuk 22,5 
cm responnya sangat nyata (pada p == 0,01) 
kuadratik. Hal ini berarti b~rtambahnya 
panjang akar per tanaman baik jagung 
maupun kedelai akibat bertambahnya dosis 
pemupukan pengaruhnya berbeda diantara · 
penempatan pupuk 7,5 cm, 15 cm dan 22,5 
cm dari barisjagung. Data panjang akar rata
rata per tanaman per tanaman pada 
interaksinya disajikan dalam Tabel 2. 
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Gambar 1. Pengaruh dosis pemupukan 
dalam level-level penempatan pupuk 
terhadap basil biji per tanaman baik jagung 
maupun kedelai. 

Tabel 2. Pengaruh interaksi penempatan dan dosis 
tanaman jagung dan kedelai 

pupuk terhadap panjang akar per 

Dosis Penempatan pupuk 
pupuk 7,5 cm 15cm 22,5 cm 
N,P,K 

Jagung Kedelai Jagung Kedelai Jagung Kedelai (%) 
25 10,38 7,06 8,58 8,52 7,19 12,64 
50 26,64 8,41 16,93 9,23 13,36 13,02 
75 55,00 14,41. 50,18 15,36 43,81 18,68 
100 78,97 16,89 78,93 19,96 71,62 28,92 

• • i 74· • • •• ,, • ' •' <' I•·.· ' ··, • '• •, \: 
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Gambar 2. Peragaan analisis bivariat terhadap hasil biji per tanaman akibat pengaruh 
interaksi dosis pemupuk~n .(A) dengan penempatan pupuk (B) dalam 
petcobaan. sistem tumpangsari jagung dan kedelai. 

Nilai rata-rata panjang akar jagung 
dan kedelai (Tabel 1) pada setiap kombinasi 
perlakuannya dapat - dibedakan melalui 
peragaan analisis bivariat dalam gambar 3. 
Dalam gambar 3 tampak kombinasi AiB1 
( dosis pemupukan 100 % dengan 
penempatan pupuk 7,5 cm) merupakan 
perlakuari ·1:erbaik untuk panjang akar jagting 
(garis LER = 1,5 walaupun tidak berbeda 
nyata (pada p = 0,01) dengan konibinasi 
AiB2, namun pada kombinasi perlakuan itu 
panjang akar kedelai lebih rendah dibanding 
panjang akar jagung. Apabila nilai LER 
(Land Equivalent Ratio) berubah (LER == 2) 
maka kombinasi AiB3 ( dosis pemupukan 100 

% dengan penempatan pupuk 22,5 cm) 
merupakan perlakuan yang menguntungkan 
untuk · perakaran kedelai (panjang akar 
kedelai > panjang akar jagung). Namun pada 
kombinasi perlakuan ini perakaran jagung 

. lebih dom1nan (Garis CR > 1 atau As > 0). 

· · . · .. _: ,,,· · 75 

Hal irii berarti dosis pemupukan dalam 
jumlah besar (100 % ) menambah 
kemampuan bersaing atau agresivitas 
perakaran jagung walaupun penempatan 
pupuk berada dekat baris kedelai (22,5 cm 
dari baris jagung). 

Agresivitas perakaran (panjang akar) 
jagung berkurang apabila dosis pemupukan 
50 % berada jauh dari baris tanaman jagung 
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sehingga mendekati baris kedelai (A3B3). 

· Demikian pula pada kombina_si perlakuan 
A1B1, A1B2, A 1B3 (tidak berbeda nyata pada 
p = 0,05 di antara ketiga kombinasi 
·perlakuan itu terhadap panjang akar jagung) 
perakaranjagung (Garis CR< 1 atau As< 0). 
Kemampuan perakaran kedelai bersaing pada 
kombinasi perlakuan itu diduga berkaitan 
dengan bertambahnya pengalihan fotosintat 
dari organ penghasil fotosintat (tajuk 
tanaman) ke organ pengguna fotosintat 
(perakaran). Hal ini dapat terjadi sebagi 
akibat berkurangnya persaingan di tajuk 
tanaman. Dengan demikian bertamba_hnya 
fotosintat di organ perakaran diduga akan 
memacu pertumbuhan dan perkembangan 
perakaran kedelai. · 

Selain panjang akar, densitas akar 
penting sebagai indikasi bagi serapan hara, 
densitas akar adalah panjang akar per volume 
tanah dan merupakan salah satu parameter 
terbaik untuk menaksir serapan air dan hara 
oleh perakaran tanaman (Taylor dan Klepper, 
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1973; Bohm, 1979). Sehingga dapat diduga 
bertambahnya densitas panjang akar akan 
menambah serapan hara dan kemampuan 
bersaing akar tanaman. 

Densitas akar kedelai temyata sangat 
nyata (pada p = 0,01) dipengaruhi oleh 
interaksi dos is pemupukan dengan 
penempatan pupuk. Namun pada jagung 
pengaruh interaksinya tidak nyata (pada p = 
0,05). Ini berarti dosis pemupukan · tidak 
terkait · dengan penempatan pupuk · dalam 
mempengaruhi densitas akar jagung. 

Ditinjau dari segi pengaruh dosis 
pemupukan unutk tiap level penempatan 
pupuk baik jagung maupun kedelai temyata 
respon (tanggap) berbeda. Pep.g~h itu 
sangat nyata (pada p = 0~01) lin1er pada 
penempatan pupuk 7~5 cm terhadap densitas 
akar jagung. Namun pada penempatan 15 cm 
dan 22,5 cm responnya kuadratik walaupun 
respon tinier menunj_ukkan pengaruh sangat 
nyata. 

• 

5 10 y
1 

· 15 

. J"ra11sfoa,nasi panjang "kar jag_ung . . . 
Garn bar 3. Peragaan anahs1s b1vanat beserta gans pembatas kompet1s1 (CR = 1 atau As 
= 0) dan LER terhadap panjang akar per tanaman akibat pengaruh interaksidosis pemupukan 
(A) dengan penempatan pupuk (B) dalam percobaan sistem tumpangsari jagung dengan 
kedelai. 

• ',,,76•• ',, ',,,: '.•,, ·::;, • t' • I 
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Hal m1 berarti densitas akar · jagung 
bertambah secara linier pada penempatan 
pupuk 7,5 cm akibat pengaruh dosis 
pemupukan. Namun pada penempatan pupuk 
15 ~m dan 22,5 cm bertampahnya densitas 
akar secara kuadratik. Respon serupa 
ditunjukkan pada pada densitas akar kedelai. 
Densitas akar kedelai ,. bertambah secara 
kuadratik (walaupun resp'on linier sangat 
nyata (pada p = 0,01) pada penempatan 
pupuk 2,5 cm. Sedangkan pada penempatan 
pupuk 7,5 cm dan 15 cm sangat nyata secara 
linier. 

Pola interaksi dosis pemupukan 
dengan penempatan pupuk trhadap densitas 
akar jagung dan kedelai ditampilkan dalam. 
Gambar 4. Pola ini tampak serupa dengan 
pola interaksinya panjang .akar. Hal ini 
mudah dipahami karena penetapan densitas 
panjang akar berdasarkan panjang akar. 

Pola interaksi densitas panjang akar 
dalam Gambar 4, tampak adanya perbedaan 
di antara interaksi dosis pemupukan 50 %, 
100 % dalam level-level penempatan pupuk 
(7,5 cm, 15 cm, 22,5 cm) baik pada jagung 
maupun kedelai. Berdasarkan peragaan 
analisis bivariat (Gambar 5) temyata 
kombinasi perlakuan A2B1 berbeda nyata 
(pada p = 0,05) terhadap A2B2 dan A2B3. Ini 
berarti dengan dosis pemupukan 50 % yang 
ditempatkan 7,5 cm dari baris jagung 
memberikan densitas akar jagung terpadat 
dan berbeda nyata dengan dosis pemupukan 
yang sama namun penempatan pupuk pada 
15 cm atau 22,5 cm. Sebaliknya pada ked~lai 
kombinasi perlakuan A2B3 berbeda nyata 
terhadap A2B1 dan A2B2. Namun dalam 
interaksi dosis pemupukan 100 % dengan 
ketiga level penempatan pupuk (AJB1, AJB2, 
AJB3) tidak nyata berbeda (pada p = 0,05) 
terhadap densitas panjang akar jagung. 
Perbedaan itu hanya t-ampak pada densitas 
akar kedelai. 

Kemampuan bersaing atau 
agresivitas perakaran (densitas panjang akar) 
jagung terlihat pada kombinasi perlakuan 
A3B1, A3Bt-(LER = 1) atau AJB1, AJB2 (LER 
= 1,5). Kombinasi AJB1 memberikan 
densitas akar jagung tertinggi. ( densitas 
p~njang akar kedelai < jagung) sehingga 
kombinasi itu merupakan perlakuan terbaik 
untuk perakaran jagung. Kombinasi 
perlakuan terbaik untuk perakaran kedelai 
lebih mampu bersaing atau agresif dibanding 

perakaran jagung. Hal ini .memungkinkan 
perakaran kedelai (AJB3) menyerap hara 
lebih besar sehingga hasil biji per tanaman 
akan bertambah. Namun ternyata basil biji 
kedelai per tanaman pada . kombinasi 
per'lakuan itu (Gambar 2) lebih rendah 
dibanding dengan kombinasi perlakuan A1B3 
atau A1B2 yang mempunyai densitas akar 
lebih rendah. Hal ini diduga · sebagai akibat 
agresivitas organ tanaman jagung di atas 
tanah (tajuk) yang lebih dominan pada 
kombinasi ·perlakuan AJB3. 

Kemampuan bersaing perakaran 
tanaman diduga terkait dengan pola sebaran 
perakaran tanaman dalam profil tanah. 
Dalam Gambar 6 tampak densitas panjang 
akar jagung dan kedelai terakumulasi pada 
kedalaman 0 - 10 cm. Sebagai salah satu 
sebab diduga berkaitan dengan kedalaman 
penempatan pupuk ( IO cm). Menurut 
Brouwer (1977) dan Tisdale et al. (1985) 
perakaran tanaman cenderung terakumulasi 
pada lokasi penempatan pupuk. Hal ini 
berarti dengan terakumulasinya perakaran 
jagung dan kedelai pada kedalaman yang 
sama akan menambah tingkat persaingan. · 

Densitas akar jagung maupun 
kedelai pad~ kombinasi perlakuan AiB1, 
AiB2, AiB3 cenderung terakumulasi pada 
kedalaman O - 10 cm. Densitas panjang akar 
jagung cenderung lebih besar dibanding 
densitas akar kedelai dalam perlakuan itu. 
Namun apabila dosis pemupukan hanya 25 
% atau 50 % pada ketiga taraf penempatan 
puptik, maka perakaran tanaman cenderung 
lebih tersebar dalam profil tanah. Selain itu 
perakaran kedelai. lebih besar dibanding 
. perakaran jagung terutama pada kedalaman 0 
-10cm. 

.Berdasarkan letak rata-rata bobot 
kering akar pada masing-masing kombinasi 
perlakuan terhadap garis LER = I dan CR = 
I atau As = 0 maka AiB1 merupakan 
kombinasi perlakuan yang lebili 
menguntungkan untuk perakaran jagung 
(bobot kering akar jagung > bobot kering 
akar kedelai). Pada perlakuan ini perakaran 
jagung tampak lebih mampu bersaing · atau 
agresif (Garis CR > I atau As > 0). Namun 
jika nilai LER berubah (LER . = 2) mak 
perlakuan AiB3 lebih menguntungkan 
perakaran kedelai (bobot kering akar kedelai 
> bobot kering akar jagung), tetapi pada 
perlakuan ini perakaran kedelai kuang 
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agresif dibandingkan perakaran jagung. 
Fakta m1 menunjukkan bahwa pada 
ketersediaan . hara cukup besar (dosis 
pemupukan 100 % ) perakaran jagung lebih 
dominan dibanding perakaran kedelai 
walaupun penempatan pupuk jauh dari baris 
jagung sehingga lebih dekat dengan baris 
kedelai. Kemampuan ini diduga· berkaitan 
dengan kebutuhan hara yang cukup besar 
untuk pertumbuhan jagung. 

Russel dan Sanderson (1967 dalam 
Brouwer, 1977) mengemukakan bahwa 
terdapat hubungan erat antara bobot kering 

. akar dengan kegiatan serapan hara. Ini berati 
bertambahnya . bobot kering akar akan 
menambah serapan . hara. Bertambahnya 
serapan hara itu diduga berkaitan dengan 
cadangan energi kimia (karbohidrat) yang 

Zi 

5 

cukup tersedia dalam organ akar sehingga 
akan menunjang kegiatan serapan hara. 

Variabel. untuk menilai hubungan 
antara pertumbuhan organ tanaman di atas 
tanah (tajuk) dengan organ tanaman di 
bawah.,tanah (akar) ialah nisbah bobot kering 
tajuk. dengan bobot kering akar (Bohm, 
1979). Nilai nisbah ini ada beberapa 
kemungkinan, yaitu : (1) jika pertumbuhan 
(bobot kering) tajuk sebanding dengan 
pertumbuhan akar maka nilai nisbah itu sama 
dengan satu, (2) pertumbuhan tajuk lebih 
besar dibanding akar nilai nisbah itu lebih 
besar dari satu, (3) nilai nisbah itu akan lebih 
kecil satu jika pertumbuhan tajuk lebih 
rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 
akar. 

10 15 

Transformasi densitas panjang akar jagung 

Gambar 5. Peragaan analisis bivariat beserta garis pembatas kompetisi (CR= 1 atau 
As = 0) dan LER terhadap densitas akar akibat pengaruh interaksi dosis 
pemupukan (A) d~ngan penempatan pupuk (B) dalam percobaan 
tumpangsari jagung dan kedelai. 

. .- . . . . . ·. 7 s : ... :::,:. . _, . . · · : . . . - , . 
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Transformasi bobot kering akar jagung 

Gambar 7. Peragaan analisis bivariat beserta garis pembatas kompetisi (CR= 1 atau 
As = 0) dan LER terhadap bobot kering akar akibat pengaruh interaksi 
dosis pemupukan (A) dengan penempatan pupuk (B) dan percobaan 
sistem tumpangsari jagung dengan kedelai. 

Hasil percobaan ini menunjukkan 
nilai nisbah bobot kering tajuk : akar per 
tanaman baik tanaman jagung maupun 
kedelai sangat nyata (pada p = 0,01) 
dipengaruhi oleh dosis pemupukan. Nilai 
nisbah itu baik pada tanaman jagung dan 
kedelai cenderung berkurang dengan 
bertambahnya dosis pemupukan (Tabel 3 dan 
Gambar 9). Dari Tabel 3 tampak 
bertambahnya bobot kering akar lebih besar 
dibanding bobot kering tajuk sebagai akibat 
bertambahnya dosis · pemupukan, sehingga 
nilai nisbah bobot keringnya semakin 
berkurang dengan bertambahnya dosis 
pemupukan. Sebaliknya bobot kering tajuk 
kedelai cenderung berkurang dengan 
bertambahnya dosis pemupukan namun 
bobot kering akar semakin bertambah, 

sehingga nilai nisbahnya berkurang. Dalam 
kasus ini diduga laju pertumbuhan tajuk 
jagung lebih besar dibanding kedelai sehinga 
tajuk tanamanjagung menaungi tajuk kedelai 
yang menyebabkan fotosintat (hasil proses 
fotosistesis) semakin berkurang. Di lain 
pihak pertumbuhan dan perkembangan akar 
membutuhkan fotosintat. 

Hasil percobaan pemupukan N 
dalam pot (sistem monokultur (Maizlish et 
aL, 1980) menunjukkan bahwa nilai nisbah 
bobot kering tajuk .: akar jagung cenderung 
bertambah dengan bertambahnya dosis 
pemupukan N ( dosis 0 - 210 ppm). 
Pemupukan P dan K dengan dosis 100 mg 
per kg tanah cenderung mengurangi nisbah 
bobot kering akar : tajuk kedelai pada 
pengamatan 21 hari setelah tanam (Hallmack . 

. , · . . :' _ ... ·_;.:~·: . . : .. ,' .. ·· .;· · · 79 · : · . · ·. : · 
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dan Barber, I 984). Nilai nisbah ini nyata secara bersama-sama. 
(pada p = 0,05) berkurang jika hara P dan K 

Dosis 
pupuk 

(%) 
25 
50 
75 · 

100 

Tabel 3. Pengaruh dosis pemupukan terhadap bobot kering tajuk dan akar, nisbah 
bobot kering tajuk : akar dan nilai tansformasi nisbah bobot kering tajuk : 
akar jagung dan kedelai. 

Bobot Kering Nisbah bobot Transformasi nilai 
Ta"uk Akar kering nisbah 

Xl X2 Xl X2 XI X2 XI X2 
17,70 12,40 0,84 0,88 21,21 14,36 8,35 12,89 
26,71 10,38 1,9 1,03 14,15 10,65 5,57 9,33 
39,17 6,02 5,51 1,68 7,38 5,54 2,90 4,79 
58,88 5,1 8,79 2,30 6,84 2,54 2,61 2,74 

Keterangan: XI = tanamanjagung; X2 = tanaman kedelai 
YI = nilai transformasi nisbah bobot kering tajuk : akar jagung 
Y2 = nilai transformasi nisbah bobot kering tajuk : akar kedelai 

Hal ini disebabkan pengaruh pemupukan P, 
K secara nyata menambah bobot_ kering 
tajuk. 

Pengaruh taraf dosis pemupukan 
terhadap nisbah bobot kering tajuk : akar 
baikjagung maupun kedelai dapat dibedakan 
secara jelas pada gambar 9. Dari gambar 9 

dapat disimpulkan · bahwa : (I) pengaruh 
dos is pemupukan 25 % - I 00 % secara nyata 
(pada p = 0,05) mengurangi nilai nisbah 
bobot kering tajuk : akar kedelai, (2) dosis 
pemupukan 75 % - 100 % tidak nyata (pada 
p = 0,05) berpengaruh terhadap pengurangan 
nisbah bobot kering tajuk : akar jagung. 
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Garn.bar 9. Peragaan analisis bivariat 
terhadap nisbah bobot kering tajuk dengan 
akar jagung dan kedelai dalam percob~n 
sistem tumpangsari akibat pengaruh · dos1s 
pemupukan (% }. 

KESIMPULAN 

Basil penelitian menyimpulkan 
bahwa : pemupukan tanaman jagung -
kedelai dalam tumpangsari dengan dosis 75 
- I 00 % memperkuat dominasi / agresivitas 
·tanaman jagung terhadap tanaman kedelai. 
Walaupun pupuk ditempatkan sejauh . 22,5 
cm dari baris tanaman jagung. Sebahknya 
pada dosis rendah 25 - 50 % tanaman 
kedelai dapat lebih kompetitif terhadap 
tanaman jagung. 

Pemupukan N, P, K yang diletakkan . 
diantara jagung - kedelai (15 cm) dengan 
dosis 50 % dapat mentolelir dampak 
persaingan tanaman jagung kedelai. Dengan 
kata lain dampak persaingan tanaman jagung 
- kedelai tumpangsari dapat diatur / 
dikendalikan melalui penempatan dan dosis 
pemupukan 
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PENAMPILAN 7 (TUJUH) VARIETAS KACANG TANAH 
(Arachis hypogea, L.) DI LAHAN KERING 

Suhartono 
Dosen Jurus~n Agronom,Fakultas Perfanian Umjoyo....., 

Abstract 
)'he aim of this research was to find out the best variety of 7 varieties of peanut plant in term of 

their perfomance in the growth and yield. The research arranged in a simple block design with 7 
treaments and 5 replications was conducted in The Research Station of Agriculture Faculty, Trunojono 
University, located at 5 m above sea level with Grurnusol soil. 

The result of the study showed that Variety Singa was the best variety in term of production 
parameters compared to other varieties, Kornodo, Kelinci, Panther, Turangga, Kancil and local variety 
while Local variety perfomed the lowest production. 

Key Words : peanut plant, dry land, performance 

PENDAHULUAN 

Tanaman kacang tanah (/irachis 

hypogea, L) telah dibudidayakan di Indonesia 

sejak abad ke 17. Umumnya petani di 

Indonesia mengusahakan kacang tanah 

sebagai tanaman palawija untuk 

memanfaatkan lahan kosong setelah tanaman 

utama (Sumamo 1986). Tanaman ini dapat 

hidup di lahan kering karena · mempunyai 

kemampuan untuk bertahan pada kondisi 

tersebut dan dapat berproduksi dengan · baik 

apabila kebutuhan · air dan unsur hara 

tercukupi. Kendala basil· di lahan kering 

umi.unnya adalah kekeringan~ . kahat unsur 

hara, ditanam tumpangsari, gangguan gulma 

dan hama penyakit. Tanaman ini dapat 

menghasilkan dan. berproduksi tinggi, bila 

drainase dan._aerasi tanah diperhatikan dengan 

baik (Adisarwanto, 2000). 

Tanaman kacang tanah dapat hidup 

. · dengan baik dan beradaptasi · pada berbagai 

lingkungan yang luas. Di Indonesia, kacang 

tanah dapat tumbuh dan berproduksi dengan 

baik di dataran rendah. sampai ketinggian 

600m dpl, dengan curah hujan 150 - 250 mm 

per bulan pada bulan ke 2 sejak pertanaman 

dan 75 - 100 mm per bulan pad a bulan ketiga 

(Sumamo, I 986). Dijelaskan oleh Rukmana 

( 1998) bahwa kacang tanah menghendak1 

iklim panas yang sedikit l~mbab yaitu rata

rata 65 - 75 % dan suhu harian 25 - 3 5 °C, 

selain itu juga menghendaki intensitas cahaya 

matahari penuh. Tingkat keasaman tanah 

(pH) yang optimal untuk tanaman kacang 

tanah adalah · 6 - 6,5, namun pada pH 4,5 

kacang tanah masih dapat menghasilkan 

dengan baik. 

Produksi kacang tanah di Indonesia 

relatif tidak mengalami peningkatan tetapi 

kebutuhannya terus meningkat setiap tahun. 

Rata-rata hasil di petani berkisar antara 0~62 -

1,2 ton/ha polong kering di lahan kering dan 

1,2 - 1,8 ton /ha polong kering di lahan sawah . 

Hasil penelitian kacang tanah di lahan kering 
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mencapai lebih dari 1,5 ton/ha polong kering musim hujan · dapat memberikan hasul 

. dan lahan sawah lebih dari 1,8 ton/ha 

(Harsono, 1998). Dijelaskan pula oleh 

Adisarwanto (2000) tingkat produksi yang 

rendah dipengaruhi oleh faktor-faktor · luar 

yaitu sifat atau karakter agroklimat, intensitas 

keuntungan yang cukup tinggi. Dari 89 petani 

kooperator di Tuban yang melaksanakan 

paket teknologi budidaya ini, 64 % petani 

mampu menghasilkan dengan rentang basil 

1,65 - 2,0 ton/ha polong kering, 24 % 

dan jenis hama penyakit tanaman, umur menghasilkan 1,4 - 1,65 ton/ha polong kering 

panen serta cara usaha taninya. dan hanya 8 · % menghasilkan kurang 1,4 

Pada lahan kering ketersediaan air ton/ha polong kering. Rendahnya hasil mt 

bagi tanaman tergantung sepenuhnya pada disebabkan oleh kondisi lahan yang sangat 

curah hujan. Kondisi kekurangan air menjadi 

kendala dalam peningkatan basil kacang 

tanah. Namun demikian hujan yang turun 

secara terus menerus dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan basil kacang tami.h. 

Adisarwanto ('.2000) menjelaskan bahwa usaha 

tani kacang tanah yang paling banyak 

dilakukan adalah di lahan kering dan mampu 

memberikan nilai jual dan pendapatan lebih 

tinggi dibandingkari usahatani tanaman 

palawija lainnya. Namun demikian terdapat 

kendala aspek teknis yang dapat 

menyebabkan produktivitas kacang tanah 

rendah. 

Harsono ( 1998) melakukan penel itian 

di · 1ahan k~ring di Jawa Timµr pada ar~al 

seluas 30 ha yang melibatkan 89 petani 

ko9pe.rnt9r, cl.il~lq1_lqm p~d~. nws.~m hujm1 

] 993/1994 di daerah Tuban dan Lamongan 

9.~D_g~D. !!l_~D_ggµri_~:k~!l m1Js_~t t~kD.919gi 

budidaya. Komponen paket teknologi 

budidaya meliputi penyiapan Iahan yang baik, 

cara tanam, pemupukan, pengendalian gulma 

dan pengendalian hama dan penyakit. 

Penerapan paket teknologi budidaya pada 

marginal. 

Adrizal (1994) menjelaskan bahwa 

penampilan beberapa galur dan varietas 

kacang tanah yang diteliti pada musim 

kemarau dan musim hujan di lahan kering 

dengan jenis tanah andosol dan ketinggian 

tempat 540 m dpl, ternyata basil yang 

diperoleh menunjukkan berat kering polong 

pada musim hujan lebih tinggi dibandingkan 

berat kering polong pada musim kemarau 

yaitu I 8,9 g/rumpun untuk musim hujan dan 

15,7 g/rumpun pada musim kemarau. Namun 

secara umum komponen basil setiap galur dan 

varietas_ kacang tanah yang ditanam pada 

menghasilkan Jebih baik bila dibandingkan 

dengan pe.nanaman pada musim kemarau. 
Pertumbuhan dan perkembangan 

t~m~m~n y~_ng b.~ik dis_(;b.~b.k~n 9.l~h 

kemampuan tanaman untuk memberikan daya 

h~~j_J_ Y~D_g l?~i.k p~g~ Q~f.Q~g~i . k9!l_<;li~! 

lingkungan yang berbeda. Kemampuan 

tanaman ini perlu diuji untuk mendapatkan 

informasi tentang daya hasil dari berbagai 

varietas yang diuj i pada kondisi lingkungan 

sama. Varietas dengan daya hasil tertinggi 

. . · ·. · , - .84 · .. \ ; .. ,. · · · - . . · 
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merupakan . wujud dari varictas yang tanah yaitu Kancil (VI), Kclinci (V2), Panther 
• • , , r 

beradaptasi cepat. pada lingk'ungan (V3), Singa (V4), Turangga (VS) dan 

tumbuhnya. K0modo (V6) serta satu varietas lokal 

Beberapa hasil penelitian Madura (V7). 

menunjukkan bahwa tidak semua varietas Penelitian .dilakukan dengan 

. berdaya hasil baik pada suatu daerah. Oleh menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

karena itu, untuk mengetahui daya hasil dari (RAK) sederhana, terdiri dari 7 perlakuan 

varietas. kacang tanah pada suatui daerah (varietas) yang diulang 5 kali. Pengujian 

dengan kondisi spesifik menjadi hal yang pengaruh varietas dilakukan dengan analisis 

penting, sehingga dapat diperoleh informasi ragam, kemudian dilanjutkan dengan uji BNT 

yang akurat tentang pertumbuhan dan potensi pada taraf S % (p=0,05). 

hasil var-ietas unggul tersebut. Dengan Pengolahan tanah dilakukan 2 minggu 

mengetahui penampilan dari varietas kacang sebelum tanam dengan cara mencangku1 tanah 

tanah maka akan memberikan pilihan kepada agar struktur tanah menjadi gembur, tanah 

petani untuk mengembangkan varietas kemudian dimasukkan ke dalam polybag. 

tersebut dengan potensi hasil yang tinggi. 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui perbedaah penampilan baik 

pertumbuhan dan daya hasil dari masing-

masing varietas yang ditanam serta 

menentukan varietas unggul yang mempunyai 

pertumbuhan dan hasil terbaik di lahan kering. 

PELAKSANAANPERCOBAAN 

Penelitian dil~ksanakan di Lahan 

Percobaan Fakultas Pertanian Universitas 

Trunojoyo, yang memiliki jenis tanah 

grumosol dengan keasaman tanah {pH) 5,5 -

6,5. Suhu rata-rata harian sebesar 25 - 26 °C 

dan ketinggian tern pat 5 - 7 ,5 m dpl. 

Varietas kacang tanah yang 

digunakan adalah 6 varietas unggul kacang 

Benih kacang tanah ditanam de~gan 

kedalaman 3 - 5 cm. Setiap lubang tanam 

ditanam 2 biji dan untuk mencegah serangan 

jasad penggangu dalam tanah dicampurkan 

Furadan 3G. Penyulaman dilakukan 

minggu setelah tanam · agar pertumbuhan 

tana_man seragam dan penjarangan dilakukan 

setelah tanaman berumur 2 minggu. 

Pemupukan menggunakan Urea, Sp-36 

dan KCL dengan dosis 75 Kg/ha, 90 Kg/ha 

dan 50· Kg/ha, Pupuk Urea, SP-36 dan KCL 

diberikan seluruhnya oada saat tanam. 

l\~rm.pi..-kmi dHgkqk~n deng~n c;;;irn m.ernl:>upt 

Jubang di sisi kanan dan kiri dengan jarak 5 

c.m g~ri lµf?~!!g ~~!!~m-~ 

Tindakan pemeliharaan tanaman yang 

dilakukan antara lain penggemburan tanah, 

pengendalian gulma dan pengendalian hama 

dan penyakit. Penyiangan dilakukan 

sebanyak 2 kali, pertama dilakukan pada saat 

· : · ·· . · ·· · ·. · • · - -·· · ~ :- :. ss· , · · ·· .. 
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ta,naman berumur 2 HST clan dilakukan Daya Tumbuh 

kegiatan pembumbunan dan penyiangan ke 2 

dilakukan pada umur 42 HST. Kegiatan 

pengendalian hama dan penyakit dilakukan 

penyemprotan dengan menggunakan decis 

dan Dithane M-45 pada saat tanaman berumur_ 

21 dan 40 HST 

Pemarienan dilakukan saat tanaman 

telah memperlihatkan ciri-ciri siap untuk 

dipanen yaitu sebagian besar daun sudah 

menguning dan mulai gugur, polong telah 

berisi penuh, kulit biji tipis dan mengkilap, 

kulit polong cukup keras apabila ditekan, serat 

sangat nyata dan sekitar 70 % dari polong 

yarig ada memperlihatkan bintik-bintik hitam 

pada kulit polong bagian dalam. Pemanenan 

dilakukan dengan cara mencabut seluruh 

tanaman, kemudian polong dipisahkan dari 

batangnya d;,; dihitung jurnlah polong 

pertanaman dan dikumpulkan berdasarkan 

perlakuan yang diuji. 

Parameter yang diamati meliputi : 

a. Keserempakan tllmbuh (daya tumbuh) 

tanaman dihitung pada umur 7 Hst 

Hasil analisis ragam pada parameter 

daya tumbuh benih pada umur 7 hst tidak 

menunjukkan adanya perbedaan diantara 

perlakuan. Meskipun demikian terlihat bahwa 

dari nilai rata-rata daya tumbuh ada 

kecenderungan vdrietas Kancil mempunyai 

daya tumbuh Iebih baik dibanding varietas 

lainnya (secara statistik tidak berbeda) seperti 

terlihat pada TabeI 1. ···· ....... :.: 

Tabet. I. Rata-rata Daya Tumbuh Benih 7 
Varietas Kacang Tanah (umur 7 
hst) 

Varietas Rata-rata (%) 
Kancil 99,00 
Kelinci 97,00 
Panther 97,33 
SinJl;a 96,54 
Turangga 92,34 
Kotnodo 93,22 
Lokal 91,65 \ 

BNT5% tn 

Panjang Tanaman 

dengan menghitung tanaman yang panjang tanaman diperoleh bahwa pada umur 

tumbuh. 14 hst tidak menunjukkan adanya perbedaan 

b. Panjang tanaman, jumlah daun, dan sedangkan pada umur 2 l, 28, 42 dan 50 hst 

men unj ukkan perbedaan yang sangat nyata 

c. Jumlah bunga, jumlah polong, dan antar varietas. 

jumlah polong ber~,as per tanaman Hasil pengamatan pada Tabet 2 

d. Berat polong kering, berat t 00 butir dan menunjukkan bahwa pada umur 21, 28, 42 

berat kering total tanaman dan 50 hst, varietas Singa, Komodo dan 

e. Indeks panen Kelinci mempunyai rata-rata panjang tanaman 

lebih tin~;t~i jika dibandin~kan den~an 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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varietas yang lain. Vari etas Lokal dan Kanci I pcng<1matan scjak 14 hst hingga 50 hst tidak 

mempunyai panjang tanaman yang terendah. menunjukkan nilai yang tidak konsisten pada 

setiap varietas. Jumlah daun terbanyak secara 
Jumlah Daun · ... 

Berdasarkan basil analisis ragam pada 

parameter jumlah daun diperoleh bahwa pada 

umur pengamatan 14, 21, 28,35, 42, dan 50 

hst menunjukkan adanya perbedaan antar 

varietas yang diuji. Tabel 3 memperlihatkan 

perbedaan jumlah daun pada setiap umur 

staitistik cenderung berubah pada setiap umur 

pengamatan. Namun demikian varietas singa 

cenderung mempunyai rata-rata jumlah daun 

terbanyakjika dibandingkan dengan 6 varieta:s 

yang lain, khususnya pada umur pengamatan 

2 I , 3 5 dan 5 0 hst 

Tabel 2. Panjang tanaman (cm) pada Berbagai Umur Pengamatan 

Urlttii- Pengamatan (hst) 
Varietas 

14 21 28 35 42 50 

Kancil 3,60 7,32 be I 2,27 c 17,95 23,23 a 33,89 a 

Kelinci 3,60 7,76 d 1.2,77 d 19, 17 25,65 b 52,84 d 

Panther 3,45 7,24 be II,91 a 18,00 22,79 a 46,60 cd 

Singa 3,68 7,84 d 13,71 e 18, 15 27,21 b 4 7,23 cd 

Turangga 3,46 7,20 b 11,96 b 17,46 21,06 a 42,b7 be 

Komodo 3,80 7,46 C 13,09 e 19,28 27,39 b 46,87 cd 

Lokal 3,55 6,95 a 12,22 C 17,54 . 21,43 a 38,28 ab 

BNT5% tn 0,24 0,48 tn 2,20 6,28 
.. 

Keterangan : Angka yahg dukut1 huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata 
pada uji BNT 5 % 
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Tabe 3. Rata-rata Jumlah Daun 7 Varie.tas Kaeang Tanah Pada Berbagai Umur Pengamatan 

Varietas 
Um u~ Pengamatan (hst) 

14 21 28 35 42 50 

Kaneil 12,00 a 7,57 ab 13,58 a 19,00 a 22,58 a 26,42 a 

K~Hnci 13,67 ab 6,25 a 15,08 a 23,25 be 24,50 a 30,42 b 

Panther 11,83 a 9,00b 14,33 a 20,83 ab 22,92 a 33,50 C 

Singa 15,17 b 11,92 e 17,00 ab 25,67 e 30,25 b 34,33 e 

Turangga 11,33 a 8,16 a 14,50 a 18,83 a 34,25 C 32,33 be 

Komodo 16,33 b 9,25 b 18,75 be 22,83 be 24,08 a 33,83 e 

Lokal 15,25 b 11,83 C 22,92 C 21,92 ab 23,17 a 27,50 a 

BNT5% 3,06 2,03 3,49 3,68 3,56 2,43 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh hurufyang sama pada kolom yang sama tidakberbeda. 
nyata pada uji BNT 5 %. · 

J umlah Ca bang 

Hasil analisis ragam pada parameter 

jum1ah eabang menunjukkan bahwa pada 

umur pengamatan 14, 28 dan 35 hst tidak 

terdapat perbedaan antar varietas~ sedangkan 

pada umur pengamatan 21, 42 dan 50 hst 

menunjukkan perbedaan yang nyata antar 

varietas. 

b 14 R Ta e ata-rata J I hC b 7V . um a a ang anetas K 

13erdasarkan basil uji BNT pada 

pengamatan umur 21, 42 dan 50 hst varietas 

Lokal rata-rata mempunyai jumlah eabang 

yang paling sedikit dan menunjukkan 

pertatnbahan jmnlah yang sangat lambat 

dibandingkan varietas yang lain, sedangkan 

varietas Singa serta Komodo mempunyai rata

rata jumlah cabang yang banyak (lihat Tabel 

4). 

acang T rl h d B b . U a a pa a er agat p mur engamatan 

Umur Pengamatan (hst) 
. Varietas 

14 21 28 35 42 50 

Kancil 3,30 4,80 ab 5,90 6,77 7,10 a 11,33 c 
Kelinci 3,53 5,40 ab 6,17 7,57 8,23 b 11,63 ed 

Panther 3,43 4,33 a 5,67 7,23 8,20 b 11,57 cd 

Singa 3,57 6,73 C 7,36 8,20 8,63 C 12,07 e 

Turangga 3,33 4,93 ab 5,00 6,63 7,00 a 10,67 b 

Komodo 3,37 5,90 be 6,40 7,73 8,33 b 11,90 de 

Lokal 3,40 5,20 ab 5,97 7,53 8,20 b 8,97 a 

DNT5% tn 1, 16 tn tn 0,29 0,41 

. • 7 . ' ' ' 8 8 . ·: : .. , . . .. . . . . . . ' . ·:· ' . . 

.... I 



.. . . 

EMBRYO VOi .. J NO. 2 n1~S,1Wvl/1lrR. 2006 ISSN 0216-0 /88 

Kctcrangan : Angka-angka yang didampingi huruf sama pada kolom yang sama tidak berbeda . 
!1Y~t~ p~g~ u.ji"~NT ~ %: 

Jumlah Bonga, Jumlah Polong dan 

Jumlah Polong Bernas per Tanaman 

Berdasarkan hasil analisis ragam 

pada parameter jumlah bunga .. per tanaman 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata antar 

varietas. Berdasarkan hasil uji BNT ternyata 

varietas Singa, Kelinci dan Komodo 

mempunyai rata-rata jumlah bunga lebih 

banyak jika dibandingkan dengan varietas 

lainnya sedang varietas Kancil mempunyai 

rata-rata jumlah bunga paling sedikit ( data 

selengkapnya disajikan pada Tabel 5). 

Hasil analisis ragam pada parameter 

jumlah polo~g pe,r tanaman menunj ukkan 

adanya perbedaan antar varietas yang diuji, 

sedangkan pada jumlah polong berrnas _per 

tanaman tidak terdapat perbedaan yang nyata 

antar varietas yang diuji. Berdasarkan hasil 

uji BNT pada pengamatan jumlah polong per 

tanaman (Tabel 5) menunjukkan bahwa 

varietas Singa, Kelinci dan Komodo 

mempunyai jumlah polong lebih banyak 

dibandingkan d~ngan varietas ya·ng lain, 

.sedangkan varietas Kancil mempunyai jumlah 

po long- per- tana~~an lebih rendah. 

Pada parameter jumlah polong bemas 

per tanaman ada kecenderungan · varietas 

Singa mempunyai rata-rata jumlah polong 

bemas lebih tinggi dibandingkan dengan 

varietas laiiinya. 

Tabel 5. Rata-rata Jurhlah Bunga 7 Varietas Kacang Tanah 

' 
i Judilah Jutiiliih Pri1ong 

Varietas Jumlah Bonga 
Polon2'fanaman Bernas/Tananian 

Kancil 45,10 a 25,67 b 17,9 

Kelinci 56,70 C 27,67 be 19,77 

Panther 52,50 b 22,00 a 18,03 

Singa 57~27 C 29,33 C 20,46 

Turangga 51,77 b 22,00 a 16,73 
-

Komodo 55,17 be 28,33 be 18,99 

Lokal 51,90 b 27,67 be 19,8 

BNT 5% 3,77 3,59 tn 
.. . -~ ... .. 

Keterangan : Angka yang dukut1 huruf yang sama t1dak berbeda nyata pada uji BNT 5 % . 

Berat Polong Kering, Bei-at 100 _Biji dan 

Berat Kering Total per Tanaman 

Hasil analisis ragam pada parameter 

berat polong kering 'Per tanaman 

menunjukkan perbedaan yang nyata antar 

· , ':' ·,' :':'. · r.· . ·. · · · ·' · 89 · '/ · ..,_ ..... \ 
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varietas yang diuji, sedangkan pada berat 100 

biji tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. 
.-, 

Pada Tabel 6 terlihat bahwa pada parameter 

berat polong kering per tanaman temyata 

varietas Singa merilpunyai , nilai rata-rata 

tertinggi dibandingkan dengan varietas yang 

lain. Sedangkan varietas Kelinci, Panther, 

Komodo dan Turangga mempunyai rata-rata 

lebih rendah/lebih kecil. Nilai berat polong 

kering ter-endah dtp~r-lihatkan oleh varieias 

Lokal dan Kancil. 

Pada pengamatan berat 100 butir, 

secara statistik menurtjukkan tidak adanya 

perbedaan, namun kecenderungan yang 

terlihat bahwa varietas Singa :rnempunyai rata-

rata lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

varietas Iainnya . 

Hasil analisis ragam pada parameter 

berat kering total per tanaman menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 

antar varietas yang · diuji. Untuk melihat 

sejauh mana perbedaan yang terjadi antara 

varietas yang satu dengan lainnya dilakukan 

uji BNT. Pada Tabel 6 terlihat bahwa varietas 

Singa mempunyai rata-r-ata herat kering total 
-........ ~-

per tanathan tertinggi dibandingkan dengan 

varietas yang lain, dan ··~iikuti oleh vari~tas 

Komodo, Kelinci dan Panther . serta varietas 

Kancil dan Turangga, sedangkan varietas 

Lokal mempunyai .· rata-rata berat kering total 

per tanaman paling rendah. 

Tabel 6. Rata~rata Berat Poloitg Kering / Tanaman (g), Berat 100 Butir (g} dan Berat Kering 
t tal/'f; ( ) 0 ah.aman .g · 

Varietas Be1tciiong Berat Bet-at K~ring 
Kerin ' aindman 100 Butir Totalftathiman 

Kmwil 3.~8.4 ~. 38,86 3.S.,00 b.~ I 

Kelinci 5,23 d 42,50 38,52 d 

Panther 5,15 d 39,I.7 37,3 I cd 

Singa 5,75 e 46,93 48,68 f 

Turangga 4,19 C 38,80 33,29 b 

Komodo 4,02 be 39,83 45,42 e 

Lokal 3,99 ab 42,10 30,27 a 

BNT 5% 0,17 tn 2,38 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh hurufyang sama pada kolom sama tidak berbeda nyata 
pada uji BNT 5 % 

\ 

Indeks Panen · kering biji oven/tanaman dengan berat kering 

Basil analisis ragam pada parameter total/tanaman 
.. 

indeks panen menunjuk.kan basil berbeda Dari basil uji BNT seperti disajikan 

nyata antar varietas. Nilai rata-rata indeks pada Tabel 7, didapatkan bahwa varietas 

panen diperoleh dari pembagian antara berat Singa, Kelinci dan Komodo mempunyai rata-

. 90 . 
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rata indeks panen lebih besar dibandingkan dengan varietas yang lai~ lain. 

Tabel 7. Rata-rata Indeks .Panen 7V arietas Kacang Tanah .. 
,. 

Varietas Rata-Rata Indeks ~anen 

Kancil 0?37 a 
Kelinci 0~55 C 

Panther 0,36 a 

Singa 0,63 C 

Turangga 0,43 ab 

Komodo 0,53 be 

Lokal 0,33 a 
.+, 

liNt 5% 0,10 
.. 

- edan ata ada u·i BNT 5 % Keterangan; Angka yang dnkutI oleh hurufyang sama t1dak herb y p 

Pemhahasan 

Dari basil penelitiari ini didapatkan 

bahwa tipe pertumbuhan dari tanaman kacang 

tanah akan menentukan panjang tan:aman, 

jumlah daun, jumlah cabang,, luas daun dan 

berat kering tanaman. - V arietas unggul yang 

diuJi di lahan kerin~ khususnya di daerah 

Madura adalah varietas Kancil, Kelinci, 

Panther, Singa, Turangga, Komodo dan 

Lokal, semua varietas ini mempunyai tipe 

pertumbuhan yang menjalar. 

Pada rata-rata jumlah cabang 

temyata semakin banyak jumlah cabang, 

'sehingga penyerapan sinar matahari menjadi 

kecil bila -dibandingkan dengan daun yarig 

besar dan tebal. 

Selain itu jumlah . ca~ang yang 
' 1' 

terlalu banyak dengan letak daun yang 

menyebar tidak teratur dan saling menaungi 

dapat mempengaruhi fotosintat yang 

dihasilkan, · karena persaingan dalam 

mempereb,utkan sinar matahari .. Hal ini dapat 

dilihat pada varietas Kancil, Turangga dan 

Lokal yang mempunyai jumlah cabang yang 

sedikit diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi _ penyerapan sinar matahari yang 

masuk ke dalam daun dan membentuk 

pembentukan daun yang dihasilkan menjadi asssimilat, sehingga dapat menyebabkan berat 

meningka!, _ ., namun demikian dengan kering total per tanaman menjadi tinggi. 

banyaknya ju~lah daun yang terbentuk belum · Tipgginya assimilat yang terbentuk kemudian 

tentu dapat meningkatkan produksi polong. ditransfer ke dalam polong untuk 

Hal ini disebabkan daun yang dihasilkan menghasilkan biji. 

mempunyai . ukuran yang kecil · dan tipis, 

. · . · . · · 91 
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Dari basil penelitian terhadap 

beberapa varietas kacang tanah yang diuji di 

lahan kering menunjukkan bahwa - varietas 

Lokal mempunyai umur panen yang genjah 

(85hst) dengan karakter lebih rendah daripada 

varietas unggul, sedangkan varietas unggul 

temyata mempunyai umur panen lebih lama 

bila dibandingkan dengan diskripsinya. Hal 

ini terjadi karena pertumbuhan vegetatifuya 

Pertumbuhan dari beberapa varietas 

kacang tanah yang diuji di lahan kering 

memberikan tanggapan yang. berbeda-beda. 

Hal ini terlihat pada pengamatan terhadap 

panjang tanaman, jumlah cabang, jumlah 

daun, dan berat kering total tanaman serta 

seluruh pengamatan komponen basil. 

Pertumbuhan tanaman kacang tanah 

dapat dipengaruhi oleh faktor Iingkungan fisik 

lebih panjang, akibat tingginya curah hujan dan faktor lingkungan biotek. _ Faktor 

pada saat pengisian po1ong, sedangkan _ lingkungan fisik yang dapat ~empengaruhi 

var-ietas Komodo dan Singa mempunyai umur

panen 95 hst lebih cepat dibandingkan dengan 

4 varietas unggul lainnya. 

Pemimpilan beberapa karakter 

kuantitatif dari varietas yag diuji terutama 

untuk jumlah bunga, jumlah polong, berat 

polong, berat bernas per tanaman berbeda 

antar varietas, baik antar · varietas unggul 

dengan varietas unggul atau antar varietas 

unggul dengan lokal. Dari _ parameter basil 

po long per ta.Daman· temyata dari 7 varietas 

· tersebut menunjukan bahwa untuk varietas 

singa memberikan basil tetting~i jika 

dibandingkan dengan varietas unggul lainnya 

sedangkan varietas Lokal mempunyai nilai 

terendah. Hasil polong kering yang tinggi ini 

disebabkan - karena varietas t~m~tmt 

mempunyai jumlah polong bernas per 

~n~m~rr l~l?Jh 1?~!1.Y~k 4m1 m~mP~!l.Y~i l?~rnt 
polong per tanaman tinggi. Disamping itu 

jug_a didukung_ oleh komponen Iain seperti,_ 

berat kering dan jumlah bunga yang 

dihasilkan tinggi. 

pertumbuhan tanaman kacang tanah adalah 

kesuburan tanah, pH, intensitas cahaya 

matahari, ketinggian -tempat, curah hujan dan 

kelembaban udara, sedangkan faktor 

lingkungan biotek yang berpengaruh yaitu 

hama dan penyakit tanaman. Varietas kacang 

tanah yang mempunyai sifat toleran tercemin 

dengan keµiampuan tanaman untuk dapat 

hidup dan berproduksi dengan baik pada 

kondisi lingkungan yang berkendala. 

··Pemilihan varietas selain 

mempertimbangkan sifat dari pertumbuhan 

tanaman, juga didasarkan kepada 

produktivitas basil rata-rata. Pemilihan 

varietas berdasarkan produktivitas basil rata

rata memiliki keuntungan ganda, yaitu 

m~mp~rk~~u p~hHmg t~n~ingkimya vari~t.~$ 
unggul dari proses seleksi akibat adanya 

interaksi g~TI9tip~ <;i~n_g~n lingkungan 

tumbuhnya serta varietas yang dipilih 

berpeluang untuk berproduksi tinggi pada 

Iingkungan berkendala dan lingkungan yang 

optimal (Baihaki et al. 197 4, dalam Karep dan 

Nugrahaeni, 1994). 

, . '92 ·. , 'I 
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Hasil penelitian 7 varietas kacang hujan, . karena : varietas tersebut . mempunyai 

tanah yang diuji pada musim hujan, semua kemarnpuan · berproduksi yang cukup baik. 

varietas dapat digtinakan untuk dikembangkan Na.mun deinikfan, varietas Singa dapat dipilih 

dan ditanam di lahan kering pada musim 

sebagai pilihan utania yang dapat unggul lainnya yaitu . varietas Komodo, 

dikembangkan dilahan kering- karena_ pioduksi Kelinci, . Panther, · Turangga dan Kancil 

yang dihasilkan tinggi dan dari semua· maupun varietas Lokal dimana pada berbagai 

parameter pengamatan varietas ini memang parameter pengamatan khususnya pada 

terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan 6 

varietas yang lain. 

Sil\.1PULAN 

HasII penelitian 7 varietas kacang 

tanah di lahan kering menunjukkan bahwa 

varietas Singa merupakan varietas miggul 

yang terbaik diband.ingkan dengan 5 varietas 
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STABILITAS DAN ADAPTABILITAS HASILSEPULUH 
GENOTIPE KEDELAI PADA TIGA LOKASI AW AL 

MUSIM KEMARAU 

Kaswan Badami 
Dosen Jurusan Agronomi Fakultas Pertanian Unijoyo 

Abstract 

The objectives of this research are to know interaction among genotypes x locations x seasons, 
stability and adaptability of ten soybean genotypes which were studied at three locations and two dry 
seasons in 2006. The author and colleague carried out this research at three locations (Telang, Arosbaya, 
Galis) for dry season 2. Then, the research at three locations (Telang, Arosbaya, Galis) for dry season l 
had been carried out by Tohiron and his partners. The experiment was arranged by completely block 
design with three replications. The bed size was 2 m x 2 m with 40 m x IO cm of plant density; and two 
crops per hole. The Barlett's test was used to analyze homogeneity of error variability; and the only 
significant different of parameter or homogenous tested by combine analysis. Stability testing used 
regression analysis of Eberhart and Russell's models (1966); and to test genotype adaptability was used 
Finlay and Wilkinson methods (I 963) based on regr,ession coefficient with combined by genotype 
characteristic average. The result showed that there was interaction among genotypes x locations x 
seasons. Malabar genotype had a maximum stability and a good adaptability on the every environmental 
condition. Specifically, Leuser genotype was stable and adaptable to optimum environment; however, 
Lokon genotye was stable and adaptable on the marginal environment. 

Key words: genotype, stability, adaptability.Eberhart & Russell's method 

Pl:NllAHULUAN 

Menurut Kasno (1992) -diperkirakan penilaianya perlu dilakukan--dalam beberapa 

bahwa kebutuhan kedelai setiap tahunnya lokasi maupun musim. Dalam hal ini Falconer 

akan terus meningkat, dimana permintaan (1952) dan Robertson (1959) mengatakan 

kedelai pada tahun 2000 untuk pangan dan bahwa hasi] seleksi dilingkungan satu dapat 

pakan ternak mencapai 3,1 juta ton. Besarnya ditanaman di. lingkungan dua bila korelasi 

pennintaan ini masih belwn sebanding dengan genetik antara basil di Iingkungan satu 

besarnya peningkatan-- produksi kedelai di dengan hasil di lingkungan dua yang lain 

dalam negeri, sehingga impor kedelai terus sama atau melebihi 0,80 atau interaksi 

meningkat. genotipe dengan lingkungan berbeda tidak 

A,.danya interaksi genotipe dan nyata. 
. . . -..,,,. --~. 

lingkungan (lokasi atau musim) 

mengisyaratkan adanya perbedaan respon 

maupun adaptasi genotipe yang berbeda pada 

lokasi / musim yang berbeda, yang 

. . . : 9-
1 ··'· ' j 

Dalam kegiatan perbaikan kultivar 

populasi harapan yang dihasilkan perlu 

dievaluasi pada lingkungan yang lebih banyak 

untuk , mengetahui daya adaptasi 
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dan kelemahan yang mungkin tidak 

teridentifikasi sebelumnya (Dahlan, 1992). 

Dan penggunaan varietas yang beradaptasi 

luas diperlukan supaya penampilan dan 

hasilnya konsisten di senibarang lingkungan. 

Bahan-bahan lainnya adalah : pupuk urea, SP-

36,KCI, Gandasil D dan B, insektisida Decis 

25 EC, dan Furadan 3 G. 

Alat-alat yang digunakan meliputi: 

tali rafia, plastik, ajir, alat-alat olah tanah, alat 

Sa]ah satu upaya yang dapat tugal, hand srayer, timbangan dan kamera. 

dilakukan untuk meningkatkan produktivitas 

kedelai secara nasional adalah dengan jalan 

mendapatkan varieatas unggul baru yang 

berproduksi tinggi dan toleran terhadap 

cekaman lingkungan. Toleransi suatu varietas 

atau kultivar terhadap beberapa ke~dala biotik 

dan abiotik sangat menentukan t,enyebaran 

varietas tersebut (Siregar et al., 1993). 

BAHAN nAN MttbriE 

Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 

perlakuan sebanyak sepuluh gen~tipe kedelai 

yang diulang tiga kali, dan dilakukan pada 

tiga lokasi berbeda. Menurut Sudjana (1989) 

model matematis RAKL adalah sebagai 

berikut: 

= a. + cri + Pj + a. Pi+ eij 

= pengamatan pada genotipe ke-i 

Tcmpat Dan Waktu P~ncliti~n blok ke-j 

Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi µ = rata-rata populasi 

yaitu : Telang, Arosbaya, dan balis dengan cri = pengaruh genotipe ke-i 

ketinggian tempat masing-masing 5 rheter, l 0 Pj = pengaruh blok ke-j 

meter dan 115 meter dari permukaari air laut.. a.pi = pengaruh genotipe ke-i,blok ke-j 

Pelaksanaan penelitian dimulai_ pada 

Akhir musim penghujan (Maret - Juni 2006) 

Penelitian Akhir . musim Penghujan 1 

dilakukan tahun sebelumnya. 

Bahan Dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bahan tanam berupa 

sepuluh macam genotipe benih kedelai yang 

terdiri dari Argomulyo, ~urangrang, Leuser, 

Malabar,Malang 2805, Wilis, Lokon, G 7955, 

481 dan 482. 

eij = pengaruh··. acak terhadap genotipe 

ke-i,blok ke-j 

Parameter Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap tanaman 

dengan beberapa parameter antara lain : 

1. Tinggi tanaman (cm). 

2. Umur matang panen (hari). 

3. Jumlah cabang pada batang utama. 

4. Jumlah buku subur pada batang utama. 

5. Jumlah polong isi per tanaman. 

6. Jumlah polong hampa per tanaman. 

7. Berat l 00 biji (g). 

. · · _ . ·- 96 ·'. · · . . 
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8. Jumlah biji per tanaman. 

9. Berat biji per tanaman (g). 

10. Berat biji per petak (g). 

DESEMBER 2006 ISSN 0216-0188 

Untuk menentukan tingkatan maupun 

daya adaptabilitas varietas digunakan analisis 

batas seleksi yang mendasarkan analisis 

Penentuan Batas Seleksi dan Model koefisien regresi dan hasil rata-rata varietas 

Penafsiran Adaptabilitas. (Finlay dan Wilkinson, 1963 cit. Blum, 1982) . 

Koefisien > 1.0 Secara khusus mampu beradaptasi 
Regresi · n an yang menguntugkan 

Stabilitas rata-rata 
gan 

Secara khusus mampu berad 
< 1.0 ad~ lingkurigan ~ ang menguntungkan 

. Rataan Hasil Varietas 

Gambar 1. Penafsiran umwn dari. pola populasi varietas j ika koefisien regresi 
digambarkan terhadap hasil rata-rata varietas (Finlay dan Wilkinson, 1982). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan perhitungan analisis 

ragam Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

untuk masing-masing komponen basil dan 

basil pada masing-masing lokasi (Tabel 4) 

diketabui bahwa dari sepuluh komponen 

hasil dan basil yang dianalisis temyata 

untuk umur matang panen pada lokasi 

Telang II (MK.II) mempunyai nilai KTu clan 

KTe nol. Hal ini disebabkan pada ketiga 

ulangan pada lokasi Telang II terdapat 

p~rsamaan umur matang panen, sehingga 

tidak ada keragaman antar ulangan pada 

lokasi tersebut. 

Tabel 4: Ragam Genotipe, Ulangan dan Galat pada Masing-masing Lingkungan Percobaan 

Parameter SK Arosba~a I Telan~l Galis I Arosba~a II Telans II Galis n 
Tinggi Tanaman Ulangan 172.41 ** 53.26* 172.28* 14.86ns 22.06* 8.68ns 

Genotipe 161.48** 77.74** 161.46** 20.70ns 51.02** 39.46ns 

Galat 5.18 10.70 5.20 11.45 5.44 21.56 

Umur Matang Panen Ulangan 0.93ns 2.37ns 0.0lns 4.91 ** O.OOns 18.63** 

Genotipe 16.76** 2.47* 4.24** 95.04** 46.03** 8.24** 

Galat 0.71 0.67 0.68 4.06 0.00 6.19 

Jumlah Cabang Ulangan 0.09ns 0.49ns 0.27ns 0.42ns 0.82ns 0.51ns 

pada Batang Utama Genotipe 0.62* 0.31ns 0.04ns 0.50ns 0.4lns 0.87* 

Galat 0.25 0.15 0.26 0.35 0.08 0.32 

Jumlah Buku Subur Ulangan l.2lns 0.49ns l.36ns 2.53ns 0.75ns 0.22ns 

pada Batang Utama Genotipe 4.34* l.66ns 0.84ns 4.31 * 2.52ns 2.46ns 

Galat 1.21 025 024 l.75 0.13 1.22 

Jumlah Polong Isi Ulangan 59.43ns 33.62ns 3.76ns 5.53ns 62.43ns 36.6lns 

perTanaman Genotipe 648.34** 32.57ns 30.62ns 80.1 lns 97.21* 170.22** 

Galat 38.51 19.40 6.23 23.62 18.15 17.30 

Jumlah Polong 1-fampa Ulangan 27.22ns 26.25ns l.l 7ns 3.36ns 39.45* 1.62ns 

pcrTanaman Genotipc 17.55ns 22.78* 15.31ns 4.94ns 13.04ns 7.57ns 

Galat 9.16 · 13.34 3.30 I.IO 2.81 2.42 

Bcrat 100 Biji Ulangan 0.39ns 0.38ns 0.10ns 0.50* 0.74** 1.71** 

Genotipe 8.83** 9.32** 3.58** 6.28** 15.38** 14.87** 

Galat 0.12 0.24 0.20 0.26 0.49 1.15 

Jumlah Biji Ulangan 58.35'1S 13.36ns 28.87ns 42.85ns 443.IOns 748.51* 

pcrTanaman Genotipe 3209.58** 256.22ns 91.2lns 515.64* 1136.93** 866.72** 

Galat 170.92 82.75 61.03 116.40 149.85 221.83. 

Berat Biji Ulangan 0.30ns 1.45ns 0.34* 0.07ns 5.82* 4.25ns 

perTanaman Genotipe 9.06** 7.02** 3.07* l.73ns l.30ns 4.03* 

Galat 1.43 1.58 0.57 1.24 0.65 1.06 

Bcrat biji per Pelak Ulangan 8556l.96ns 8941.9l ns l9625.58ns 69376.52ns 4045l.33ns 21467.00ns 

Genotipe 277509.90** 93350.92* 69752.66ns 116582.00** 23787.57ns 50810.37ns 

Galat 30147.62 10838.26 3683.87 36577.05 3762.85 5288.80 

berat biji per tanaman menunjukkan basil 

Hasil uji homogenitas galat percobaan yang tidak b~rbeda nyata sehingga anal,isis 

(Tabel 5) dengan mengunakan uji Barletts gabungan dapat dilakukan terhadap karakter 

untuk karakter jumlah biji per tanaman dan 

. • •: :•: . , • t I• '•,, ,,:, 98 I,~,· c•: ! 'r,'' 1 
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Bahar et- al. (1994) hal ini menunjukkan 

jumlah biji per tanaman dan berat biji bahwa fak_tor lingkungan yang tidak bisa 

per tanaman karcna ragam galat pa<la masing- dikcn<lalikan paJa lokasi-lokasi yang <liuji 

masing lokasi yang diuji, homogen. Menurut ad1lah seragam. 

Tabel 5: Nilai X2 untuk Masing-masing Sifat Komponen Hasil dan Hasil Kedelai 

· · Parameter ".; f 2 hitung 

Tinggi tanaman 

Umur matang panen 

Jmnlah cabang pada batang utama 

Jtimlah buku subur pada batang utama 

Jumla~ polong isi per tanaman 

Jumlah polong hampa per tamiman 

Berat I 00 biji 

Jumlah biji per petak 

Berat biji per tanaman 

Berat biji per petak 

X2 tabel (5;5%) = 11.07 
X2 tabel (5; I%)= 15.09 

15.896** 

1 l.591 * 
46.176** 

13.662* 

36.218** 

30.54** 

9,533°5 

7.233°s 

45.543** 

Tabel 6: Genotipe Terbaik Berdasarkan Uji Scott-Knott untuk Sifat Jumlah- Biji per Tanaman 
dan Berat Biji per Tanaman 

Jumlah Biji per tanaman Berat Blji pbr TahJmrtrl 

Genotipe Rerata Urutan Genotipe Rerata U rutan Genotipe 

Terbaik Terbaik 

Argomulro 94.256 C 8.2739 b 

Malabar 80.868 b 5 7.4375 a 7 

Wilis 82.545 b 3 7.8323 b 4 
Leuser 81.756 b 4 7.8048 b 5 
Burangrang 53.911 a 10 . 7.1825 a 8 
Lokon 62.681 a 8 7.0056 a 9 
482 83.264 b 2 8.1255 b 2 
234 78.260 b 7 6.6158 a 10 
481 79.925 b' 6 8.0360 b 3 
G7955 57.447 a 9 7.5793 -b 6 

Penentuan genotipe 'terbaik genotipe Argomulyo memiliki hasil yang 

berdasarkan--uji Scott-Knott untuk sifat jumlah . paling baik ditanam di tiga lokasi dan · dua 

biji per tanaman dan berat biji per tanaman musim dibandingkan dengan genotipe yang 

dapat dilihat pada Tabel 6. Dari Tabel tersebut lainnya .. 

dapat diketahui bahwa untuk sifat jumlah biji Analisis ragam gabungan untuk sifat 

per tanaman dan. berat biji per tanaman, jumlah biji per tanaman dan berat biji per 
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tanaman ditampilkan pada Tabet 7. tanaman dan berat biji per tanaman berbeda 

Berdasarkan tabel tersebut nilai interaksi 

genotipe x lokasi x musim berbeda sangat 

nyata yang berarti bahwa genotipe tidak 

konsisten tanggapannya terhadap lokasi dan 

mus1m yang berbeda. Hal ini m~nunjukkan 

bahwa penampilan sifat jumlah · biji per 

tergantung pada lokasi dan musim. Adanya 

interaksi genotipe x lokasi x musim 

disebabkan kareria kemampuan genotipe 

berbeda dalam memanfaatkan pengaruh lokasi 

dan musim yang berlainan. 

Tabel 7 : Sidik Ragam Gab~ngan untuk Jumlah Biji per Tanaman dan Berat Biji per Tanaman 
,I 

' . Jumlah Biji per Tana man Berat Biji per Tanaman 

Sumber Keragath db KT F hitung KT F hitung 

Lokasi (L) 2 32813.7207 143.6013** 397.6890 195.1802** 

·Musim (M) 26453.1134 115.7656** 359.1634 176.2724** 

. LxM 2 14104.9344 61.7268** 87.3378 42.8642** 

U1angan/L & M 12 . · 228.5057 1.oooons 2.0375 1.oooons 
Genotipe (G) '9 3026.3318 22.6183** 5.0761 4.6612** 

GxL 18 514.9721 3.8488** 4.2019 3.8585** 

G.xM 9 371.6242 2.7775** 3.2539 2.9879** 

GxLxM 18 824.1992 6.1599** 4.7441 4.3564** 

G x Ulangan/L & M 108 133.7999 l.0890 

Dari Tabel 8 terlihat bahwa untuk mengandung arti bahwa nilai kuadrat tengah 

sifat jumlah biji per tanaman, genotipe atau varians simpangan regresi tersebut tidak 

menunjukkan beda sangat nyata demikian 

juga dengan interaksi genotipe x lingkungan· 
. :i 

. (linear) yang juga berbeda sangat nyata. Ini 

lebih besar/tidak setara bila dibandingkan 

dengan varians galatnya. Besarnya 

simpangan regresi dapat diukur dari besarnya. 

menunjukkan bahwa terdapat · perbedaan kuadrat tengah simpangan, yang menunjukkan 

jumlah biji per tanaman di antara genotipe dan . berapa besar simpangan dari garis regresi 

penampilan basil masing-masing genotipe (linearitas regresi ) sebagai ukuran stabilitas 
. -, 

tidak sama pada lingkungan. 
··'·':'·: 

Rangkuman rata-rata hasi,I, koefisien 
! 

regresi dan kuadrat tengah simpangan untuk 

sifat jumlah biji per tanaman dah~erat biji 

pertanaman disajikan pada Tabel 9. Genotipe 

yang mempunyai simpangan r~gresi yang 

tidak berbeda nyata , . terhadap galat 

yang dibandingkan dengan varians galatnya. 

Dari Tabel 9 juga terlihat ba~wa untuk sifat 

jumlah biji per tanaman genotipe Leuser, 

Malabar, Lokon dan G481 mempunyai 

simpangan regresi yang tidak berbeda nyata 

dengan ragam galatnya, sedangkan untuk sifat 

berat biji per tanaman genotipe yang. 

, 100 , . · . I 
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I 

mempunyai simpangan regresi tidak berbcda 

nyata dengan ragam galatnya adalah Leuser, 

Malabar, Wilis, 482, dan Lokon. 

dcngan koefisien regres1 sebagai gambaran 

Hubungan antat~nata-rata jumlah biji 

per tanaman dan berat hij i per tan am an (g) 

stabilitas & adaptabilitas menurut Finlay & 

Wilkinson G1963) terhadap sepuluh genotipe 

kedelai diperlihatkan masing;:masing pada 

gambar. 2 dan 3. 

Tabel 8: Sidik Ragam Pendugaan Parameter Stabilitas dan adaptabilitas Model Eberhart & 
· Russell's. 

Total 

Genotipe 

Sumbcr 

Keragaman 

Lokasi + (Genotipe x Lokasi) 

Lokasi (Linier) 

Genotipe x Lokasi (Linier) 

Deviasi Gabungan 

Argomulyo 

Malabar 

Wilis 

Leuser 

Burangrang 

Lokon 

482 

234 
481 

G7955 

Galat Gabungan 

.Jumlah Biii per Tanaman 

db Jumlah Kuadrat F-hitung 

Kuadrat Tcngah 

59 58325.704 

9 9078.995 1008.777 7.338** 

50 I 89652.095 3793.049 20.271 ** 

I 40096.808 40096.808 172.401 ** 

9 

40 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

120 

3650.973 

5498.927 

930.317 

201.926 

645.614 

191.108 

748.482 

426.393 

513.276 

374.133 
221.928 

1245.751 

5730.819 

405.664 8.49 I** 

137.473 2. 7232 ** 

232.579 4.870** 

50.481 :1 .057ns 

161.403 ).380* 

47.777 L000ns 

187.120 

106.598 

128.319 

93.533 
55.482 

311.438 

47.757 

.3.918** 

~.232ns 

2.687* 
; 

\1 .959ns 
l.162ns 

6.521 ** 

Berat Biji per Tanaman 

Jumlah Kuadrat F-hitung 

Kuadrat Tengah 

521.738 

15.228 

1894.948 

443.072 

· 5.632 

57.806 

5.581 

2.020 

3.116 

0.610 

10.009 

· 3.064 

2.016 

5.280 
6.521 

19.590 

47.354 

1.692 1.171 TIS 

37.899 15.147** 

443.072 317.567** 

0.626 0.433ns 

1.445 

1.395 

0.505 

0.779 

0.153 

0.578 ns 

3.536** 

I .28011s 

l.97411s 

0.386ns 

2.502 6.341 ** 

0. 766 1.941 ns 

0.504 I .277ns 

1.320 · 3.345* 
1.630 4.131** 

4.898 I 2.411 ** 

0.395 

Tabel 9: Rata-rata Jumlah Biji per Tanaman, Berat Biji per Tanaman, Koefisien Regresi dan 
S impangan Ragam 

Genotipe Jumlah niji per Tanaman Herat Biji per Tanaman 

Rataan Koef.Reg KT.Spg Rataan Koef.Reg KT.Spg 
I 

Argomulyo 94.256 1.382 232.579 rs 8.274 1.040 1.395 ts 

Malabar 80.868 1.027 50.481 s 7.437 1.017 0.505 s 

Wilis 82.545 0.967 161.403 ts 7.832 0.933 0.779 s 

Leuser 81.756 1.244 47.777 s 7.805 1.188 0.153 s 

Burangrang 53.911 0.593 187.120 ts 7.183 0.878 2.502 ts 

Lokon 62.681 0.775 106.598 s 7.006 0.921 0.766 s 

482 83.264 0.980 128.3 I 9 ts 8.125 1.092 0.504 s 
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234 78.26 1.33:7 93.533 s 6.616 

481 79.925 1.2~1 55.482 5 8.036 

G7955 57.447 0.443 311.438 15 7.579 

Rerata 75.491 · l .OQO 7.589 
s) Setara.dengan varian galat ts) Tidak setara dengan varian galat 
Nb: Setara = stabil, berarti (6ij) < (er) : 

Tidak setara = tidak stabil, berarti (6ij) > (cr2) 

2 

1 .5 

• 

• 
• 
... 
X 

0.999 

1.129 

0.802 

1.000 

Burangrang 

Argomulyo 

Leuser 

Malabar 

1: V\qlis 

• :s G7955 

+ 234 

- 482 

- Lokon 
0.5 

<> 481 

a Rata-rata 

Q..i.::::...--~-------------~ 

0 20 40 60 80 100. 

Jumluh Biji per Tanaman 

...... ;.,,' 

1.32ots 

1.630 {$ 

4.898 ts 

Garn bar 2: Hubungan Koefisien Regresi (b) Dengan Rata-rata Jumlah Biji per Tanaman Terhadap 
Sepuluh Genotipe Kedelai Yang Diuji Di Tiga Lokasi Dan Dua Musim Kemarau 

:s 

2 4 6 8 10 

Berat Biji per Tanaman 

• Burangrarag 

+ Argomulyo 

.._ Leuser 

x Malabar 

:s: Wlis 

• G7955 

+ 234 

- 482 
- Lokon 

¢ 481 

a Rata-rata 

Gambar 3 : Hubungan Koefisien Regresi (b) Dengan Rata._rata Berat Biji per Tanaman (g~am) 
Terhadap Sepuluh Genotipe Kedelai Yang Diuji Di Tiga Lokasi Dan Dua Musim 
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Tabel 10: Rangkuman Hasil Analisis Stabilitas dan Adaptabilitas untuk Sifat Jumlah Biji per 
Tanaman dan Berat Biji per Tanaman pada Masing-masing Genotipe Kedelai di 
Tiga Likasi dan Dua Musim Kemarau · 

Genotipe Jumlah Biji per Tanaman Berat Biji per Tanaman 

Argomulyo T-A {+} 

Malabar S-A 

Wilis T-A 

Leuser S-A (+) 

Burangrang T-A (-) 

Lokon S-A (-} 

482 T-A 

234 T-A (+) 

481 S-A (+) 

G7955 T-A (-) 

T : Tidak stabil 
S : Stabil 
A : Adaptasi pada semua lingkungan 
A(+) : Adaptasi pada lingkungan menguntungkan 
A (-) : Adaptasi pada lingkungan marginal 

T-A (+) 

S-A 

S-A (-) 

S-A (+) 

T-A (-) 

S-A (-) 

S-A (+) 

T-A 

T-A (+) 

T-A (-) 

Uji stabilitas untuk sifat jumlah biji beradaptasi baik pada semua lingkurigan. 

per tanaman (Tabel I 0), genotipe Leuser, 

Malabar, 234, Lokon dan 481 stab ii 

sedangkan genotipe Burangrang, Argomulyo, 

Wilis, G7955 dan 482 tidak stabil. Untuk 

respon adaptabilitasnya genotipe Malabar, 

Wilis dan 482 beradaptasi baik pada semua 

lingkungan. Genotipe · Argomulyo, Leuser, 

234 dan 481 beradaptasi pada lingkungan 

menguntungkan sedangkan genotipe 

Burangrang, G 795 5 dan Lokon beradaptasi 

pada lingkungan marginal/terdera. 

Uji stabiJitas untuk sifat berat biji per 

tanaman:-: · -(Tabel 10), genotipe Leuser, 

Malabar, : Wilis, 482, dan Lokon stabil 

sedangkan genotipe Burangrang, Argomulyo, 

Genotipe Argomulyo, Leuser482 dan 48 l 

beradaptasi pad a 1 it1gkm1gJh yang 

menguntungkan sedarigkan 

Burangrahg, Wilis, G1955 

genotipe 

dan Lokon 

beradaptas1 pada lingkungan marginal. 

Apabila dilihat dari stabilitas dan 

adaptabilit~s genotipe keseluruhan (Tabel I 0) 

terhadap s'ifat jumlah biji per tanaman dan 

berat biji per tanaman yang diamati terlihat 

bahwa &enotipe Malabar stabil dan 

beradaptasi baik pada se~a lingkungan. 

Genotipe Leuser stabil dan beradaptasi pada 

lingkungan menguntungkan sedangkan 

genotipe Lokon stabil dan beradaptasi pada 

lingkungan marginal. 

G7955, 234 dan 481 tidak stabil. Respon Genotipe terbaik berdasarkan uji Scott 

adaptabilitas genotipe Malabar dan 234 . Knott untuk sifat berat biji per petak di tiga 

. , • • • •• j : • .- .; • 103 \· . ..,_ · · · · ·. 
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lokasi dan dua musim kemarau dapat dilihat 

di Tabel 11. Genotipe terbaik untu~ Jember I 

adalah 481, kemudian Argomulyo untuk 

Probolinggo I, Wilis untuk Galis I, 481 untuk 

Arosbaya II, 482 untuk Telang II dan 

Argomulyo untuk Galis II. 

SIMPULAN 

Terbatas pada hasil penelitian ini serta 

berdasarkan analisis data dan 

pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat interaksi genotipe.xlokasi x 

mus·im untuk sifat jumlah b_iji per 

tanaman dan berat biji per tanaman. 

2. Untuk sifat jumlah biji per tananian, 

genotipe Leuser, Malabar, 234, 

Lokon dan 481 stabil sedangkan 

genotipe Burangran~, Argomulyo, 

Wilis, G7955 dan 4~2 tidak stdbil. 

Untuk sifat berat biji per tana~an, 

genotipe Leuser, tvfalibar, Wilis, 482, 
dan Lokon stabil sedangkan gehotipe 

Burangrang, Argomul~o, G7955, 234 

dan 481 tidak stabil. Sebagian besar 

genotipe beradaptasi khttsus pada 

lingkungan kecuali genotipe Malabar, 

Wilis dan 234. 

3. Genotipe Malabar stabil dan adaptif 

di semua lingkungan. , genotipe 

Leuser stabil dan adaptif di,ingkungan 

yang menguntungkan : sedangkan 

genotipe Lokon stabil dan; adaptif di 

lingkungan marginal/ terdera. 

l1,_ 
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Karakteristik Kimia Tanah dibawah Teg~kan Mangrove Alami 
. dan Basil Penanaman Kembali di Bangkatan 

Slamet Supriyadi 

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura 

Abstract 
I 

A research to identify soil chemical characteristics in two mangrove ecology was carried out in a 
natural and rejuvenated mangrove area respectively in Bancaran. and Socah Village. Density, species 
mangrove and some chemical characteristics of soil were investigated. in the field and in the soil 
laboratory. Soil samples were taken from 10 cm depth using plastic tube of 7.5 cm diameter and then air 
dried, crushed and sieved to pass at 2 mm holes. Soil samples were then analyzed for soil pH, organic 
matter content, texture, nitrogen, phosphate, and potassium content. 

Results showed that the density and species type of mangrove in both areas were different. 
Number species in the natural and rejuvenated area respectively was 358 and 187 trees at every 300 m2

• 

R mucronata was the dominant species at the natural mangrove area while Avecinia marina was 
dominant at the rejuvenated one. Soil texture and pH of both areas were indifferent where soil texture 
was dominated by clay fraction that was. over 90%. Soil reaction was about neutral as the result of 
anaerobic processes in the soil. Soil organic matter, phosphate, and potassium content in the natural area 
were higher than those of the rejuvenated one. This could because the higher density of mangrove 
produced higher litter that will be decomposed to produce higher concentration ofN, P and K element as 
well as organic matter. It is suggested that soil condition under natural mangrove area is better than that 
of the rejuvenated one. · 

Key words: soil characteristics, natural, rejuvenated, mangrove, Bangkalan 

Pendahuluan 

Rutan mangrove atau ·hutan bakau 
adalah sebutan umum yang digunakan untuk · 
menggambarkan · suatu · varietas komunitas 
pantai tropis yang didominasi oleh beberapa 
spesies pohon-pohon khas yang · mempunyai 

· kemampuan tumbuh dalam perairan asin 
(Bengen, 2000). Rutan mangrove tumbuh 
pada zona pasang surut di sepanjang garis 
pantai seperti laguna, rawa, delta dan muara 
sungai. Sebagian besar hutan mangrove 
dijumpai di sepanjang garis pantai yang 
bersubstrat lumpur yang terbebas dari ams 
yang kuat. Biasanya tanah mangrove kurang 
membentuk lumpur berlempung dari 
wamanya bervariasi dari abu-abu muda 
sampai hitam. Hal itu terja<li proses 
pengendapan sedimen-sedimen yang terbawa 
oleh aliran sungai kemudian mengendap 
dimangrove akibat berkurangnya aliran dan 
turbulensi yang terjadi antara percampuran air 
tawar dan air laut (Soerojo dan Suyarso, 
1999). 

Substrat tempat tumbuh mangrove 
pada umumnya berupa lumpur atau lumpur
berpasir .. Jenis pohon yang terdapat di 
mangrove berbeda antara tempat yang satu 
dengan tempat yang lainnya, tergantung pada 
jenis tanah clan subtratnya dan beberapa faktor 
lain yang mempengaruhinya (Kartawinata 
et.al., 1978 dalam Marsoedi, 1995). 
Perbedaan jenis tanah, sifat-sifat serta unsur 
hara seringkali mempengaruhi kesuburan dan 
produktifitas hutan. Kesuburan sedimen di 
bawah tegakan mangrove mempunyai arti 
penting sebagai pendukung produktivitas 
mangrove , dan ·perairan di sekitarnya. 
Kesuburan: ini tidak saja tergantung pada 
karakteristik bahan asal sedimen tetapi juga 
pada kondisi perairan dan vegetasi yang 
berpengaruh pada kandungan bahan organik 
dan unsur. hara dalam sedimen. 

Dua macam spesies yang. umum 
diketemukan di Bangkalan adalah Rhizopora 
dan Avecinia. Spesies Avecinia biomassanya 
lebih terkdnsentrasi pada akar (Clough dan 
Attiwill, 1975 dalam. Kno)l,dan Miyahara, 
1984) · sedangkan Rhizopora lebih 

I· .. , 101 · · , 
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terkonsentrasi pada bagian atas· · (Golley, 
Odum dan Wilson, 1962; Golley et. al., 1969 
dalam Knox dan Miyahara, 1984). 
Selanjutnya, spesies Rhizopora menghasilkan 
serasah Iebih besar dan melapuk lebih cepat 
daripada Avecinia (Khoirijon, 1998). Hal ini 
kemungkinan akan betpeng~h pada 
karakteristik .kondisi lingkungan dan 
karakteristik sedimen di kedua ekosistem 
mangrove tersebut kemungkinan berbeda. 

Di Kabupaten Bangkalan hutan 
mangrove yang ada di kawasan peisisir berupa 
vegetasi yang terbentuk secara alanii seperti 
di Bancaran sehingga mempunyai keragaman 
spesies yang tinggi' (Hidayah, 2004) dari basil 
penghijauan yang dilakukan olehi BRLKT 
(sekarang Kantor Kehutanan · Kabupaten 
Bangkalan) seperti di Socah (PPLH UNDIP, 
I 996). Keragaman spe~ies mangrove juga 
berpengaruh pada ptoduktivitas : perairan. 
Keragarrian spesies di hutan mangr6ve alami 
lebih besar dibandingkan hutan mangrove 
basil penghijauan sehingga produktivitas 
ekosistem mangrove alami lebih tinggi 
daripada basil penanaman kembali (Riyant~ni, 
2001). 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji 
apakah berbedanya spesies mangrove cfan 
proses terbentuknya kawasan vegetasi 
mangrove akan berpengaruh pada kondisi 
substratnya di bawahnya. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Maret - Mei 2006, di estuaria desa Bancaran 
dan Socah Kabupaten Bangkalan. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini survei. 

Untuk pengamatan mangrove, di 
setiap stasiun · dibuat 3 plot berukuran 10 x 10 
m. Plot I adalah ekosistem mangrove yang 
terletak dekat dengan pemukiman penduduk, 
plot 2 adalah teftetak di tengah-tengah antara 
pemukiman penduduk dengan laut, plot 3 

I 

lokasi ekosistem mangrove yang terletak. 

· dekat dengan laut. Prosedur pengambilan data 
dan pengamatan vegetasi mangrove sesuai 
dengan metode Bengen (2000). 

Substrat · diambil dengan 
menggunakan paralon, tinggi IO cm dan 
diameter 7,5 cm .. Subtrat dimasukan dalam 
kantong plastik dan di bawa ke Laboratorium 
untuk dianalisis, yang meliputi: tekstur, pH, 
kandungan ·bahan organic, K,P,N total. pH 
dengan pH meter · lapangan, P 
(spectrofotometer), K dengan flamefotometer, 
N total dengan Kjehdal, bahan organik dengan 
oksidasi basah (Walkry Black). 

3. Analisis data 
Analisis data vegetasi mangrove 1m 

mengikuti Bengen (2000), meliputi Kerapatan 
relatif jenis (RDi), Frekuensi Relatif Jenis 
(RFi), Penutupan Relatif Jenis (RCi) dan 
Indeks N ilai Penting .(INP) untuk masing
masing jenis. Data parameter fisika dan kimia 
tanah/endapan dibandingkan dengan Kriteria 
Pengelompokan Klas Kimia Tanah dari Tim 

. PPTdan Agroklimat (1993). 

4. Hasil dan Pembahasan 
4.1. Komposisi dan Kerapatan Mangrove 

Hasil analisis komposisi vegetasi 
disajikan pad· Tabel 1. Dari tabel tersebut 
terlihat bahwa komposisi mangrove di 
Bancaran terdiri atas 7 spesies sedangkan di 
Socah · hanya dua spesies dan kerapatan 
vegetasi di Bancaran (358/300m2

) lebih tinggi 
daripada di Socah (187 /300 m2

). Lebih 
tingginya kerapatan dan · banyaknya macam 
spesies di Bancaran kemungkinan karena 
vegetasi di lokasi tersebut merupakan hutan 
alami yang masih relatif belum terganggu 
(Hidayah, 2004) sedangkan vegetasi 
mangrove di Socah merupakan basil 
penghijauan pada tahun 1978 oleh BRLKT 
Bangkalan (PPLH UNDIP,1996). 

~. . ·t 08 '. · ·: , t 
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Tabel 1. Komposisi Mangrove di_ lokasi penelitian 

No Spesies Jumlah Vegetasi (Persentase) 

1 Rhiiopora mucronata 
2 Bruguera gymnorrbiza 
3 Avicennia marina 
4 Heteria litoralis 
5 Rhizophora stylosa 

· 6 Xylocarpus granatum 
7 Rhizopora apiculcita 

Total 
Keterangan: - td (tidak ditemukan) 

Bancaran 
166 (47,36) 
26 (7,26) 

149 (41,62) 
12 (3,35) 
2 (0,55) 
2 (0,55) 

- 1 (0,27) 
358 (100) 

Socah 
34 (18,18) 

-td 
153 (81,82) 

-td 
-td 
-td 
-td 

187 (100) 

Selanjutnya terlihat bahwa di di Bancaran yang lebih tinggi daripada di 
Bancaran, Rhizopora mucronata dengan Socah demikian pula sebaliknya dengan 
prosentase 47,35% merupakan spesies Avicemiia marina di Socah mempunyai INP 
dominan disusul Avicehnia marina dengan l~bih tinggi daripada Rhizopora mucronata 
prosentase sebesar 41,62% sedangkan 5 (Tabel 2). Dengan domina~i Rhizopora di 
spesies lainnya kuran'g dari 10%. Untuk lokasi aancaran maka diduga serasah yarig dihasilkan 
Socah Avicennia marina merupakan spesies letHh tinggi di Bancaran daripada di Socah, hal 
yang dominan disusu1 R.hizopora mucronata ini ~arena; spesies ini menghasilkan serasah 
dengan prosentase berturut-turut adalah yarig lebih banyak, juga karena kerapatan di 
81,82% dan 18,18%. Hal ini juga 'dicirikan hutan man:grove tersebut lebih tinggi daripada 
oleh nilai indeks penting Rhizopora mucronata hasil : penghijauan di Socah 

Tabel 2. Hasil Analisis ihtleks Nilai Penting (INP) mangrdye di· lokasi Penelitian 

I • 

1. Stasiun Bancitritn RDi Rfi Rei lNP 
Rhizophora mucronata. 53.6585 33.3333 j4,8379 121.8298 
Bruguiera gymnorbiza 10.5691 11.1111 39.6223 61.3026 
Avicennia marina . 32.9268 11.1111 19.0356 63.0735 
Heteria litoralis 0.4065 11.1111 0.1973 11.7149 
Rhizophora stylosa 1.2195 .11.1111 5.7492 18.0798 
Xylocarpus granatum 0.8130 11.1111 0.3844 12.3086 
Rhizoehora aeiculata 0.4065 11.1111 0.1733 11.6909 
2. Stasiun Socah 

Rhizophora mu<{ronata. 18.1818 11.1111 10.0780 39.3709: 
Avicennia marina 81.8182 33.3333 89.9220 205.0735· 

.- . ·-.... 
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4.2. Kondisi Tanah 

Tabel 3 menyajikan karakteristik 
fisika dan Kimia tanah di kedua lokasi . dari 
Tabel 3 tersebut tampak bahwa tekstur 

· substrat di kedua lokasi penelitian relatif 
sam~ didominasi oleh liat, s¢dangkan 
kandungan debu dan pasir < 5%. :Hal yang 
sama juga didapatkan oleh Supriya~i (2006) 
pada tanah dasar tambak di Socah. -I<ondisi ini 
kemungkinan disebabkan oleh; adanya 
pengendapan basil abrasi dan bahan-bahan 
yang terangln1t . sungai yang ,Cemudian 
diendapkan di pantai tersebut. Tanah-tanah di 
sekitar wilayah penelitian umumnya 
mempunyai kandungah liat yarig tinggi. 

Reaksi tanah di kedua lokasi 
penelitian juga tidak berbeda, yaitu dabm 
kondisi netral. 
Sebuah akibat penting dari penggenangan 
adalah menurunkan pH tartah sodik dan 
kalkareus karen akumulasi CO2 dan 
meningkatnya pH tanah asam karena 
konsumsi ion H oleh proses-sproses redhksi 
seperti denistrifiksi, reduksi Mn4 menjadi Mn2 

dan Fe3 menjadi Fe2, ·sulfate: dan sebaginya 
· (Pomiamperuma et al., 1990). Kebanyakan 

reaksi reduksi melibatkan konsumsi ion H dan 
electron sehingga pH meningkat. Peningkatan 
pH ditentukan oleh rasio H 

· dikunsumsi/elektron dikonsumsi. Perubahan 
menjadi netral atau basa karena penggenangan 
dijelaskan Ponnamperuma et al. (1990) dalam 
, dan tanah lahan kering terutama disebabkan 
oleh tekanan parsial CO2• Slope dari pH 
sebagai fungsi dari log PCO2 ~ari tanah 
tergenang telah diringkaska'n oleh 
Ponnamperuma et al. (1990) berdasarkan 35 
sampel tanah berbagi kisaran pH dari asam 
hingga alkali, adalah 1 untuk alkali, 0,66 
untuk kalkareus kandungan besi rendah, 0,33 
untuk tanah asam, 0,4-0,5 untuk tanah dengan 
kandungan besi dan mangan tinggi., Munsiri et 

al. (1996), Thunjai et al. (2001) menemukan 
bahwanilai pH dari tanah basah ( dari asam 
hingga netral) selalu lebih tinggi dari tanah 
yang sama yang telah dikeringkan, dioksidasi 
dan dibasahi lagi untuk waktu singkat. Rata
rata delta pH antara tanah yang diaerasi dan 
tanah yang tergenang adalah OA3 - 1,28 
(Munsiri, et al., 1996) dan 0,23 -2,13 
(Thunjai et al., 2001). Suatu hal yang 
berlawanan dengan apa yang terjadi pada 
tanah asam, pH tanah yang semula rep.dab 
akan meningkat ketika tergenang ..... .(S_anchez, 
1976;· Pribadi, 2001). Fenomena demikian 
biasa terjadi pada tanah alkali (basa) yang 
tergem1ng; adanya peningkatan tekanan 
parsial CO2 akan menghasilkan pelepasan ion 
hidrogen sehingga pH tanah menurun 
(Sanchez, 1976). Penggenangan 
menyebabkan reaksi tanah menjadi netral 
(Supriyadi, 2006). 

Kandungan bahan organik di kedua 
lokasi termasuk dalam klas tinggi (Tim PPT 
& Agtoklimat, 1993 ). Kandungan bahan 
organik yang tinggi pada tanah tergenangjuga 
ditemukan oleh Supriyadi (2006) p~da tanah 
dasar ta:n1bak di Sosah. Kondisi 1m 
disebabkan oleh lambatnya pelapukan bahan 
organik, jumlah masukan bahan organik lebih 
besar daripada yang dilapuk sebagai akibat · 
kurangnya oksigen dalam kondisi tergenang 
(Syahrawat, 2004) Namun kandungan bahan 
organik di Bancaran lebih tinggi daripada di 
Socah. Kondisi ini kemungkinan disebabkan 
oleh sumber bahan organik yang berasal dari 
serasah mangrove di Bancaran lebih besar 
daripada di Socah, yang ditandai oleh 
kerapatan pohon mangrove di Bancaran lebih 
tinggi daripada kerapatan pohon mangrove di 
Socah. Hal ini akan berimplikasi pada 
karakteristik lainnya terutama kandungan 
unsur hara dalam tanah, karena bahan organik 
merupakan salah sumber dart unsur hara. 

, ' ,. ' I 1.1,.0 .· ', , '' • . ! 



.. ! 

ElvlBRYO VOL. 3 NO. 2 DESEJyJBER 2006 ISSN 0216-0188 
"--' 

Tabet 3. Kondisi karakteristik tanah di lingkungan perairari lokasi penelitian 
Karakteristik Tanah Jumlah Lokasi 

sampel 

Pasir (%) 3 
Liat (%) 3 
Debu(¾) 3 
Bahan organik (%) 3 
pH 3 
F osfat (ppm):·'.: 3 
N total(%) 3 
C/N 3 
Kalium (ppm) 3 

Konsentrasi fosfat di Bancaran masuk dalam 
klas sedang, sedangkan di Socah termasuk 
rendah. Sedangkan konsentrasi kalium di 
kedua lokasi termasuk sangat tinggi meskipun 
kosnetrasinya di Bancaran lebih besar 
daripada di Socah. Selanjutnya kandungan N 
total di kedua lokasi termasuk klas rendah. 
Perbedaan kandungan fosfal dan kalium 

. kemungkinan disebabkan oleh perbedaan . 
jumlah serasah yang digugurkan di kedua 
lokasi sebagai akibat perbedaan ketapatan dan 
spesies pohon mangrove yang dominan 
berbeda. Dengan semakin tinggi kerapatan 
maka produksi serasah juga semakin tinggi, 
dan serasah mangrove yang melapuk akan 
melepaskan karbon, nitrogen, fosfor dan 
kalium. Rhizopora menghasilkan serasah 
lebih banyak dan lebih cepat melapuk 
daripada Avecinia (Khoirijon, 1998). 
Sedangkan rendahnya · konsentrasi nitrogen 
lebih disebabkan oleh kualitas serasah yang 
rendah, kemungkinan berasal dari guguran · 
daun yang sudah tua. Pohon mangrove 

. sebelum menggugurkan daun yang snessen, 
akan memanfaatkan kembali nitrogen yang 
terkandung daJam daun tersebut, sehingga · 
daun yang digugurkan mempunyai kandungan 
nitrogen yang rendah. Hal ini berdampak pada 
kondisi .~ rasio C/N yang tinggi (25-32) 
sehingga memperlambat pelapukan bahan 
organik ditambah lagi kondisi yang tergenang 
sehingga akibatnya lapisan tanah ini bertindak 
sebagai penyimpan hara. 

Simpulan 

Bancaran Socah 

4,64 ± 0,12 4,45 ± 0,20 
94,32 ± 0,14 94,46 ± 0,23 
1,02 ± 0,03 1,08 ± 0,03 
7,76± 0,42 5,02 ± 0,64 
7,05 ± 0,19 7,28 ± 0,19 
17,39 ± 0,08 7,83 ± 0,58 
0,14 ± 0~005 0,12 ± 0,002 

32 25 
52J,08 ± 20,17 404,95 ± 2,32 

Kerapatan dan jumlah spesies 
mangrove · di lingkungan mangrove yang 
alami lebih banyak daripada jumlah vegetasi 
dan spesies di area penanaman kembali. 
Rhizopora: mucronata merupakan spesies 
yang domihan di Bancaran, sedang Avecinia 
marina dominan di Socah. 

Karakteristik tanah di kedua ekologi 
berbeda, terutama untuk kandungan bahan 
organic, fosfat, kalium, sedangkan untuk pH 
dan tekstur tidak berbeda. Lebih tingginya 
kandungan bahan .organik, fosfat, dan kalium 
di lingkungan mangrove alami daripada 
lingkungan . mangrove hasil penanaman 
kembali kemungkinan disebabkan lebih 
tingginya serasah sebagai cerminan lebih 
tingginya kerapatan spesies di lingkungan 
alami. 
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STUDI SEBARAN MANGROV~ DI. KAW ASAN PA'NTAI 
TLANAKAN KABUPATENPAMEKASAN 

Akhmad Farid 
Dosen Jurusan Jlmu Kelautan Fakultas Pertanian Unijoyo 

ABSTRACT 

This research to ~xamine the distribution of mangrove plants was conducted in coastal area of 
Tlanakan' Pamekasan from June to July 2006. The result of this research could be used by the policy 
maker as useful information to manage the mangrove ecosystem in the area. The research area was 
divided into three stations and the Uniform Systematic Sampling Method based on Transect was applied. 

Result showed that mangrove in the coastal area of Tlanakan, · Pamekasan, varied in density 
depending on its· adaptability to the environment condition. There were four mangrove species found at 
all stations, namely Rh.izophora apicu/ata, Rhizophora stylosa, Avicennia alba and Sonneratia alba. At 
station I Rh.izophora apicu/ata was dominant species followed by Rhizophora stylosa witp species 
density was 52% and 46 % respectively. At station 2 the dominant species was Rhizophora Stylos a 
followed by Rhizophora apiculata with species density respectively was 65 % and 53%. At station 3 the 
dominant species was similar to station 2. Other two species, Avicennia alba and Sonneratia alba had 
species density only about 1 %. It could be concluded that both Rhizophora apiculata and Rhizophora 
stylos a were very adaptable to the environment condition of the ar'1a 

Keyword: mangrove, species density; Tlanakan, Pamekasan · 

PENDAHULUAN 

Mengingat mangrove mempunyai 
peranan yang sangat penting bagi kehidupan 
manusia dan biota akuatik, namun di satu sisi 
terdapat hal-hal yang menghambat 
tercapainya tujuan tersebut, sehingga 
mangrove · semakin terancam kelestariannya. 
Penyebab terancamnya kelestarian mangrove 
adalah pembangunan yang merupakan suatu. 
proses perubahan . unt~k meningkatkan taraf 
hidup manusia . yang tidak terlepas dari · 
aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Di 
dalam aktivitas 101 sering dilakukan 
perubahan-perubahan _ pada ekosistem dan 
sumberdaya alam. Perubahan-perubahan yang 
dilakukan tenturiya akan · memberikan 
pengaruh pada lingkungan hidup. Oleh kareµa 
itu dalam perencanaan pembangunari pada 
suatu s~st~.!11 ekologi yang berimplikasi pada 
perencanaaii.- penggunaan sumberdaya alam, 
perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologis 
yang berlaku untuk mengurangi aki_bat-akibat 
negatif yang merugikan bagi kelangsungan 
pembanguhan itu sendiri secara menyeluruh. 

Penelitian 101 bertujuan untuk 
mengetahui sebaran vegetasi mangrove di 

kawasan pantai Tlanakan kabupaten 
Pamekasan. Sehingga hasil penelitian ini 
diharapkari dapat memberikan informasi bagi 
pengambil, kebijakan dalam upaya 
perencanaan dan pengelolaan ekosistem 
mangrove secara berkelanjutan di Kabupaten 

· Pamekasan-Madura. Waktu pelaksanaan 
perielitian adalah pada bulan Juni sampai Juli 
2006. 

Rutan mangrove merupakan 
persekutuan hidup antara alam hayati dan 
alam lingkungannya yang terdapat di daerah 
pantai laut- kawasan tropika yaitu hutan yang 
vegetasinya tumbuh di daerah muara sungai, 
daerah · pasang-surut dan tepi laut 
(Anonymous, 1998). Menurut Nontji (2002), 
hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas 
terdapat di sepanjang pantai atau inuara 
sungai yang dipengaruhi oleh pasang-surut air 
laut. Sedangkan menurut Bengen (2002), 
dijelaskan bahwa hutan mangrove merupakan 
komunitas vegetasi pantai tropis, ya~g 
didominasi · oleh beberapa spesies pohon 
mangrove yang mampu . tumbuh dan 
berkembang pada daerah pasang-surut pantai 
berlumpur. Komunitas vegetasi ini umumnya 
tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal 
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yang cukup mendapat aliran air, dan 
terlindung dari gelombang besar dan ams 
pasang-surut yang kuat. Karena itu hutan 
mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai 
teluk yang dangkal, estuaria, delta dan daerah 
pantai_yang terlindung. 

Menurut Bengen (2002), pola 
penyebaran hutan mangrove dapat diketahui 
dengan cara menghitung kerapatan jenis, 
frekuensi jenis, luas area penutupan, dan nilai 
penting jenis mangrove dengan perhitungan 
sebagai berikut: 
1. Kerapatan jenis (Di) : jumlah tegakan 

j enis i dala~ satu unit area (Ha) ; 
ni 

Di=-
A 

Di : Kerapatan jenis (ind/Ha) 
ni : Jumlah total dari tegakan 
A : Luas total area pengambilan 
sampel 

2. Kerapatan relatif jenis (RDi) 
perbandingan antara jumlah teg·akan jenis 
i dan jumlah total tegakan seluruh jenis; , 

ni 
RDi = -x 100% 

In 
RDi : Kerapatail. relatif jenis (%) 
ni : Kelompok tegakan satu jenis 
In : total tegakan semuajenis 

3. Frekuensijenis (Fi): peluang . 
ditemukannya jenis i dalam petak contoh/ . 
plot 

Pi 
Fi=-

}:P 

Fi : Frekuensi jenis 
Pi : Jumlah petak contoh/ plot 
ditemukan jenis i 
IP : Jumlah total jumlah petak 
contoh/ plot yang diamati 

4. Frekuensi Relatif (RFi) : pe.rhandingan 
antara frekuensi jenis i dan jumlah 
frekuensi untuk seluruh jenis ; 

Fi 
RFi = --x 100% 

RFi 
Fi 
IF 

IF 
: Frekuensi Relatif (%) 

: Frekuensi satujenis 
: Frekuensi seluruh jenis 

5. Penutupan jenis (Ci) : luas penutupan 
jenis i dalam suatu unit area; 

}:BA 
Ci=--
. A 

Ci : Penutupanjenis i (m2/Ha) 
IBA : nDBH2/4 (dalam m2

), 1t 

(3,1416), DBH adalah diameter pohon dari 
jenis i 

A : Luas total area pengambilan 
sampel (Ha) 

6. Penutupan relatif Jems (RCi) 
perbandingan antara luas area penutupan 
jenis i dan luas total area penutupan 
untuk seluruhjenis; 

Ci 
RCi=-xl00% 

z::c 

........ _;.: 

RCi : Penutupan relatifjenis (%) 
Ci : Luas area penutupan jenis i 
IC : Luas- total area penutupan 

untuk seluruh jenis 

7. Nilai penting jenis : Jumlah nilai 
kerapatan relatif jenis, frekuensi relatif 
jenis dan penutupan relatif jenis ; 

Vi = RDi + RFi + RCi 
Vi : Nilai pentingjenis 
RDi : Kerapatan relatif jenis 
RFi : Frekuensi relatif 
RCi : Penutupan relatif jenis 

METODE PtNELITIAN 
Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah metode Uniform Systematic 
Sampling. Metode transek yang digunakan 
berupa line transect yang digunakan oleh ahli 
ekologi untuk mempelajari bentuk komunitas. 
Transek dibuat dengan cara menetukan dua 
titik sebagai pusat garis transek terlebih 
dahulu, kemudian dibuat segmen-segmen 
(Soegianto, 1994). Intensitas sampel yang 
digunakan adalah 1 % untuk petak ukuran 2m 
x 2m; 6,25% untuk petak ukuran Sm x Sm; 
25% untuk petak ukuran 1 Om x 1 Om; 100% 
untuk petak ukuran 20m x 20 m. Petak ukur 
yang digunakan · merupakan petak ukuran 
ganda yang berbentuk bujur sangkar. 

BASIL DAN PEMBAIIASAN 
Deskripsi Stasiun 

' .:. 1,14 • 0 
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Stasiun 1 tcrlctak di pcruiran pantai 
Desa Branta Tinggi merupakan daerah di yang 
memiliki ketebalan mangrove 1 00 - 200 · 
meter, dengan luas ± 86 Ha. Bagian paling 
utara pada stasiun ini menerima masukan air 
tawar dari kali Gengsian. Pada stasiun ini area 
pengambilan sampel seluas 1,4 Ha dengan 
petak ukur (plot) sebanyak 35 buah tegak 
lurus garis pantai dihitung dari arah laut ke 
darat, disesuaikan dengan ketebalan mangrove 
yang ada. Substrat yang mendominasi adalah 
pasir dan dan pasir berlempung pada bagian 
yang lebih menjorok ke daratan. 

Stasiun 2 terletak di perairan pantai 
· Desa Tlanakan merupakan daerah di yang 

memiliki ketebalan mangrove paling kecil 
yaitu 5 - 80 meter, dengan luas ± IO Ha. 
Bagian paling utara pada stasiun ini menerima 
masukan air tawar dari kali Beringin. Pada 
stasiun ini area pengambilan sampel seluas 
0,52 Ha dengan petak ukur (plot) sebanyak 13 

Penyebaran Jenis Mangrove 

buah tcgak lurus gnris puntui dihitung dnri 
arah laut ke darat, disesuaikan dengan 
ketebalan mangrove yang ada. Substrat yang 
mendominasi adalah pasir dan dan pasir 
berlempung pada bagian yang lebih menjorok 
ke daratan. 

Pada stasiun 3 terletak di perairan 
pantai Desfl Ambat merupakan daerah di yang 
memiliki ketebalan mangrove 60 - 80 meter, 
dengan luas ± 44 Ha. Luas areal pengambilan 
cont oh sebesar 1, 12 Ha dengan j um lah petak 
ukur (plot) sebanyak 28 buah tegak lurus garis 
pantai dihitung dari arah laut ke darat, 
disesuaikan dengan ketebalan mangrove yang 
ada. Substrat yang mendominasi adalah pasir 
dan dan pasir berlempung pada bagian yang 
lebih menjorok ke daratan. Sebagian lahan 
mangrove pada stasiun ini diambil alih oleh 
kegiatan reklamasi pantai untuk kawasan 
industri dan pemukiman. 

Tabel 1. Kerapatan Jenis Mangrove di kawasan pantai Tlanakan Pamekasan 

Stasiu 
Tingkat Pertumbu~an (Jumlah 

Kerapata 
· Tegakah) Jumlah 

Jenis n Jenis 
n Semai Pancan Tiang Pohon Spesies (%) 

. Avicennia alba 18 .6 0 0 24 
Rhizophora 

I 
apiculata 91 358 346 102 897 52 
Rhizophora stylosa 137 439 171 59 806 46 
Sonneratia alba . 0 2 0 7 9 1 

JUMLAH TOTAL 1736 
Avicennia alba 0 0 0 1 
Rhizophora 

II 
apiculata 17 51 34 0 102 32 
Rhizophora stylosa 64 85 58 0 207 65 
Sonneratia alba 0 2 0 3 5 2 

JUMLAH TOTAL 315 
Avicennia alba 6 0 0 0 6 
Rhizophora 

m apiculata 64 111 0 0 175 27 
_.., Rhizophora stylosa 151 295 0 0 446..-- 71 

Sonneratia alba 0 2 0 3 5 1 
JUMLAH TOTAL 632 
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Stasiun 1 
Pada stasiun 1 ditemukan empat jenis 

spesies tumbuhan mangrove yaitu Avicennia 
alba, Rhizophora . apiculata, Rhizophora 
stylosa dan Sonneratia alba yang tennasuk ke 
dalam · tiga famili yaitu famili Avicenniaceae, 
Rhizophoraceae dan Sonneratiaceae. Tegakan 
mangrove didominasi oleh tingkat pancang 
namun pada bagian yang dekat dengan 
daratan didominasi oleh tingkat tiang. Hal ini 
disebabkan pada daerah berdekatan dengan 
laut sering digunakan untuk lokasi tambatan 

dan · lalu lintas perahu nelayan dan lokasi 
penangkapan ikan dengan alat tangkap krakat 
atau beach seine. Dimana menurut Irwan 
(2003), bahwa arus yang kuat misalnya sering 
dilewati manusia dengan kapal motor akan 
dapat menghancurkan hutan mangrove. 
Jumlah . tegakan mangrove yang ditemukan 
pada stasiun 1 dapat dilihat pada Tabet 1. 
Untuk perhitungan kerapatan jenis, frekuensi 
jenis, luas area penutupan, dan nilai penting 
jenis pada stasiun 1 dapat dilihat pada Tabel 
2. 

Tabel 2. &erapatan Jenis (Di), Ker:apatan Relatif Jenis (RDi), Frekuensi Jenis (Fi), 
Frekue°'si Relatif ~enis·1(RFi), Penutupan Jenis (Ci), Penutupan Relatif · . 
Jenis (RCi) clan· Nilai Pentjng Jenis (IVi) untuk tingkat tingkat pohoii, 

· tiang, pancang dan semai pada Stasiun 1. 

Jenis 
bi imi Fi RFi Ci RCi IVi 

,;: ind/Ha % % m2/Ha % % 
Tingkttt Semai 
Avicennia alba 1286 7.32 0.20 14.29 10.387 5.96 27.56 
Rhizopbora apiculaia 6500 · 36.99 0.46 32.65 23.338 13.39 83.04 
Rhizoehora stylosa 9786' 55.69 0.74 53.06 140.539 80.65 189.40 
Tinglait P•ncang 
Avicennia alba . 69 0.75 0.03 2.00 3.462 0.91 3.65 
Rhizophora apiculata 4091 44.47 0.60 42.00 155.162 40.71 127.18 
Rhizop~ora stylosa 5017 54.53 0.77 54.00 220.666 57.90 166.43 
Sonnertitia alba 23· . 0.25. 0.03 2.00 1.852 0.49 2.73 
Tinglclt Tiang 
Rhizophora apiculata 989 6&.92 0.37 68.42 34.662 55.26 190.60 
RhizoP..h.ora stylosa 489 33.08 0.17 31.58. 28.067 44.74 109.40 
Tinglatt Pohon 
Rhizophora apiculata 73 60.71 0.09 33.33 1.978 54.69 148.74 
Rhizophora stylosa 42 35.12 
Sonneratia alba 5· 4.17 
Total 28369 400 

Kerapatan relatif jenis (RDi) untuk 
tingkat ·semai tertinggi dimiliki oleh 
Rhizophora stylosa sebesar 55,69 %, dan 
terendah dimiliki oleh Avicennia alba sebesar 
7 ,32 %. Begitu pula pada tingkat pancang 
nilai RDi tertinggi dimiliki oleh Rhizophora 
stylosa sebesar 54,53 %, dan terendah dimiliki 
Sonneratia alba sebesar 0,25 %. Pada tingkat 
tiang nilai RDi tertinggi dimiliki oleh 
Rhizophora apiculata sebesar 66,92 % dan 
terendah dimiliki oleh Rhizophora stylosa · 
sebesar · 3:3,08 %. Sedangkan untuk tingkat 
pohon nilai RDi tertinggi dimiliki oleh 
Rhizophora apiculata sebesar 60, 71 %, dan 

0.06 .· 22.22 1.419 39.23 96.57 
0.11 44.44 0.220 6.08 54.69 
3.63 400 621.750 400 1200 

terendah dimiliki oleh Sonneratia alba 
sebesar 4, 17 %. 

Dari data Nilai frekuensi relatif (RFi) 
dapat dikatakan bahwasannya pada tingkat 
semai Rhizophora stylosa memiliki 
penyebaran merata, sedangkan Rhizophora 
apiculata maupun Avicennia alba memiliki 
penyebaran yang tidak merata. Pada tingkat · 
pancang Rhizophora stylosa memiliki 
penyebaran yang merata sedangkan untuk 
Rhizophora apiculata, Avicennia alba dan 
Sonneratia alba memiliki penyebaran yang 
tidak merata. Pada tingkat tiang Rhizophora 
apiculata memiliki penyebaran yang merata 
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sedangkan Rhizophora stylosa memiliki _ 
penyebaran -yang tidak merata. Pada· tingkat 
pohon Sonneratia alba, Rhizophora apiculata 
maupun Rhizophora stylosa memiliki 
penyebaran yang tidak merata. 

Stasiun 2 
Pada stas.iun 2 ditemukan empat jenis 

spesies tumbuhan mangrove yaitu Avicennia 
alba, Rhizophora apiculata, Rhizophora 
stylosa dan Sonneratia alba yang t~rmasuk ke 

dalam tiga famili yaitu famili Avicenniaceae, 
Rhizophoraceae dan Sonneratiaceae. Tegakan 
mangrove didominasi oleh tingkat pancang. 
Hal ini disebabkan kondisi hutan yang baru 
ditanam (tahun 1999). Jumlah tegakan 
mangrove pada stasiun 2 dapat dilihat pada 
Tabel 1. Untuk perhitungan kerapatan jenis, 
frekuensi jenis, Iuas area penutupan, dan nilai 
pentingjenis pada stasiun 2. dapat dilihat pada 
Tabel 3. i · 

Tabel 3. Kerapatan Jenis (Di), Kerapatan Relatif Jenis (RDi), Frekuensi Jenis (Fi), Frekuensi 
Relatif Jenis (RF), Penutupan Jenis (Ci), Penutupan Relatif Jenis (RCi) dan Nilai 
Penting Jen is (IVi) untuk ting,kat pohon, tiang, pancang ·dan semai pada stasiun 2 

Jenis 
Di llii 

ind/Ha % 
Tingkat Semai 
Avicennia alba 1921 • 1.22 
Rhizophora apiculata 3269 20.73 
Rhizoe_hora stylosa 12308 78.05 
Tingkat Pancahg 
Rhizophora apiculata 1569 36.96 
Rhizophora stylosa 2615 61;59 
Sonneratia alba 62 1.45 
Tingkat tiang 
Rhizophora apiculata 262 36.96 
Rhizop__hora stylosa 446 63.04 
Tingkat Pofitin 
Sonneratia alba 6 100.00 
Total 1d129 400 

Kerapatan relatif jenis (R.Di) untuk 
tingkat semai tertinggi dimiliki oleh 
Rhizophora stylosa sebesar 78,05 %, dan 
terendah dimiliki oleh Avicennia alba sebesar 
1,22 %. Nilai RDi untuk tingkat pancang 
tertinggi dimiliki oleh Rhizophora stylosa 

· sebesar 61,59 %, dan terendah dimiliki oleh 
Sonneratia alba sebesar 1,45 %. Pada tingkat 
tiang nilai RDi tertinggi dimiliki oleh 
Rhizophora stylosa sebesar 63,04 % dan 
terendah dimiliki oleh Rhizophora apiculata 
sebesar 36,96 %. Sedangkan tintuk tingkat 
pohon ni-lai RDi didominasi oleh Sonneratia 
alba -sebesar I 00 %. -

Dari data Nilai frekuensi relatif (RFi) 
dapat dikatakan bahwasannya pada tingkat 
semai Rhizophora stylos a memiliki 
penyebaran merata, sedangkan Rhizophora 
apiculata maupun. Avicennia alba memiliki 

Fi Rfi Ci Rei 1vi 
% m2/Ha %: % 

0.08 7.14 4.18 0.82 9.18 
0.23 21.43 31.60 6.18 48.34 
0.77 71.43 475.89 93.01 242.48 

0.31 28.57 160.22 33.15 98.68 
I 

0.69 64.29 309.70 64.07 189.95 
0.08 7.1_4 13.42 2.78 11.37 

0.15 4o.po 24.69 26.35 103.31 
0.23 6o'.0o 69.00 73.65 196.69 

0.15 1 oo.ti0 0.68 100.00 3010.00 
2.69 -_ 400 1089.39 400 i2oo 

penyebaran yang tidak merata. Pada tingkat 
pancang Rhizophora stylos a memi I iki 
penyebaran yang merata sedangkan untuk 
Rhizophora apiculata maupun Sonrieratia 
alba memiliki penyebaran yang tidak merata. 
Pada tingkat tiang Rhizophora stylosa 
memiliki penyebaran yang merata sedangkan 
Rhizophora apiculata memiliki penyebaran 
yang tid~ merata. Pada tingkat pohon 
Sonneratia alba memiliki penyebaran yang 
merata. 

Stasiun 3 1 

Pada stasiun 3 ditemukan empat jenis 
spesies tumbuhan inangrove---yaitu Avicennia 
_alba, Rhizophora apiculata, Rhizophora 
stylosa dan Sonneratia alba yang termasuk ke 
dalam tiga famili yaitu famili Avicenniaceae, 
Rhizophoraceae dan Sonneratiaceae. Tegakan 
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mangrove didominasi oleh tingkat pancang 
dan semai dan hanya se:likit sekali yang 
sampai mencapai tingkat tiang dan pohon. Hal 
1m disebabkan adanya konversi hutan 
mangrove menjadi perimki·man penduduk dan 
lokasi pabrik. Gambaran jumlah vegetasi yang 

ditemukan · pada stasiun 3 ini dapat dilihat 
pada Tabel 1. Untuk perhitungan kerapatan 
jenis, frekuensi jenis, luas area penutupan, dan 
nilai penting jenis pada stasiun 3 dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kerapatan Jenis (Di), Kerapatan Relatif Jenis (RDi), Frekuensi Jenis (Fi), Frekuensi 
Relatif Jenis (RF), Penutupan Jenis (Ci), Penutupan Relatif Jenis (RCi) dan Nilai 
Penting Jenis (IVi) untuk tingkat semai, pancang, tiang dan pohon pada Stasiun 3. 

Jenis 
Di. RDi 

ind/Ha % 
Tingkat Semai 
Avicennia alba 536 2.71 
Rhizophora apiculata 5714 · 28 .. 96 

Rhizo~bra stylosa 13482 68.33 
Ting t Pancang 
Rhizophora apiculata 1586 27.21 
RhizophoJ-a stylosa 4214 72'.30 
Sonnerada alba 29 0.49 
Tingkat Pohon 
Sonneratia alba , 3 100.00 
Total 25563 300.00 

Kerapatan relatif jenis · (RDi) untuk 
tingkat semai tertinggi dimiliki . ole~ 
Rhizophora stylosq sebesar 68,33 _%, dan 
terendah dimiliki oteh Avi'cennia alba sebesar 
2, 71 %. Nilai RDi untuk H~gkat p~ncang 
tertinggi dimiliki oleh Rhizophora stylosa 
sebesar 72,30 %, dan terendah dimiliki oleh 
Sonneratia alba sebesar 0,49 %.· Sedangkan 
untuk tingkat pohon rtilai RDi didominasi oleh 

· Sonneratia alba sebesar 100 %. 
Dari data Nilai frekuensi relatif (RFi) 

dapat dikatakan' bahwasannya pada tingkat 
semai Rhizophora stylosa . memiliki 

I 

penyebaran merata, sedangkan Rhizophora 
apiculata maupun Avicennia alba memiliki 
penyebaran yang tidak merata. Pada tingkat 
pancang Rhizophora stylosa memiliki 
penyebaran yang merata sedangkan untuk 
Rhizophora apiculata maupun Sonneratia 
alba memiliki penyebaran yang tidak merata. 
Pada tingkat pohon Sonneratia alba memiliki 
penyebaran yang merata. · 

KESIMPULAN 
Vegetasi mangrove yang tuinbuh di kawasan 
Pantai Tlanakan · Pamekasan bervariasi dan 
mempunyai kerapatan yang berbeda menurut 

Fi Rfi Ci Rei IVi 
% m2/Ha % % 

0.21 12.77 5.41 1.98 17.46 . 
0.50 29.79 25.65 9.39- .. · .: 68.14 
0.96 57.45 242.03 88.63 214.40 

0.32 29.03 75.17 24.27 80.51 
0.71 64.52 231.69 74.80 211.62 
0.07 6.45 2.89 0.93 7.88 

0.07 100.00 0.15 100.00 300.00 
2.86. 300.00 582.99 300 900 

daya adaptasinya. Pada Stasiun I kerapatan 
jenis vegetasi yang ada adalah Avicennia alba 
(I %), Rhizophora apiculata (52 %), 
Rhizophora stylos a ( 46 % ), dan Sonneratia 
alba ( 1 · % ). Pada Stasiun 2 kerapatan jenis 

. I 

vegetasi yang ada adalah Avicennia alba (1 
%), Rhizophora apiculata (32 %), R.hizophora 
stylosa (65 %), dan Sonneratia alba (2 %). 
Sedangkan pada Stasiun 3 vegetasi yang ada 
adalah Avicennia alba (1 % ), Rhizophora 
apiculata (27 % ), Rhizophora stylosa (71 % ), 
dan Sonneratia alba (1 %). 
Pada Sfasiun I vegetasi yang ada didominasi 
oleh Rhizophora apiculata (52 %) untuk 
seluruh tingkat pertumbuhan. Pada stasiun 2 
vegetasi yang ada didominasi Rhizophora 
stylosa (65 %) pada tingkat pancang dan 
semai. Sedangkan pada stasiun 3 vegetasi 
yang ada didominasi Rhizophora stylosa (71 
% ) pada tingkat pancang dan semai. 
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KONSEP PENGEMBANGAN WISA TA BAHARI 
KEPULAUAN KANGEAN MAbURA 

Ach. F achrudin Syah 1
, Akhmad Farid 

1 

1 Dasen Jurusan I/mu Kelautan Fakultas Pertanian Unijoyo 

ABSTRACT 

This research aimed to study of the maritime tourism development of Kangean Island in the Madura Island. 
The preference judgment for the stakeholders i.e. Regency Government, Investor and Society is usually used 
to determine the development policy. By identifying the natural resources of this a_rea, the main problem in 
determining the sub-sector priority of development could be found so the development concept could be 
established. The Analytic Hierarchy Process (AHP) method was applied to analyze the opportunity of the 
development at the first step and the SWOT method was applied to the second step. The result of the AHP 
method showed that the weight of each alternative as a priority level of importance respectively was resource 
development (32.2%), the Maritime Tourism Product (20.4%), The Facilitation (16.8%), Environmental 
Management (11.1%), and The Management and Information Technology System (6.2%). The perpetrator 
priority was: Regency government (63.7%), society (25.8%) and investor (10.5%). The SWOT method was 
used to find out the strategic programs based on the external and internal factors. The main strategic 
p~ograms were community empowerment, culture development, tourism board establishment, the 
development and training of home industry, the improvement of service quality of hotel and restaurant, 
implementation of friendly technology, and the use of IT system. 

Key words : Maritime Tourism, Tlie Analytic Hierarcl,y Process, SWOT. 

PENDAHULUAN 

Pembangunan multi sektoral yang terj adi 

di kawasan ini hams dapat memberikan akibat 

yang signifikan terhadap kual itas Iingkungan 

dan masyarakat. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah memanfaatkan potensi sumber 

daya alam non hayati, berupa keindahan alam 

pesisir pantai dan lautan. Industri pariwisata 

merupakan salah satu sektor andalan kawasan 

ini untuk dikembangkan. 

dan biota laut yang berada pada perairan pantai, 

pemandangan bawah laut yang indah, serta hasil 

perikanan tangkap yang potensial. 

Berdasarkan Rencana Teknik Tata Ruang 

Kota Da~rah Tingkat II Kabupaten Sumenep, 

dapat diketahui bahwa k~asan kepulauan 

Kangean dengan berbagai potensi sumber daya 

alam yang terdapat di dalamnya ditetapkan 

sebagai kawasan pengembangan pariwisata 

khususnya wisata bahari di Pulau Kangean. 

Kawasan wisata_ bahari yang cukup Kebijakan di atas diharapkan mampu 

potensial dan belum mendapat ekspos secara meningkatkan kegiatan sub sektor tanaman 

penuh adalah kepulauan Kangean. Kawasan ini pangan, industri kecil, industri pengolahan hasil 

memiliki berbagai potensi sumber daya alam laut serta memperluas kesempatan kerja. 

antara fai"n:··· keanekaragaman ekosistim karang 

, . 121 t 



Konsep Pengembangan Wisata ... ... 121 -.128 (Ach. Fachrudin Syah & Akhmad Farid) 

Kurangnya pengelolaan yang baik, di 

mana sarana dan fasilitas penunjang pariwisata 

di kawasan kepulauan Kangean terbengkalai 

dan tidak terawat. Di samping itu kepulauan 

Kangean menghadapi persaingan yang ketat, 

baik dengan kawasan lain dalam negeri maupun 

dengan kawasan wisata di negara-negara lain, 

khususnya di kawasan negara-negara Pasific 

dan ASEAN. Permasalahan ini semakin 

menonjol Iagi jika ditinjau Kawasan kepulauan 

Kangean sebagai kawasan wisata baru, harus 

berbenah lebih rapih clan efektif dalam 

mengemas paket wisata bahari dan juga dalam 
I 

penyediaan sarana dan prasarana. Tidak kalah 

pentingnya adalah kesiapan . sumber daya 

manusia setcmpat dalam menganggapi peluang

peluang yang semakin terbuka dengan 

berkembangnya kepariwisataan di Kawasan 

kepulauan Kangean. 

Bertitik tolak dari permasalahan yang ada, 

penelitian ini bertuj uan untuk : 

1. · Mengidentifikasikan potensi_ sumber daya 

Kawasan Kepulauan Kangean , yang 

potensial untuk pengembangan -wisata 

bahari. 

2. Mengidentifikasikan dan menganalisa 

permasalahan yang dihadapi dalam 

pengembangan wisata bahari di Kepulc:·uan 

Kangean. 

3. Menentukan konsep pengembangan wisata 

bahari pada kepulauan Kangean. 

Process (AHP) dengan menggunakan Expert 

Choice Professional Software version 9,0 untuk 

mengidentifikasikan dan merumuskan pokok 

permasalahan yang dihadapi dalam 

pengembangan wisata bahari, serta prioritas 

sub-sektor pengembangan wisata bahari 

berdasarkan persepsi responden. Dalam 

menentukan konsep pengembangan wisata 

bahari yang dijabarkan dalam program-program 

strategis terlebih dahulu dilakukan perumusan 

strategi pengembangan. Strategi pengembangan 
. . ........ _ .. ~ 

dirumuskan berdasarkan analisa SWOT. Di 

mana di ukur pengaruh faktor eksternal dan 

internal. Metode ini mengembangkan dan 

menganalisa perekembangan kegiatan-kegiatan 

tertentu dengan cara mensturturkan 

permasalahan secara internal maupun eksternal. 

Di mana faktor internal adalah unsur kekuatan

kelernahan (Strenght-Weakness), sedangkan 

faktor eksternalnya adalah peluang-ancaman 

(Opportunity-Threat). 

Data primer diperoleh dengan melakukan 

survey lapangan dan wawancara langsung 

dengan stakeholder dengan menggunakan 

kuisener yang ditujukan untuk mengetahui 

persepsi mereka terhadap pengembangan wisata 

bahari di kawasan kepulauan Kangean serta 

mengetahui permasalahan mendasar dan 

kebijakan apa yang perlu diambil untuk 

mengatasi perrilasalahan yang ada. 

Untuk pengumpulan data sekunder 

Penelitian ini menggunakan analisis dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur 

melalui pendekatan " Analityc Hierarchy yang terdapat di beberapa instansi pemerintah 
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maupun swasta, Badan Pusat Statistik, ·oinas pelaksanaannya dimasukan dalam tahap 

Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan pcrancangan pariwisata (Soeriaatmadja, 1997). 

Pariwisata, Bapeda, Kantor Kecamatan dan Cultural dan physical aspect merupakan suatu 

Kantor Desa. kesatuan yang terintegrasi dan saling 

mendukung sebagai suatu kawasan wisata 

WISATA BAitARI TERPADU DAN bahari. Gun (1993) dalam Soeriaatmadja 1997, 

BERKELANJUTAN 

Kortsep pemb.angunan berkelanjutan 

dirumuskan oleh The World Commissions for 

Enviromental and Development (Komisi dunia 

untuk lingkungan dan pembangunan) adalah 

sebagai pembangunan yang dapat menjamin 

pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa 

mempertaruhkan kemampuan generasi 

mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri. Tujuannya adalah memadukan 

pembangunan dengan lingkungan sejak awal 

proses penyusunan kebijaksanaan dan 

pengambilan keputusan yang stategik sampai 

kepada penerapannya di lapangan. 

Khusus di wilayah pesisir, kegiatan 

pariwisata dan rekreasi dapat menimbulkan 

masalah ekologis mengingat bahwa keindahan 

dan keaslian alam merupakan modal utaina. 

mengatakan banawa suatu kawasan wisata yang 

baik akan berhasil bila secara optimal 

didasarkan kepada empat aspek yaitu: 

I. Mempertahankan kelestariannya. 

2. Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di kawasan tersebut. 

3. Menjamin kepuasan pengunjung. 

4. Meningkatkan keterpaduan dan unit 

pembangunan · masyarakat di sekitar 

kawasan dan zone pembangunannya. 

Carnea (1991) dalam Lindberg K and D. 

E. Hawkins (1995) mengemukakan bahwa 

partisipasi masyarakat lokal memberikan 

peluang efektif dalam kegiatan pembangunan, 

hal ini · berarti memberi .... .,wewenang atau 

kekuasaan pada masyarakat sebagai pemeran 

sosial dan bukan subjek pasif untuk mengelola 

sumber daya, membuat keputusan dan kontro·1 

Bila suatu wilayah pesisir dibangun untuk pada kegiatan-kegiatan yang mempengarlihi 

rekrasi, biasanya fasilitas-fasilitas pendukung · kehidupan sesuai dengan kemampuannya. 

lainnya juga betkembang pesat (Dahuri et. al., Goodwin 1997, menyarankan usaha · untuk 

2001 ). Secara strategik, pembangunan menjamin keikutsertaan masyarakat setempat 

pariwisata yang berwawasan lingkungan ·dapat dan langkah-langkah yang perlu dicari agar 

dikembangkan dan diwaspadai dampak masyarakat setempat dapat benar-benar terlibat 

negatifuya dengan memasukan rencana dalam kegiatan ekowisata. Perlunya interaksi 

manajemen-lingkungan dan pemantauannya ke stakeholder utama yakni, pemerintah, swasta 

dalam satu rencana terpadu (integrated) dan dai. masyarakat setempat. · 
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PEMODELAN HIERARKI PENENTUAN 

PRIORITAS PROGRAM 

Struktur hirarki yang dibuat dalam model 

pengembangan wisata bahari kepulauan 

Kangean terdiri atas : tujuan, pelaku, kriteria, 

sektor dan sub-sektor. dengan· model tersebl,it 

dilakukan pemilihan dan penentuan program 

pengembangan wisata bahari. Dengan 

pertimbangan di tiap-tiap ·level berupa : 

• Tujuan (level pertama) : Tujuan dari 

penelitian ini merupakan level pertama dari 

model hirarki yang dibuat yaitu: "Konsep 

Pengembangan W"tsata Bahari Kepulauan 

Kangean" yang distisun dengan pemikiran 

atas kriteria-kriteria yang relevan. 

• Pelaku (level dua) : Pada level 

kedua ini yang dimaksudkan dengan pelaku 

adalah: Pemda, Investor dan Mas,~takat. 

• Kriteria (level tiga) : Ekonomi, 

• 

Lingkungan, Sosial dan Buddya, Hukum 

dan Kelembagaan serta Teknologi. 

Sektor (level empat) : Pada level ini 

. diberikan beberapa aspek aspek 

pengembangan kawasan wisata oahari yang 

dapat diterapkan pada kawasan pesisir 

kepulauan Kangean. Berdasarkan kriteria 

Ekonomi, sektor yang ditinjau adalah : 

PAD, Investasi, Industri Kecil, Biro 

Perjalanan, Hotel dan Restoran. Kriteria 

Lingkungan dengan sektor yang ditinjau 

adalah : Wisata Pantai, Wisata Laut, 

Pencemaran, Transkom, serta Fasilitas 

Umum. Berdasarkan kriteria Sosial dan 

Budaya, dengan sektor yang ditinjau adalah 

: Kesejahteraan Masyarakat, Keamanan~ 

Lapangan Pekerjaan, Sumber Daya 

Manusia serta Pendidikan. Berdasarkan 

kriteria Hukum dan Kelembagaan, dengan 

sektor yang ditinjau adalah: K~_!e,pbagaan 

Pariwisata, Perda dan Perizinan. 

Sedangkan berdasarkan kriteria Teknologi, 

sektor yang ditinjau adalah: lnovasi 

Teknologi dan Penelitian. 

• Sub-Sektor (level lima) : Sub-sektor yang 

ditinjau adalah. : _Sistem Informasi dan 

Manajemen~ Produk Wisata Bahari, 

Promosi Wisata dan Marketing. 

Pengendalian Lingkungan, Sarana dan 

Prasarana, Pengembangan Sumber Daya. 

HASIL PENGOLAHAN DATA 
Berdasarkan hasil olahan data dengan 

menggunakan Expert Choice Professional 
Software version 9,0 diperoleh: 
• Prioritas pelaku pengembangan adalah 

sebagai berikut: 

, 124 . · ·. _ 



EMBRYO VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2006 ISSN 0216-0188 

T b 11 N"I . V kt P . ·ta d C a e . I al e or nor1 s an . t ODSIS ency Raf d . PI k 10 arr ea u 
No Pelaku Vektor Prioritas Lokal 
1 PEMDA 0,637 

2 INVESTOR 0,105 
3 MASYARAKAT 0,258 

Consistency Ratio (CR) : 0,04 
Somber Hasil Peilgolahan 

Level 1. Tuju.111 

IArvel 2. Pttla-.u 

1.$¥41 3 Krnerte 

UYel 4. Selritor 

• Penentuan sub-sektor prioritas 

pengembangan wisata bahari menurut 

persepsi masing-masing pelaku adalah 

sebagai berikut: 

tt:ONSff' PENOEMJAHONil WISATA BAHARI 
t:ERIL..O.l.W4r.AOOEAN 

(O'i'er11ll lnc,on11l11lflhC~ lncllll! • 0,1)5) 
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Berdasarkan hasil analisa SWOT diperoleh • Sistem Informasi dan Manajemen 

program strategis dalam pengembangan wisata 

bahari pada Kawasan kepulauan Kangean antara 

lain: 

• Pengembangan Sumber Daya: 

Pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan 

penyuluhan, pengembangan budaya daerah, 

pengembangan sumber daya alam, 

pembentukan kelembagaan pariwisata. 

Optimalisasi kinerja organisasi swasta dan 

pemerintah. Pembinaan dan pelatihan 

industi kecil dan rumah tangga. 

• Pengembarigan Propduk Wisata Bahari: 

Pengembangan olahraga pancing, selam, 

dayung, perahu layar, serta atraksi Iain yang 

dilakukan di pantai. Peningkatan dan 

penganekaragaman produk wisata serta 

penataan objek wisata. 

• Sarana dan Prasarana : Peningkatan mutu 

dan pelayanan hotel dan restoran, biro 

perjalanan, money changer dan art shop. ·: 

• Promosi Wisata : Mengangkat citra wisata 

kepulauan Kangean, menempatkan reklame, 

membuat brosu~-brosur, membuat 

dokumentasi video klip objek wisata. 

• Pengendalian Lingkungan : Pelatihan dan 

penyuluhan tentang pelestarian Iingkungan. 

Penggunaan teknologi yang ramah 

lingkungan, meningkatkan nilai-nilai 

budaya berwawasan lingkungan, 

pemberdayaan aparatur penegak hukum. 

Mendata dan menginventarisai semua data 

potensi sumber daya, melakukan penelitian 

serta pembentukan sistem pangkalan data 

wilayah pesisir kawasan kepulauan 

Kangean. 

KESIMPULAN 

a. Kawasan kepulauan Kangean sangat 

potensial untuk dikembangkan sebagai 

daerah tujuan wisata khususnya wisata 

bahari. Kawasan ini memiliki objek wisata 

bahari yang dapat dikembangkan antara 

lain: Panorama laut, surfing, scuba diving, 

pasir pantai dasar dan terumbu karang yang 

beraneka ragam. 

b. Permasalahan yang dihadapi dalam 

pengembangan wisata bahari dikawasan 

kepulauan Kangean adalah : Rendahnya 

kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan 

sumber daya alam tidak terencana, 

terbatasnya sarana penunjang pariwisata, 

produk wisata yang ditawarkan tidak 

merupakan satu kesatuan, kurangnya 

promosi wisata, ti.dak tersedianya data dan 

informasi yang diperlukan dalam 

pengembangan wisata bahari. 

c. Berdasarkan hasil analisa dengan 

menggunakan AHP diketahui bahwa pelaku 

utama pengembangan wisata bahari pada 

kawasan kepulauan Kangean adalah: Pemda 
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(63,7%), Masyarakat (25,8%) dan Investor 

( I 0,5% ). Sedangkan Prioritas 

pengembangan wisata bahari adalah : 

Pengembangan Sumber Daya, 

Pengembangan Produk Wisat~ Sarana dan 

Prasaran~ Promosi Wisata, Pengendalian 

Lingkungan serta Sistem Informasi dan 

Manajemen. 
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GENETICS TECHNIQUE TO ASSESS GENETICS 
BIODIVERSITY: A REVIEW 

Wahyu Andy Nugraha1 dan Insafitri1 
1 Dosen Jurusan Kelautan Fakultas Pertanian Unijoyo 

Abstrak 
Keanekaragaman hayati (biodivei-sitas) mengacu pada jumlah dan jenis dari spesies, kelimpahan 

dan kualitas genetiknya. Spesies tidak sejenis secara genetic, tetapi terbagi dalam kelompok individu yang 
secara jenis banyak atau sedikit dalam · hubungannya dengan yang lain. Secara biologi, managemen 
berkelanjutan yang didasari pada pengetahuan akan struktur ini akan mengurangi resiko berkurangnya 
sumberdaya genetik. Variasi gen merupakan basis dari semua level dari biodiversitw, dan membentuk 
dasar evolusi biologi. Hilangnya keanekaragaman genetik akan mepengaruhi evohisi spesies dimasa 
datang clan populasi akan kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan Iingkungan dan tekanan lainnya. 

Saat ini ada banyak teknik molekular yang tersedia untuk mempelajari keragaman genetik dalam 
populasi. Pilihan penggunaan teknik sangat tergantung pada aplikasi. Beberapa teknik yang tersedia 
antara lain allozimes, RAPD, Microsatellites, RFLP, dan ALFP. Semua teknik ini punya kelebihan dan 
kekurangan sendiri-sendiri. 

Kata Kunci: Keanekaragaman hayati, genetik, teknik molekular 

INTRODUCtION 
Biological diversity ( called 

biodiversity) refers to the number and type of 
species, their abundance, and their genetic 
qualities (Gulf Of Mexico Fishery 
Management Council, 1999). The more 
specific term of biodiversity was proposed by 
Palumbi (2002). Biodiversity is variety of 
live, often divided into three hierarchical 
levels: genetic diversity (genetic variation 
within individual species), species diversity 
(the number of species within an ecosystem) 
and ecosystem diversity (variety of different 
types of ecosystem). 

Species are not genetically 
homogenous, but structured into groups of 
individuals that are typically more or less 
related from one to another. Mechanisms 
that provide isolation include restricted 
dispersal and homing behavior, i.e. tendency 
to return to the place of birth for reproduction 
(Laikre et al., 2005). A limited exchange of 
reproducing individuals between groups 
results in genetic differences among them. 
The resulting pattern for distribution of 
genetic variation within and among . 
populations is referred to as the "genetic 
population structure" of the species (Laikre et 
al., 2005). Biologically, sustainable 
management based on the knowledge of this 
structure may reduce the risk for depletion of 

genetic resources. Variation in the gene level 
constitutes the basis for all other levels of 
biodiversity and forms the foundation for 
biological evolution. Loss of genetic diversity 
will, depending on magnitude, hamper future 
evolution of species and populations more or 
less seriously limit adaptive ability to 
en 1ironmental changes and other interactive 
pressures. It may result to immediate 
reduction of population viability and declining 
biological productivity. · 

GENETIC TECHNIQUE 
There are many different molecular 

techniques available today to study genetic 
variability · in populations. The choice of 
which technique to select is dependent upon 
the application (Vos et al., 1995). Each 
different molecular technique has its own 
strengths and. weaknesses in methodological 
aspects, · such as the technical expertise 
available, cost of equipment and consumables 
time needed for development, and resolution 
needed for particular ecological and 
evolutionary research questions ( de Bruin et 
al., 2003). A mofocular marker must have the 
correct sensitivity for the question, and 
usually there is a trade-off between the 
practicality and accuracy of the genetic 

· markers (Sunnucks, 2000). 
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Allozymes 
Allozymes are variant forms of an 

enzyme that are encoded by different alleles at 
a specific gene locus. They can be separated 
on a gel by the use of an electric field, 
depending on their charge, size, and shape ( de 
Bruin et al., 2003). As a result·ofthe catalytic 
activity of the enzyme, the locations · of 
different allozymes are revealed through the 
visible bands produced. Most of the allozymes 
exhibit co-dominant Mendelian inheritance 
(Hellberg et al., 2002). 

The -advantage of using ·allozymes is 
that they are easy: to develop,. and the 
technique does not require expensive 
laboratory equipment; ,however, it· is a low
resolution technique '(de Bruin et al., 2003). 
Allozymes only reveal a limited portion of the 
total variation in th~ DNA sequence at the 
encoding locus. The technique requi~s active 
enzymes, so samples must be .kept. alive or 
frozen (Hellberg et al., 2002). Since 
allozymes evolve at a sldwer rate than 
mitochondrial DNA and nuclear DNA, they 
rarely provide enough resolution. to assess 
gerte flow levels b~een populations (Bossart 
and Prowell, I 998). Another problem . with 
such low resolution in genetic. and phenotypic 
traits is that morphological and physiological 
traits are not always linked to.enzyme banding 
patterns ( de Bruin et al., 2003 ). 

Random Amplified Polymorphic Dl\{A 
. (RAPD) 

RAPD. is a multi-locus technique, 
which was first described in 1990. It allows\ 
large numbers of markers to be assayed 
relatively inexpensive using the Polymerase 
Chain Reaction (PCR; Hill et al., 1996). It is 
based on the assumption that RAPD loci are 
dominant Mendelian markers, where the allele 
amplifies (positive allele) or not (null allele; 
Hill et al., 1996). With RAPDs, short primers, 
8 to 10 · base pairs in length, are chosen at 
random (Lin et al., 1996; de Bruin et al., 
2003). The primers serve as both forward and 
reverse · primers, and the ·fragments. are 
separated on agarbse or polyacrylamide gel
electrophoresis. No prior knowledge of any 
specific primer· sites in the genome of the 
organism is required. The polymorphisms, 
which emerge due to variation in the primer 
annealing sites, are detected by the presence 

or absence of bands at a particular site ( de 
Bruin et al., 2003 ). 

The advantages of using RAPDs are it 
requires only a small amount of DNA (Lin et 
al., I 996; Hill et al., I 996), and results are 
easily generated and rapidly analyzed (Li:Q et 
al., 1996). It is also an inexpensive (Hill et al., 
I 996) and sensitive technique that reveals a 
great deal of genetic information, which can 
be applied to identify specific markers for 
many kinds of population studies ( de Bruin et 
al., 2003). 

The main disadvantage of using 
RAPDs, however, is its lack of 
reproducibility, which is dependent 1:1pon the 
annealing of 8 to IO base pairs, . arbitrary 
sequences of the primers (Lin et al., 1996; Hill 
et al., 1996; de Bruin et al., 2003). 

· Reproducibility is also affected by subtle 
differences in Mg2+ concentration, dNTP 
concentration, cycling parameters, and other 
conditions that considerably affect 

· performance of the l>CR reaction (Lin et al., 
1996). 

RAPD markers have been used in 
various studies in order to determine genetic 
variation and relationships among species and 
populations, genome mapping, phylogenetic 
description of taxa and · subsequent 
phylogenetic analysis. These markers have 
been used in numerous genetic studies on 
aspen, fungi, and bryozoans, and coral (Smith, 
et al, 1992; Okamura, et al,. 1993; Yeh, et al, 
1995; and Coffroth, 1997) because of their 
abundance as potential markers. 

Microsatellites or Short Sequence Repeats 
(SSRs) 

Microsatellites are known as simple 
sequence repeats (SSRs ), short tandem repeats 
(STRs ), or . simple sequence length 
polymorphisms (SSLPs; Robinson and Harris, 
1999) that are usually 2 to 10 base pairs in 
length. (Robinson and Harris, I 999; de Bruin 
et al., 2003), for example, (CA)IO or (GC)l5. 
They are co dominant, PCR based markers, 
allowing heterozygote to be identified (Hill et 
al., 1996; Robinson and Harris, I 999; de 
Bruin et al., 2003 ). 

Due to their high mutation rate, micro 
satellites are often variable enough to 
discriminate at the individual level (Lucchini, 
2003 ). Repeats tend to occur in non-coding 
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regions of the DNA ( de Bruin et al., 2003 ). 
Variations result from differences in the 
number or repeat units, and believed to be 
caused· by errors in the DNA replication. 
During replication, .. the DNA polymerase 
"slips" when copying the repeat region 
causing a change in the number of repeats. 

Screening for micro sateilites involves 
the digestion of genomic DNA, cloning of 
fragments into vectors, hybridization with 
probe DNA for positive clones, sequencing 
cloned DNA, micro satellite primer design, 
and PCR of fragments containing micro 
satellite loci ( de Bruin et al., 2003 ). 

The advantage of using micro 
satellites is that it is a very informative 
technique, which is capable of following the 
segregation at multi-allelic genetic loci . in 
different crosses (Coffroth, 1997). Being a 
single-locus marker, micro satellites are more 
flexible and informative, since they can be 
analyzed as alleles with frequencies and gene 
genealogies; however, they are not directly 
comparable to AFLPs (Robinson and Harris, 
1999; Sunnucks, 2000). 

The disadvantages of using micro 
satellites are it is expensive, labor-intensive 
(Hill et al., 1996; de Bruin et al., 2003), and 
requires a high degree of characterization of 
the target genome. If useful locus-specific 
primers have not been designed previously, 
then it is necessary to screen an organism for 
micro satellites, a complex process that may 
yield only a small number of potential micro 
satellite loci (Hill et al., 1996; Robinson and 
Harris, 1999). 

Restriction Fragment Length 
Polymorphism (RFLP) 

RFLP is a molecular technique that 
involves the use of PCR (Coffroth, 1997). The 
PCR-RFLP technique amplifies fragments 
approximately I 000 base pairs iri length, 
which are separated on a gel and visualized by 
ethidium bromide staining. Unlike the early 
RFLP- prptocol, the PCR-RFLP method is 
much simpler and does not involve the use of 
Southern blots or probes. 

The problem with using RFLPs is that 
they provide less variation than AFLPs. The 
RFLP technique has been used for placing 
DNA sequences of known function on genetic 
linkage maps (Lin et al., 1996) and for 

mapping the genomes of oy~ter (Boudry, et al, 
1998), and coral (Loh, et al, 2001 ; Rodriquez
:Lanetty, 2003) 

Amplified Fragment Length Polymorphism 
(AFLP) 

AFLP is a multilocus, DNA
fingerprinting technique (Sunnucks, 2000) 
that detects polymorphisms of genetic 
restriction fragments by · PCR amplification 
(Mueller and Wolfenbarger, 1999). This 
procedure simultaneously screens many 
different DNA regions distributed throughout 
the genome (Muller and Wolfenbarger, 1999). 

It identifies a greater number of 
polymorphic DNA markers than any other 
PCR based detection system (Muller and 
Wolfenbarger, 1999), resulting in a powerful 
technique in terms of its ability to identify a 
large number of polymorphic bands (Li et al., 
2004). AFLPs are dominant markers that are 
usually detected as the presence or absence of 
an amplified restriction fragment (0 = band 
absence, 1 = band presence; Hill et al., I 996; 
Robinson and Harris, 1999; de Bruin et al~ 
2003). 

There are many advantages of using 
AFLPs over other molecular techniques. The 
first advantage is AFLPs produce a large 
number of polymorphic markers rapidly with 
fairly simple laboratory work (Lin et al., 
1996; Mueller and Wolfenbarger, 1999; 
Robinson and Harris, 1999; · Lucchini, 2003 ), 
requiring only a short amount .of time to assay 
large numbers of DNA loci (Hill et al.,- 1996). 

. The ability to produce multi-locus fingerprints 
in a single analysis reduces the · cost and 
increases the possibility of detecting 
polymorphisms (Mickett et al., 2003). 

The second advantage is no previous 
known sequence information is required for 
AFLPs (Vos et al., 1995; Li et al., 2004), 
making it useful with species for which there 
is no establishment of polymorphic markers in 
relation to population identity as well as when 
there is limited sequence information (Mickett 
et al., 2003). This is quite different from 
RFLPs and SSRs that need a high degree of 
characterization of the target · genome 
(Robinson and Harris, 1999). The third 
advantage is that the amplification is 
performed under . conditions of high 
selectivity, making them reliable aqd highly 
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reproducible, again setting them apart from 
RAPDs (Lin et al.,. 1996; Robinson and 
Harris, 1999; de Bruin et al., 2003; J.,ucchini, 
2003; Van Marie-Koster and Nel, 2003). ., 

Since the detection of AFLP 
fragments does not depend on hybridization, 
partial digestion, and faint patterns, vyhich are 
sources of irreproducibility with_ · RFLPs, 
errors can be easily avoided (Savelkoril et al., 
1999). In addition, only a small amount of 
DNA is required for analysis -(Ajmone
Marsan et al., 1997; Mueller and 
Wolfenbarger, 1999; Savelkoul et al., 1999) 
allowing. minute tissue samples of small. 
organisms to be examined (Mueller and 
Wolfenbarger, 1999). This makes the 
technique ideal for examining coral spat and 
juvenile and adult corals. Compared to 
RAPDs and RFLPs, AFLPs detect more point 
mutations per reaction (Li et al., 2004 ), and 
with different combinations of relatively small 
number of primers, an unlimited number of 
loci can be assayed (Hill et al., 1996; Mueller 
and Wolfenbarger, 1999). · 

One disadvantage of using AFLPs is 
their dominant nature (Mueller and 
Wolfenbarger, 1999; Sunnucks, 2000). DNA 
fragments are scored only as presence or 
absence of a band, meaning homozygotes . 
cannot be distinguished from heterozygotes 
(Sunnucks, 2000; de Bruin et al., 2003). Due 
to their dominance, more individuals and loci 
have to be sampled to reveal the· same genetic 

. information obtained by other techniques that 
produce co dominant markers ( de Bruin et al., 
2003). · . 

Another weakness of being a multi
locus technique is a portion of the variation 
they detect. may not be derived from the target 
organism (Sunnucks, 2000). Fortunately, this 
potential contamination problem 'has been 
overcome for corals. Brazeau . et al., 
( submitted) have identified primers specific to 
zooxanthellae, endosymbionts of corals, 
whj

1
9h can detect the presence of zooxanthella 

. DNA · down to 5-10 picogram levels. In 
addition, there . is no way to assess the 
homology of the missing bands, and bands of 
a particular size may occur. from different 
regions of the genome (Robinson and Harris, 
1999). 

AFLP is highly reliable for measuring 
ge~etic diversity and d~termining genetic 

relationships within and among populations 
and species (Hill et al., 1996; Mueller and 
Wolfenbarger, 1999; Robinson and Harris, 
1999; Mickett et al., 2003). Its ability to 
distinguish individuals in a population makes 
AFLPs suitable for patern,ity analysis, gene 
flow _ and dispersal, introgression, 
hybridization (Mueller and Wolfenbarger, 
1999; Robinson and Harris, 1999), and mating 
frequ,ency (Mueller and. Wolfenbarger, 1999). 
AFLPs have also been used to construct high 
diversity genetic maps of genomes or genome 
segments (Vos et al., 1995; Robinson and 
Harris, 1999) and in numerous biodiversity 
and ·management studies (Lucchipi, _.2003). 
Some examples include: reintroduction of 
Gould's . turkey (Mock et al., 2001), 
aquaculture studies of channel catfish 
(Mickett,et al., 2003) and prawns (Li et al., 
2004), cattle and livestock (Ajmone-Marsan et 
al., 1997; van Marie-Koster· and Nel, 2003), 
and numerous plant studies (Lin et al., 1999; 
O'Hanlon et · al., 1999; Belaj et al., 2004; 

-. Fanizza et al., 2003). -

GENETICS COMPUTER SOFTWARE 
PACKAGE 

After we have the genetics data from 
any methods described above, we can use 
many genetics software which available 
freeware and/or shareware, which will let the 
automatically compute the data. Some of this 
software as fo11ows: 

1. GENETIX package Version 4.05 
This set of . programs computes 
several basic parameters of population . 
genetics such as Nei's D and H, 
Wright's F-statistics (the Weir
Cockerham's and Robert~on-Hill's 
estimators), and linkage 
disequilibrium D according to Black 
& Krafsur. For each of them, the 
distribution of the parameter: values 
under the null hypothesis (for instance 
Hardy-Weinberg equilibrium for 
Fstats) is generated by the appropriate 
resampling scheme of the relevant 
objects ( e.g. alleles between 
individuals in the case of Fis) using 
permutations. 
This program available and can be 
·downloaded free from 
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www.univ.montp2.fr/genetix/genetix. 
htm 

2. · PHYLIP 3.5 
This program . is general purpose 
genetics software, which can compute 
all genetics analysis. This program 
available and can be downloaded free 
from 
www.evolution.genetics.washington.e 
du.phylip.html 

3. Arlequin 2.00 
Arlequin is a software for population 
genetics data analysis. They compute 
genetics gene, genetic distances, and 
also Analysis of molecular variance 
(AMOV A). This program available 
and· can be downloaded free from 
www.anthro.uriique.ch/arl~quin 

4. ClustalX 1.83 
The main features of these software 
are: profile alignments ( alignments of 
old alignments); phylogenetic trees 
(Neighbor Joining trees calculated 
after multiple alignment with a 
bootstrapping option). This program 
available and can be downloaded free 
from ftp://ftp-igbmc.u
strasbg.fr/pub/Clusta1X/ 

5. Genepop 3 .4 
GENEPOP is a population genetic 
software package, able to perform 
three major tasks: 
a) It computes exact tests: for Hardy

Weinberg equilibrium, for 
population differentiation and for 
genotypic disequilibrium among 
pairs of loci; 

b) It computes estimates of several 
parameters, such as classical Fst 
and other correlations, allele 
frequencies, etc, allele size-based 
statistics for micro satellites, and 
analyses of isolation by distance. 

This program available and can be 
downloaded free from 

·"' http://www.cefe.cnrs
mop.fr/GENEPOP 

6. Ecogen 1.0 
Eco-Gene have been developed with 

the following general tasks: 

a: · Analyzing complex population 
genetic interactions for better 
understanding of complexity 

· b. Testing of hypotheses on the 
genetic system of tree populations 

c. Analyzing the effects of human 
influence on the genetic system of 
tree populations 

d. Deriving of recommendations. for 
sustainable management of 
genetic resources 

This program available and can be 
downloaded free from 
http://www.rrz.uni
hamburg.de/OekoGenetik/we Icome. ht 
m 

7. TFPGA (Tool for Population Genetics 
Analysis) 
TFPGA can calculate General 
population genetic statistics, the 
magnitude and direction of 
departures from the Hardy Weinberg 
equilibrium, fixation index (f) and 
Chi.:.square (v2) tests, using a 
Bonferroni correction. 
This program available and can be 
downloaded free from 
http://www.marksgeneticsoftware.ne 
t/TFPGAPRG.ZIP. 

8. MEGA3 (Molecular Evolutionary 
Genetics Analysis) version 3 
Molecular Evolutionary Genetics 
Analysis (MEGA) software, focus on 
facilitating the exploration and 
analysis of the DNA and· protein 
sequence variation from an 
evolutionary perspective. Currently in 
its third major release, MEGA3 
contains facilities for automatic and 
manual sequence alignment, web
based mining of databases, inference 
of the phylogenetic trees, estimation 
of evolutionary distances and testing 
evolutionary hypotheses. 
This program available and can be 
downloaded free from 
www.megasoftware.net 

CONCLUSION 
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There are many different molecular 
techniques available today to study genetic 
variability in populations. The choice of 
which technique to select is dependent upon 
the application. Some of the genetic analysis 
which used today are Allozymes, Random 
Amplified Polymorphic DNA (RAPD), 
Microsatellites or Short Sequence Repeats 
(SSRs ), Restl_'iction Fragment Length 
Polymorphism (RFLP), Amplified Fragment 
Length Polymorphism (AFLP). These 
technique have own advantage and 
disadvantage. 

In addition, for analysis in genetic, the 
computer software packages have also been 
developed to h~lp the computation. This 
software can be downloaded from several 
respective websites. 
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IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI MASYARAKAT 
DI SEKITAR BENDUNGAN NIP AH KABUP ATEN 

SAMPANG-MADURA 

Andrie Kisroh Sunyigono 
Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Unijoyo 

ABSTRACT. 

It is important to study an identification of economic potency in nipah dam area, since its build 
covers the area of about 357.073 hectares spread into 7 villages· and causes the people in the area to 
abandon their houses and agricultural lands. Furthermore, the people in the area live in poverty and have 
low income and education where the majority of them only passed third class in elemen!clry school. 
Therefore, it is important to fin<l out a suitable program to empowering the community. '· · ·:.: 

· A formal interview guided by a questioner to figure out the community profile and a 
participatory rural appraisal (PRA) by performing a Focus Discussion Group (FGD) were conducted t9 
collect the primary data. The primary and secondary data were then tabulated, analyzed and interpreted to 
get a whole conclusion. . . . 

The result showed that the profile of social, economic, culture, and health condition of the 
moved community could be used as a database of a model and concept in society empowerment. The 
economic potency of 7 villages mainly was agricultural sector especially food crops. The society around 
the dam in seven villages faced many problems especially lack of fresh water. hi the case of the 
empowerment the existence of a strong organization that can improve the economic potency and facility 
from outer parties is needed in order to Qstimulate the society autonomously. · 

Key word: economicpotency, dam area, sampang, Madura 

{Faculty of Agriculture, Trunojoyo University. Human Resource Development Project Division, · 
Research Grant No 068/SP3/PP/DP2M/II/2006) 

PENDAHULUAN Pelanggaran Barat, Pelanggara Timur, 

Pembangunan · Bendungan Nipah · di Tapaan, Montor, Tebanah dan Tolang) 

Kabupaten Sampang. yang dimulai tahun 

1981, diperkirakan akan mulai b~roperasi 

pada tahun 2007. Tujuan dari pembangunan 

bendungan ini adalah untuk mengairi sawah di 

daerah hilir (Desa Montor dan Tebanah). 

Untuk semakin memperbesar dampak positif 

dari adanya . Bendungan Nipah maka perlu 

diperhatikan pula kontribusinya terhadap 

masyarakat di sekitamya terutama · desa-desa 

yang te~kena genangan. 

Kondisi masyarakat di daerah 

genangan Bendungan Nipah (Desa Nagasareh, 

sangat memprihatinkan. Hasil survey tim 

Amdal Bendungan Nipah pada tahun 2004 

menunjukkan bahwa 90% dari 1.871 KK 

belum pindah dari daerah genangan dan 

sebagi~n besar tidak mempu~yai uang untuk 

pindah. J ika mereka sudah pindah, 

permasalahan berikutnya adalah sebagian 

besar ~ari mereka (89% adalah petani) 

kehilangan pekerjaan karena lahannya terkena 

genangan Bendungan Nipah (Sunyigono, 

2005). 
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Disamping itu tingkat pendidikan 

pendu~uk juga sangat rendah, hasil survey 

yang dilakukan oleh Andrie (2005), 

nienunjukkan bahwa responden yang 

mempunyai tinwcat pendidikan diatas SLTP 

hanya 3%, sedangkan sisanya 67% tidak 

sekolah, 14% tidak tamat SD dan 16% tamat 

SD. Implikasinya. mereka sulit untuk beralih· 

ke jenis pekerjaan di luar sektor pertanian 

karena pengetahuan dan skill mereka sangat 

penelitianini, yakni : (1) Survey, (2) Tehnik 

.Participatory Rural. Apraisal, dan (3) Focus 

group discussion (FGD). Survey dilakukan 

untuk mengumpulkan data primer tentang 

kondisi ekonomi masyarakat disekitar 

Bendungan Nipah dilakukan dengan 

wawancara terstruktur menggunakan daftar 

pertanyaan sebagai. pedoman wawancara. 

Disamping itu juga dilakukan teknik PRA 

(Participatory Rural Appraisal ) untuk 

rendah. memperdalam dan memperjelas informasi 

Permasalahan yang dihadapi yang telah diperoleh. Terutama untuk birokrat 

masyarakat di sekitar Bendungan Nipah dan tokoh masyarakat. 

dalam ak:tifitas usaha sehari-hari adalah 

(Anonim, 2005) : kekurangan air, modal dan 

sarana produksi. Semua bidang usaha 

(petemakan, pertanian, kehutanan dan 

industri) mengalami kekuarangan modal. Oleh 

karena itu perlu dilakukan upaya perkuatan 

ekonomi bagi masyarakat khususnya 

masyarakat · miskin di sekitar Bendungan 

Nipah. 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di tujuh desa 

di sekitar Bendungan Nipah yaitu: Desa 

Montor, Tebanah, Nagasareh, Tapa'an, 

Pelanggaran Barat, Pelanggaran Timur dan 

Tolang, Kecamatan Banyuates Kabupaten 

Sampang:, 

Metode Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa metode 

pengumpulan yang digunakan dalam 

·wawancara dilakukan de~gan 

memperhatikan heterogenitas dan strata sosial 

masyarakat dan melihat j~ak tempat tinggal 

dari sumber dampak. Responden anggota 

masyarakat biasa terutama mereka yang 

tinggal di sekitar lokasi rencana kegiatan 

Waduk Nipah.yaitu masyarakat Di Desa 

Montor, Tebanah, Nagasareh, Tapaan, 

Pelanggaran Barat, · Pelanggaran Timur dan 

Tolang. 

Pada tahap beriktitnya dilakukan 

diskusi kelompok terarah (Focus group 

discussion). Pendekatan ini dilakukan untuk 

mengkalrifikasi basil pemetaan potensi 

ekonoini masyarakat di tujuh desa yang 

menjadi lokasi penelitian. 
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BASIL DAN PEMBAHASAN 

Profit Masyarakat di Sekitar Bendungan 

Nipah .. 

Kondisi dan Potensi Desa Montor 

Desa Montor terletak di sebelah 

Timur Kecamatan Banyuates berbatasan 

dengan • desa Tebanah, sebelah barat 

berbatasan dengan desa Morbatoh, sebelah 

utara berbatasan dengan desa Batioh, sebelah 

selatan berbatasan · dengan . desa Nagasareh. 

pokok sering mengalami penurunan dan 

kegagalan panen. Penurunan dan kegagalan 

disebabkan karena masalah air untuk 

mengairi sawah selama 10 tahun terakhir debit 

air berkurang karena cuaca yang tidak 

·menentu. Kondisi ini diperparah dengan 

naiknya harga bibit, pupuk, obat anti hama 

dan upah. buruh tani yang . tidak dibarengi 

dengan kenaikan harga basil produksi 

pertanian. Inilah faktor yang menyebabkan 
-......... _~ . ' :..: 

terpuruknya kehidupan petani. 

Desa ini terdiri dari 7 dusun yakni ; D_usun Potensi basil pertanian yang lebih 

Pokolan, Duson Larbaan, Duson Brumbung, dominan disamping padi di desa ini adalah 

Dusun Ba J~rruk, Dusun Bara' Saba dan rumput - gajah dan ·semangka (semangka 

Dusun Kor-Bokor. Jumlah penduduk tahun kuning). Rumput gajah menjadi pakan temak 

2004 sebanyak 4.463 jiwa _dengan juml8h sapi yang dijual ke desa dan kecamatan lain di 

Kepala Keluarga sebanyak 1.133 KK. Dalam - kabupaten Sampang. Sedangkan semangka 

10 tahun terakhir, jumlah penduduk terns 

meningkat · walaupun diharengi dengan 

peningkatan jumlah migrasi keluar dengan 

alasan untuk bekerja ke Arab Saudi, Malaysia, 

Kalimantan Barat, Singapura dan Brunei 

Darussalam. 

Pekerjaan utama masyarakat Montor 

adalah petani (pemilik dan buruh tani) yakni 

menanam padi, jagung, kacang tanah dan 

ketela pohon. Pekerjaan yang lain· adalah -pedagang (pedagang sembako, kayu, dll) dan 

pekerjaan di sektor kerajinan seperti industri 

batik, pandai besi, meubel, pemecah batu dan 

anyaman tikar. Dari beragam mata 

pencaharian sektor pertanian, perdagangan 

dan kerajinan, usaha batik dan meubel (sektor 

kerajinan) mengalami peningkatan sementara 

untuk sektor pertanian yang menjadi usaha 

kuning basil produksi petani Montor bahkan 

tefah dijual hingga ke Kalimantan. 

; Kondisi sarana dan prasarana sosial di 

desa ini umumnya terawat dengan baik. Sejak 

tahun 1994 desa Montor telah teraliri oleh 

aliran listrik hanya sebanyak 3 dusun yaitu 

Dusun Pokolan, Dusun Kol-Bukkol dan 

Dusun Kor-Bukor namun Dusun Palarbaan, 

Be Jerruk, Brumbung dan Bara' Saba belum 

mendapat aliran listrik. Mesjid di desa Montor 

terletak di 5 dusun yakni Dusun Plarbaan, 

Pokolan, Kor-Bukor, Ba Jerruk, Brumbung, 

Bara' Saba dan Kol-Bukkol. Pondok 

Pesantren terdapat di Dusun Pokolan yakni 

Pondok Pesantren Assirojuddin. Sekolah 

Menengah Pertama (SLTP) terdapat _di Dusun 

Kol-Bukkol, Sekolah Dasar 2 buah, Madrasah 

Ibtidaiyah 6 ·buah, Pasat harian desa Montor 
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terdapat di Dusun Kol-Bukkol dari menjadi atau sekitar 683 KK terdiri dari 945 laki-laki 

tumpuan warga di sekitarnya termasuk dari · dan 1196 perempuan. Rincian jumlah 

desa Tebanah. penduduk di tiap dusun adalah sebagai berikut 

Permasalahan yang dihadapi . : Dusun Tebanah 688 orang, Dusun Karang 

. masyarakat antara lain : distribusi penjualan Anyar 278 oran& Dusun Morombuh Barat 

hasil kerajinan pandai besi kurang maksimal, 669 orang dan Dusun Morombuh Timur 506 

ada saingan usaha batik di luar kecamatan, orang, Dalam 10 tahun terakhir, jumlah 

belum adanya bantuan dari pemerintah untuk penduduk _terus meningkat (10 tahun lalu 

pandai besi, banyaknya saingan di bidang penduduk berjumlah 1100 jiwa atau 300 KK). 

usaha perdagangan. Prasarana yang 

dibutuhkan masyarakat adalah air bersih, 

saluran · listrik dan jalan raya. Kondisi utilitas 

tersebut masih kurang memadai. 

Untuk pembebasan lahan pasca 

pembagunan bendtingan Nipah Laban yang 

dibebaskan tidak begitu banyak. Angka yang 

pasti memang tidak bisa ditentukan, baik BPN 

Sampang, Kepala Desa Montor maupun tokoh 

masyarakat setempat tidak tahu pasti luas 

lahan yang terkena pembebasan namun 

masyarakat pada umumnya bisa memastikan 

bahwa lahan yang telah dibebaskan milik 50 

orang warga tersebut berupa tanah tegal bukan 

lahan untuk tempat tinggaL Wajar bila 

sebagian besar warga yang terkena 

pembebasan tidak keberatan dengan rencana 

pembangunan waduk Nipah. 

Kondisi dan Potensi Desa Tebanah 

Desa ini terletak berbatasan dengan 

desa Montor dan ter4iri dari 4 dusun yakni ; 

Dusun Tebanah Timur, Dusun Tebanah barat, 

Dusun Karanganyar, Dusun Morombuh Bara' 

dan Dusun Morombuh Temor. Jumlah 

penduduk tahun terakhir sebanyak 2141 jiwa 

Jumlah tersebut dibarengi dengan peningkatan 

jumlah migrasi keluar dengan alasan untuk 

bekerja. Umumnya mereka · pindah ke 

Bangkalan.. Kondisi perekonomian mereka 

umumnya meningkat setelah bekerja di luar. 

Pekerjaan utama masyarakat adalah 

petani (pemilik dan buruh tani) . dan PNS 

(guru). Masa tanam berlangsung selama 10 

bulan. Tanaman pertanian yang ditanam 

adalah padi, jagung dan singkong. Dalam 10 

tahun terakhir ini, sektor pertanian mengalami 

penurunan baik . kuantitas mau pun 

kualitasnya. Permasalahan utama adalah 

kurangnya air. Hal ini terjadi sejak musim 

tidak menentu. Sejak 2 tahun lalu (tahun 

2003) hujan berlangsung hanya sebentar. Jika 

umumnya musim hujan berlangsung 6 bulan 

111aka sejak 2 tahun lalu mnejadi hanya 2 

' bulan. Curah hujan juga sedikit dan tidak 

sanggup mengairi ~wah. Kondisi kurang air 

yang paling parah terdapat di Dusun 

Morombuh Barat hingga kebutuhan air bersih 

harus di_peroleh dari Dusun Tebanah yang 

jaraknya 3 kolometer. Kondisi kurang air ini 

tentu saja berpengaruh pada_ produksi 

pertanian yakni makin menurun kuantitasnya .. 
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Para petani yang itmumnya subsisten menjadi Mesjid terdapat di masing-masing dusun. 

tidak mampu lagi . ~engandalkan . usaha ·. Pondok Pesarttren terdapat di Morombuh 

pertanian mereka apalagi harga bibit, pupuk, Barat, Sekolah Dasar 2, Madrasah Ibtidaiyah 

obat anti hama dan upah buruh juga naik. 6. Pasar harian dan mingguan tidak ada 

Krisis moneter sejak tahun 1998 juga sehingga Warga hams ke Pasar Montor_ 

memperparah kondisi mereka karena. harga 

barang-barangjuga merambat naik. 

Selain pertanian, potensi yang lain 

adalah di bidaiig pertambangan yakni 

pertambangan batu dan pembuatan kapur. 

Menghancurkan batu besar menjadi kerikil 

juga menjadi salah satu mata pencaharian 

penduduk. Namun, kendala yang ditemui · di 

sektor ini adalah Tidak sebandingnya harga 

jual kerikil . yakni . 1 pick-up kerikil hanya 

berharga 40 ribu rupiah padahal untuk 

mernecahkan sebuah batu besar . menjadi 

kerikil kecil dibutuhkan waktu l bulan 

lamanya .. 

: Pembangunan Waduk Nipah 

berpengaruh terhadap kehidupan warga desa 

Tebanah. Sebagian tanah warga . telah 

dibebaskan. Data tentang luas tanah yang 

dibebaskan tidak dapat ditemui dalam arsip 

BPN, arsip kecamatan maupun desa. Tokoh

tokoh masyarakat desa setempat menyebutkan 

bahwa jumlah lahan yang· dibebaskan sekitar 

1 O hektar · Sebagian besar lahan . yang 

dibabaskan adalah tanah pertanian dan sama 

sekali . tidak mengenai tempat tinggal 

penduduk. Oleh karena itu wajar bila sebagian 

besar penduduk setuju dengan pembangunan 

waduk Nipah. 

Kondisi sarana dan pra sarana sosial 

di desa ini uniumnya terawat dengan baik. 

Kondisi dan Potensi Desa Nagasareh 

Desa ini terletak berbatasan dengan 

desa Tapa' an dan terdiri dari 5 dusun yakni ; 

. Dusun Be Lanjeng, Dusun Mur Sungai, 

Dusun Aeng Celeb, Dusun S~~gen dan 

Dusun Nagasareh. Jumlah penduduk tahun 

terakhir sebanyak 2000 jiwa. Dalam 10 tahun 

terakhir, jumlah penduduk terus meningkat 

walaupun dibarengi dengan penigkatan 

jumla4 migrasi keluar dengan alasan untuk 

bekerja karena sektor usaha di desa 1m 

terbatas. Umumnya mereka pindah ke 

Surabaya dan sekitarnya, di tempat di mana 

mereka: yang pendidikannya rendah bisa 

mendapatkan pekerjaan di luar sektor 

pertanian. · 

Pekerjaan utama masyarakat adalah 

petani (pemilik dan buruh tani). Jenis tanaman · 

yang ditanam adalah padi dan jagung serta 

ketela pohon. Musim tanam berlangsung 3 

kali setahun dengan pola : padi-jagung-ketela 

pohon. Dalam 10 tahun terakhir, sektor usaha 

tani mengalami penuninan yang diakibatkan 

oleh kurangnya air. Namun begitu, ada 

bantuan dari pemerintah berupa pupuk dan 

pemberian Raskin setiap tiga bulan. Selain di 

bidang pertanian, potensi desa yang lain 
'1 

terdapat di sektor perkebunan yairni jambu 

mete dan mangga. 

·140 · . 



Jdentifikasi Potensi Ekonomi Masyarakat..... 13 6 -149 (Andrie Kisroh Sunyigono) 

Masyarakat · desa Nagasareh dalam 

kehidupan sehari-hari dekat dengan sesama 

anggota · masyarakat. Warga desa saling 

mengenal dan saling membantu satu sama 

lain. Hubungan antar warga menciptakan 

struktur sosial yang menempatkan kiai dan 

kepala desa sebagai pemimpin masyarakat. 

Kiai adalah pemimpin informal yang menjadi 

pemimpin pondok pesantren sementara kepala 

desa adalah pemimpin formal yang mendapat 

legitimasi negara. Sejauh ini, hubungan antara 

pemimpin formal dan informal ini berjalan 

seimbang. KetJala desa melakukan tugasnya 

di bidang pemerintahan sementara kiai lebih 

banyak berkecimpung di bidang keagamaan. 

Pihak pemerintahan desa sebagai wakil 

pemerintah pusat seringkali membantu 

masyarakat dalam bidang perekonomian 

seperti Raskin 

Berkaitan dengan pembangunan 

waduk Nipah, lahan milik warga yang 

dibebaskan paling banyak diantara 7 desa · 

yang lain. Angka yang pasti memang tidak 

bisa ditentukan, baik BPN Sampang, Kepala 

Desa Tebanah mau -pun tokoh masyarakat 

setempat tidak tahu pasti Iuas lahan yang 

terkena pembebasan namun mereka bisa 

menyebutkan angka 150 orang dengan luas 

tanah betvariasi. Pada umumnya, lahan 

tersebut berupa tanah untuk tempat tinggal. 

Wajar bila-sebagian _ besar warga yang terkena 

pembebasan merasa keberatan dengan rencana 

pembangunan waduk Nipah. 

Kondisi sarana dan prasarana di desa 

ini umumnya terawat dengan baik. Mesjid 
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terdapat di masing-masing dusun. Pondok 

Pesantren terdapat di desa Sabegen, Sekolah 

Dasar 2, Madrasah lbtidaiyah 2, MTS 2 buah 

di dusun Sabegen. Pasar harian dan mingguan 

terdapat di Dusun Sabegen. Di dusun ini pula 

ter Japat sebuah pondok pesantren yakni 

Pesantren Al-Amin Al-Haromain pimpinan 

KH. Mudharuddin. 

Namun . demikian, dalam bidang 

sarami. dan pra sarana, masyarakat Nagasareh 

mengalami -beberapa hambatan berikut : 

• Sumber-sumber air bersih terletak · di 

daerah · genangan sehingga bila terjadi 

penggenangan, masyarakat akan kesulitan 

mendapatkan air bersih. 

• Belum adanya sarana penghubung berupa 

jembatan yang menghubungkan dusun 

Sabegen dengan dusun Be Lanjeng. _ 

Jembatan lama adalah swadaya 

masyarakat lalu dibuatkan- oleh sebuah 

CV namun sekarang telah retak. Jembatan 

juga .dibutuhkan untuk menghubungkan 

desa Nagasareh dan Montor. 

• Masyarakat Nagasareh · resah karena 

mereka belum pindah, belum 

mendapatkan tanah pengganti sementara 

uang ganti rugi telah habis. Hal ini akan 

menjadi potensi besar konflik bila tidak 

segera ditangani. 

• Beberapa lahan yang telah dibebaskan 

belum mendapatkan uang ganti rugi .. _ 

•. Beber;,ipa warga yang rumahnya berada 

dekat dengan waduk merasa resah karena 

khawatir air bendungan akan naik dan 

menenggelamkan rumah mereka. 
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• Jalan pintas Nagasareh-Tapa'an perlu 

segera dibangun. 

Kondisi dan Potensi Desa Tapa'an 

Desa ini terletak berbatasan · dengan 

desa Nagasareh dan terdiri dari 4 dus.un yakni 

; Dusun Tapa'an Temor, Dusun· Tapa'an 

Tengah, Dusun Kalian dan Dusun Gumorong. 

J um lah penduduk tahun terakhir sebanyak 

2249 Jiwa atau 617 KK. Dalam 10 tahun 

terakhir, jumlah penduduk terus meningkat 

disamping karena peningkatan jumlah 

kelahiran juga karena di desa ini berdatangan 

pengungsi Sambas dan Sampit. Jumlah 

mereka sekitar 543 jiwa. Pekerjaan utama 

masyarakat adal® petani (pemilik tanah dan 

buruh tani). Jen is. tanaman yang ditanam 

ada)ah padi, jagung, kacang tanah, kacang 

panjang, kacang hijau, mentimun, lombok. 

Pekerjaan lain adalah p~dagang yani 

Laban yang dibebaskan tidak begitu 

banyak. Angka yang pasti memang tidak bisa 

ditentukan, baik BPN Sampang, Kepala Desa 

Tapa'an mau pun tokoh masyarakat setempat 

tidak tahu pasti luas lahan yang terkena 

-pembebasan namun masyarakat pada 

umumnya bisa memastikan bahwa lahan 

tersebut berupa tanah tegal bukan lahan untuk 

tempat tinggal. Laban pertanian warga desa 

Tapa'an sebagian ada di Nagasareh. Wajar 
·--.............. 

bila sebagian besar warga yang · terkena 

pembebasan tidak keberatan dengan rencana 

pembangunan Waduk Nipah. 

Pembangunan Waduk Nipah 

berpengaruh terhadap kehidupan warga desa 

Tapa'an. Sebagian tanah warga telah 

dibebaskan. Data tentang luas tanah ya_ng 

dihebaskan tidak dapat ditemui dalam arsip 

BPN, arsip kecamatan maupun desa. Tokoh-

pedagang kayu, · batu, pasir, kapur, sapi, ayam, tokoh masyarakat desa setempat menyebutkan 

kambing, pedagang kelontong, pembuat dan bahwa jumlah lahan yang dibebaskan di desa 

pedagang batu kapur. Selain itu, ada pula · ini milik 30 orang warga. Sebagian besar 

yang bekerja sebagai petemak (sapi, lahan yang dibebaskan adalah tanah pertanian 

kambing, ayam) serta bekerja ke luar negeri 

sebagai TKI dan TK W seperti ke Arab Saudi 

dan Malaysia. _Sebagian kecil masyarakat 

Tapa'an bekerja sebagai PNS (pesuruh dan 

guru) dan beberapa yang lain bekerja sebagai 

buruh bangunan. Potensi di bidang 

perkebunan di desa ini bermacam-macam 

antara lain jambu mete, mangga, kelapa dan 

bentul. Di sektor petemakan .terdapat beberapa 

potensi seperti petemakan sapi, kambing dan 

ayam. 

dan sama sekali . tidak mengenai tempat 

tinggal penduduk. Oleh karena itu wajar bila 

sebagian besar penduduk setuju dengan 

pembangunan waduk Nipah. 

Kondisi sarana dan pra sarana sosial 

di desa ini umumnya terawat dengan baik. 

Mesjid ada 3 terdapat di tiap dusun. Sekolah 

Dasar 1, Madrasah Ibtidaiyah 1, MTS l buah 

dan Madrasah Aliyah 1 buah. Pasar 

mingguan ada yakni pada hari Rabu dan 

Minggu. 

. 142 .. ; ,: . ·, 
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Berkaitan _ dengan pembangunan menggunakan · ojek. Kebutuhan · sehari-hari 

waduk Nipah, sarana yang dibutuhkan 

masyarakat adalah pembangunan jalan, 

pengadaan air bersih dan bantuan modal. 

Kondisi dan Potensi Desa Planggaran 

_Barat 

· Desa Planggaran Barat terletak 

berbatasan dengan desa Planggaran Timur. 

Sejak jaman penjajahan _ Belanda, dcsa 

Planggaran Barat dan Planggaran Timur 

merupakan satu kesatuan sebelum akhimya 

dijadikan 2 desa pada tahun 1970-an. Desa ini 

memiliki 3 dusun yakni : Dusun Taposan, 

Dusun Juampet dan Dusun Seddang. Jumlah 

penduduk tahun 2004 sebanyak 1500 j iwa 

terdiri dari 700 kepala keluarga. Migrasi ke 

luar cukup banyak, umumnya untuk mencari 

penghidupan yang lebih layak ke Jawa Timur 

dan sekitarnya. 

Jarak desa Planggran Barat ke 

kabupaten Sampang kurang lebih 32 

kilometer melewati desa Tambelangan dan 70 

kilometer melewati desa Banyuates. 

Sarana dan prasarana di desa ini 

cukup lengkap terdiri dari masjid di tiap 

dusun, gedung SD di Dusun Juampet, 4 buah 

gedung Madrasah Ibtidaiyah yakn i 2 buah di 

Dusun Seddang, 1 di dusun Taposan dari I di 

Dusun Juampet. Di Dusup Juampet pula 

terdapat·-. sebuah pondok pesantren. Aliran 

listrik belum dapat dinikmati di desa ini, 

hanya tiang lostrik yang nampak berdiri 

kokoh. Kondisi jalan desa belum beraspal dan 

untuk alat transportasi, penduduk 

warga desa diperoleh dari toko-toko kecil 

karena pasar . harian dan mmgguan hanya 

terdapat di kecamatan Banyuates yang 

berjarak 8 kilometer.· 

Penduduk desa ini umumnya bekerja 

sebagai petani (pemilik tanah dan buruh tani) 
·, 

yang mengan<l~lkan sawah tadah hujan. Sejak 

IO tahun lalu, pupuk mulai masuk ke desa ini 

sehingga produksi pcrtanian meningkat. 

Namun demikian, air tetap menjadi kendala 

utama. Bantuan · yang diberikan pemerintah 

dalam bidang pertanian masih terbatas pada 

pengadaan pupuk, penghijauan dan 

penyuluhan. 

Rencana pembangunan waduk Nipah 

membawa konsekuensi dibebaskannya tanah 

warga milik 26 orang warga desa ini namun 

lahan yang dibebaskan adalah lahan pertanian 

sehingga relatif tidak menimbulkan persoalan 

bagi masyarakat. Kenyataannya, mereka tidak 

keberatan dengan rencana pembangunan 

waduk. Namun demikian, beberapa warga 

mengusulkan beberapa sarana yang harus 

dibangun sehubungan dengan rencana 

pembangunan waduk yakni jalan raya, 

pengadaan saprodi dan Iistrik masuk desa. 

Kondisi dan Potensi Desa Planggaran 

Timur 

Desa mt terletak berbatasan dengan 

desa Planggaran Barat dan terdiri dari 3 

dusun yakni ; Dusun Be Tekkek, Dusun Kaju 

Ompet Temor dan Dusun Ker-Taker. Jumlah 

penduduk tahun terakhir sebanyak sekitar 

· · · .. - : ,' 143 . . ' · - . 
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2000 jiwa. Dalam IO tahtin terakhir, jumlah 

penduduk terus meningkat walaupun 

dibarengi dengan penigkatan j umlah migrasi 

keluar dengan alasan untuk bekerja. 

U mumnya mereka bekerja ke Arab Saudi dan, 

Jeddah. 

Pekerjaan utama masyarakat adalah 

petani (padi, jagung, ketela pohon, cabe, 

kacang tanah, kacang panjang), pedagang 

(pedagang sembako, dll), peternak (sapi, 

kambing, ayam), pembuat tikar serta TKI dan 

TKW. Kerajinan anyaman tikar di desa ini 

sebenarnya cukup potensial narriun belum 

· banyak dikembangkan. Beberapa ibu yang 

menjadi peserta FGD menceritakan bahwa 

beberapa perempuan di desanya yang 

bergabung dalam PKK pemah mendapat 

pelatihan cara menganyam daun pandan 

menjadi topi, tas dan tikar. Mereka berharap 

mendapatkan pe]atihan serupa di masa datang 

lcngkap dengan strategi pemasarannya. 

Lahan yang dibebaskan tidak begitu 

banyak. Angka yang pasti memang tidak bisa 

ditentukan, baik BPN Sampang, Kepala Desa 

Planggaran Timur mau pun tokoh masyarakat 

setempat tidak tahu pasti luas lahan yang 

terkena pembebasan namun masyarakat pada 

umumnya bisa · memastikan bahwa lahan 

tersebut berupa tanah tegal bukan lahan untuk 

tempat tinggal. Wajar bila sebagian besar 

warga yang terkena pembebasan tidak 

keberatan dengan rencana pembangunan 

waduk Nipah. 
,f 

Kondisi dan Potensi Desa Tolang 

Penelitian di desa Tolang dilakukan 

pada hari yang. sama dengan desa Planggaran 

Barat dan Timur yakni pada Minggu, 25 

September 2005. Desa ini terletak berbatasan 

dengan desa Planggaran Timur. Jumlah 

penduduk tahun terakhir sebanyak 720 KK 

at_au 3.023 jiwa. Dalam 10 tahun terakhir, 

jumlah penduduk terus meningkat walaupun 

dibarengi dengan penigkatan jumlah migrasi 

keluar dengan alasan 

penghidupan yang layak. 

untuk mencari 
'~- -· 

Pekerjaan utama masyarakat adalah 

petani (pemilik dan buruh tani), pedagang 

(pedagang sembako, kayu, dll) dan pengusaha 

meube] dan genteng. 

Pembangunan Waduk Nipah 

membutuhkan tanah warga desa Tolang. 

Angka yang pasti tentang luas ]ahan memang 

tidak bisa · ditentukan, baik BPN Sampang, 

Kepala Desa Tolang mau pun tokoh 

. masyarakat setempat tidak tahu pasti luas 

lahan yang terkena pembebasan nami.m 

mereka menyebut angka taksiran 20 orang 

yang tanahnya telah dibebaskan. Masyarakat 

pada umumnya bisa memastikan bahwa lahan 

tersebut berupa tanah tegal bukan lahan untuk 

tempat tinggal. Namun sebagian besar warga 

yang terkena pembebasan keberatan dengan 

rencana pembangunan waduk Nipah. 

Kondisi sarana dan pra sarana sosial 

di desa ini umumnya terawat dengan baik. 

Mesjid terdapat di masing-masing dusun. 

Pondok Pesantren terdapat di Morombuh 

Barat, Sekolah Dasar 2, Madrasah Ibtidaiyah 

1. Pasar harian clan · mingguan terdapat di 
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Bringkoneng clan Banyuates. Pra sarana 

terlihat rusak. Jalan makadam belum diaspal 

sehinggij tidak dapat dilalui kendaraan pada 

musim hujan. 

Hubungan sosial yang erat terja<li 

dalam kehidupan sehari-hari. Warga desa 

saling mengenal dan -saling membantu satu 

sama lain. Bila terdapat masalah antar warga 

biasanya diselesaikan". dengan musyawarah, 

Hubungan antar warga menciptakan struktur 

sosial yang menempatkan kiai dan kepala desa 

sebagai pemimpin masyarakat. Kiai adalah 

pemimpin informal yang menjadi pemimpin 

pondok pesantren sementara kepala desa 

adalah pemimpin formal yang mendapat 

legitimasi negara. Sejauh ini, hubungan antara 

pemimpin fonnal dan informal ini berjalan 

seimbang. Kepala desa melakukan tugasnya 

di bidang pemerintahan sementara kiai lebih 

banyak berkecimpung di bidang keagamaan. 

Pihak pemerintahan desa sebagai wakil 

pemerintah pusat seringkali membantu 

masyarakat dalam bidang perekonomian 

seperti Raskin dan IMC dengan bantuan air 

bersihnya. 

Berkaitan dengan pembangunan 

Waduk Nipah,_ sarana yang dibutuhkan 

masyarakat adalah pengaspalan jalan · dan 

jalan penghubung antara desa Tolang dengan 

desa-desa Iainnya. 

.-: ---... 

Analisa Masalah, Potensi Dan Kebutuhan 

Masyarakat. 

Permasalahan Masyarakat Di Daerah 

Genangan 

A. Permasalahan secara umum: 

.B. 

· • Tingkat kesejahteraan hidup rendah 

• Tingkat pendidikan dan keterampilan 

rendah 

• Modal kerja masih minim 

• Sarana dan prasarana umum terutama 

jalan raya belum layak pakai 

• Aliran listrik belum merata 

• Sebagian besar warga yang tanahnya 

telah dibebaskan belum pindah dan 

belum memiliki tanah pengganti 

padahal uang ganti rugi telah habis 

• Sebagian lahan milik warga telah 

dibebaskan namun belum mendapat 

ganti rugi 

• Minimnya pengetahuan warga tcntang 

waduk 

• Sumber air bersih terletak di daerah 

genangan. Permasalahan air bersih 

akan timbul selama masa 

penggenangan· 

Permasalahan di bidang pertanian 

• Kurangnya air untuk mengairi lahan 

pertanian 

• Tingginya harga sarana produksi 

pertanian 

• Rendahnya harga jual produksi 

pertanian 

• Minimnya penyuluhan pertanian 

• Minimnya basil produksi pertanian 

' . ··)4~ . . 
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• Belum adanya teknologi pengolahan 

hasil pertan ian 

C. Permasalahan di bidang perkebunan 

• Belum adanya teknologi pengolahan 

hasil perkebunan 

• Rendahnya harga produksi 

perkebunan 

• Sulitny~ pemasar~n hasil perkebunan 

D. Permasalahan di bidang peternakan 

• Teknologi petemakan yang digunakan 

' masih sederhana 

• Pemyuluhan di bidang petemakan 

masih minim 

E. Permasa.Iahan di bidang perdagangan 
I 

• Minimnya modal usaha 

• Rendahnya daya beli masyarakat 

• Rendahnya manajemen usaha 

F. Permasalahait di bidang perikanan 

• Teknologi budi daya perikanan darat 

dan laut belum dikenal 

G. i>ermasalahart di liidarlg kerajinan 

campuran makanan pokok seperti . 

padi sisanya untuk pakan temak. 

• Rumput g;:ijah. banyak ditanam di 

desa Montor dan Tebanah, hingga 

kini daerah pemasarannya telah 

menjangkau desa-desa di kabupaten 

· Sampang 

• Semangka kuning merupakan 

komoditi andalan petani Montor . dan 

telah terjual hingga ke Surabaya 

B. Potensi di bidang perkebunan 

• Jambu mete dan mangga di desa 

Nagasareh dan Tapa'an selalu 

berlimpah hasilnya namun belum 

tersentuh teknologi modem sehingga 

hanya dijual mentah dan harganya 

pun murah 

C. Potensi di bidang kerajinan 

• Anyaman tikar di desa Tapa' an 

berpotensi untuk dikembangkan 

• Meubel dan genteng di desa Tolang 

• Teknologi yang digunakan masih menjadi andalan penduduk setempat 

seadanya D. Potensi di bidang perdagangan 

• Produksi masih terbatas • Sektor UKM menjadi ciri khas sektor 

• Pemasaran belum Iuas usaha masyarakat 

Potensi Masyarakat Di Daerah Genangan 

A. Potensi di bidang pertanian 

• .Jagung merupakan salah satu 

kebutuhan pokok masyarakat dan 

selalu ditanam pada setiap musim 

tanam karena membutuhkan air 

dalam jumlah lebih sedikit 

dibandingkan padi. Untuk sementar~ 

jagung hanya dimanfaatkan untuk 

• Etos kerja orang Madura, pada 

umumnya adalah pekerja keras 

• Kebutuhan masyarakat setempat 

masih bergantung pada produksi dan 

distribusi barang dari Jawa sehingga 

sektor perdagangan merupakan 

potensi besar yang menjanjikan 

' . ' ' J'4(f . ' ' 
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Kebutuhan Masyarakat Di Daerah • Pelatihan teknis budidaya perikanan 

darat dan air tawar Genangan 

A. Kebutuhan di bidang pertanian dan 

perkebunan 

• Pembentukan kelompok usaha multi 

stake holder yang saling terkait 

• Pelatihan peningkatan produksi 

jagung, jam bu mete dan mangga 

• Pelatihan pengolahan jagung, jambu 

niete dan mangga 

• Perluasan pemasaran hasil olahan 

jagung, jambu mete dan mangga 

• Pembentukan kelompok usaha multi 

stake holder yang saling terkait 

• Pelatihan manajemen usaha 

• Pelatihan manajemen usaha 

C. Kebutuhan di bidang kerajinan 

• Pelatihan pengembangan desain dan 

bentuk anyaman daun pandan 

• Pelatihan manajemen usaha 

• Perluasan pemasaran anyaman daun 

pandan, meubel dan genteng 

D. Kebutuhan di bidang perdagangan 

• Pelatihan manajemen usaha bagi 

UKM 

B. Kebutuhan di bidang petikanan • Bantuan modal 

E. Kebutuhan di bidang saraha dan prasarana 

No. Desa 

1 Desa Montor dan Tebanah • 

2 Desa Tolang • 
• 

·3 Desa Nagasareh • 

• 

• 

_., . ·--~IMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kebutuhan Sarana / Prasarana 

Pembuatah jalan tern bus antara desa Montor dan 

Tebanah 

Perbaikan jalan antara desa Tolang dan Lar-lar 

Pembangunan jembatan yang menghubungkan 

desa Tolang dan Lar-Iar ........,. 

Pembangunan jembatan yang menghubungkan 

dusun Sabegen dan dusun Ba Lanjang 

Pembuatan jalan pintas yang menghubungkan 

desa Nagasareh dan Tapa'an 

Pembangunan · jembatan uyang menghubu~gkan 

desa Nagasareh dan Montor 

Oleh karena dengan akan segera 

dipoersikannya Bendungan Nipah maka 

perlu dicarikan altematif strategi 

I. Potensi ekonomi masyarakat di tujuh desa 

di sekitar Bendungan Nipah adalah sektor 

pertanian. Peran sektor ini cukup dominan. 

· transformasi tenaga kerja yang baik dan 

tidak menimbulkan permasalahan sosial. 
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2. Kondisi masyarakat di tujuh desa sekitar 

. daerah · genangan bendungan Nipah 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

tingkat kesejahteraan rendah, tingkat 

pendidikan formal rendah, modal usaha 

kurarig, sarana dan prasarana tidak 

memadai, wawasan masyarakat tentang 

organisasi dan kelembagaan sangat rendah. 

Disamping itu permasalahan pokok yang 

dihadapi oleh masyarakat adahh 

kekurangan air. 
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KAJIAN NILAI TAMBAH KEDELAI SEBAGAI BAHAN BAKU 
AGROINDUSTRI TEMPE UNTUK MENINGKATKAN 

PENDAPATAN PETANI 

Novi Diana Badrut Tamami 
Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian ilnifoyo 

ABSTRACT 
The aims of this research were to analyze the value of chain activities supporting competitive 

advantag~ of tempe agroindustry and to find out the appropriate strategy which could be applied by 
the tempe's producers to develop their industry. The research was conducted in Pamekasan. Data used 
were both primary and secondary data. Data analysis included production cost, profit and return, 
business efficiency, cost of good manufacturing, labor productivity, value added, market structure and 
potential, and value chain of tempe agroindustry activities. 

The result showed that there were cost advantages, differentiation and some weakness in both 
primary and support activities. The Strategy which can be applied was the policy in production, 
finance, marketing, and human resources. 

Key word: value-added, cost advantages 

PENDAHULUAN 

Agroindustri merupakan salah satu kunci 
pokok dari pembangunan pertanian. 
Agroindustri yang dapat mengadaptasi sifat 
positif yang dimiliki oleh pedesaan adalah 
agroindustri pangan. Alasan ini cukup rasional 
mengingat agroindustri pangan menempati 
posisi yang strategis karena menyangkut 
persoalan konsumsi utama penduduk 
(Wibisono dan Santoso, 1997 dalam Andini, 
1998). 
Salah satu agroindustri yang keberadaannya 

· ctikup popu]er dan bersahabat dengan kondisi 
perekonomian masyarakat saat ini adalah 
adalah agroindustri tempe yang berbahan 
baku kedelai. Kepraktisan, gizi yang tinggi, 
mengandung banyak vitamin dan protein serta 
harga yang relatif terjangkau menempatkan 
tempe mempunyai banyak kelebihan 
dibandingkan jenis makanan lain. Hal inilah 
yang menyebabkan jumlah produksi dan 
jumlah orang yang dihidupi oleh pembuatan 
maupun penjualan tempe dari waktu ke waktu 
terns meningkat. 
N amun· kebanyakan agroindustri yang ada 
masih berskala kecil dan rumah tangga 
dengan penggunaan teknologi yang sederhana 
serta kepemilikan modal yang ·terbatas 
sehingga produksinya belum memadai secara 
kualitas maupun kuantitas. Padahal, tingkat 
teknologi yang digunakan dalam proses 

pen go lahan akan menentukan besar kecilnya 
pendapatan, dan akhimya perpengaruh pula 
pada tingkat keuntungan.yang diperoleh. 
Berdasarkan kenyataan tersebut; perlu 
dilakukan penelitian yang mengkaji nilai 
tambah yang diberikan oleh agroindustri 
tempe untuk meningkatkan pendapatan petani 
kedelai. Sehingga dapat diketahui aktivitas
aktivitas yang menjadi keunggulan biaya dan 
diferensiasi dalam rantai nilai, yang dapat 
digunakan untuk mencapai keunggulan 
bersaing, dan akhimya dapat mengoptimalkan 
perkembangan agroindustri tempe kedelai. 

METODE PENELITIAN 

Penentuan responden dalam penelitian m1 
menggunakan metode sensus dengan analisis 
penyetaraan pada responden. Metode · ini 
digunakan karena jumlah populasi pengolah 
sedikit dan masih bisa dijangkau untuk 
melakukan penelitian secara keseluruhan dari 
populasi. Jumlah responden pengolah tempe 
kedelai yang diambil sebanyak 30 orang, yang 
terbagi menjadi 2 skala yaitu skala kecil dan 
skala rumah tangga. Dalam penelitian ini 
digunakan penyetaraan skala produksi 
berdasarkan kriteria Badan Pusat statistik 
(BPS) yaitu skala rumah tangga adalah 
agroindustri tempe kedelai yang 
, menggunakan tenaga kerja antara 1-4 oran& 
·berjumlah 20 responden. Untuk agroindustri 
yang menggunakan tenaga kerja antara 5-19 
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orang tergolong berskala kecil berjumlah IO 
responden. Sedangkan untuk pengambilan 
responden dari lembaga pemasaran digunakan 
metode snow ball sampling. Dalam hal ini 
diasumsikan jumlah lembaga pemasaran tidak · 
diketahui. Arab penelusuran lembaga 
pemasaran yang dijadikan responden berasal 
dari informasi pengolah tempe demikian 
.scterusnya sampai tiba ke konsumcn akhir. 
Metode analisis data· yang digunakan sebagai 
berikut: 
I. Analisis biaya, penerimaan dan 

keuntungan 
Biaya yang diperhitungkan. sebagai biaya 
tidak tetap meliputi biaya bahan baku dan 
bahan penolong, dapat dihitung sebagai 
berilrut: 

n 
TVC=LVC 

i=l 
Keterangan: 
TVC · = Biaya tidak tetap total 
VC = Biaya variable dari setiap 
input 
n = Banyaknya input 
VC =Pxi. Xi 
Keterangan 
Pxi = harga input ke-i 
Xi = jumlah input ke-i 
Besamya biaya tetap dihitung dengan 

n 
TFC=LFC. 

i=l 
Keterangan: 
J'FC = Biaya tetap total 
FC = Biaya tetap untuk biaya 
input 
n = Banyaknya input 
qiaya yanii dihitung sebagai biaya tetap 
\C;:,:<.;fah biaya penyusutan alat. Besamya 
b~.(iya penyusutan alat dihitung sebagai 
berikut: 

_D=_(Pb-Ps )It 
Keterangan: 
D = penyusutan alat (Rp/th) 
Pb = harga beli awal {Rp) 
Ps = nilai akhir (Rp) 
t = umur ekonomis 
Biaya total dihitung sebagai berikut: 

TC=TFC+TVC 
Keterangan: 

TC = biaya total (Rp) 
TFC · = biaya tetap (Rp) 
TVC 
tetap/variabel (Rp) 

= biaya tidak 

Perhitungan pendapatan atau · penerimaan 
agroindustri tempe kedelai sebagai 
berikut: . . 

TR=y.Py 
. Keterangan: 
TR = penerimaan total (Rp) 
y = jumlah produksi (unit/satu 
kali produksi) 
Py . ~ harga produksi (Rp/unit) 
Analisis keuntungan ditunjukkan dengan 
rumus 

1t =TR;..TC 
Keterangan 
1t . = keuntungan (Rp) 
TR = penerimaan total (Rp) 
TC = biaya total (Rp) 

2. Analisis efisiensi usaha 
RC ratio (Return Cost Ratio) merupakan 
perbandingan antara penerimaan dengan, 
biaya produksi total, dengan runms: 
RC ratio = TR/TC 

3. Analisis harga pokok produksi 
Harga pokok produksi memperlihatkan 
t>erbandingan antara total penerimaan dan 
total pengeluaran . yang ditunjukkan 
dengan rumus, 

Hpp =TC/TP 
. 4. Analisis produktivitas tenaga kerja 

Produktivitas tenaga kerja secara fisik 
dapat dihitung dari besarnya outpht yang 
dihasilkan (kg/hari) dibagi dengan jumlah 
tehaga kerja yang diserap (HOK/hari), 
sedangkan nilai produktivitas tenaga kerja 
dalam agroindustri adalah keuntungan 
yang diperoleh (Rp/hari) dibagi dengan 
j':1mlahi ~enaga kerja yang digunakan per 
hari (HOK/hari). 

' 5. Analisis nilai tam bah · 
Besamya nilai tambah dalam proses 
pengolahan diperoleh dari mengurangi 
nilai produk tempe dengan biaya bahan 
baku yang ditambah input lain, nilai 
tambah merupakan imbalan bagi tenaga 
kerja dan keuntungan pengolah. Rumus 
nilai tambah dijelaskan pada table berikut: 
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No Uraian output, input dan harga Nilai 
1 Hasil produksi {kg/hari) a ( 

2 Bahan baku (kg/hari) b 
3 Tenaga kerja (hari kerja/hari) C 

4 Faktor konversi (1/2) a/b=m 
5 Koefisien tenaga kerja (3/2) c/b=n 
6 Harga produk rata-rata (Rp/kg) d 
7 Upah rata-rata (Rp/hari kerja) e 
8 Harga bahan baku (Rp/kg) f 
9 Sumbangan input lain (bahan penolong) (Rp/kg) g. 
10 Nilai produk ( 4x6) (Rp/kg) mxd=k 
I 1 a. nilai tambah (10-8-9) (Rp/kg) k-f-g=l 

b. rasio nilai tambah (1 l.a/10) (%) l/k%=h% 
12 a. imbalan tenaga kerja (5x7) (Rp/kg) nxe=:=p 

b. bagian tenaga kerja (12.a/l La)(%) p/1%=q% 
13 a. keuntungan (l l.a-12.a) 1-p=r 

b. tingkat keuntungan (13.a/l l.a) (%) · r/1 %=0% 
.; 

6. Analisis struktur pasar 

Analisis ini bertujuan · untuk mengetahui 
derajat konsentrasi pembeli · suatu 
komoditas atau produk dari lembaga 
pemasaran yang ada di suatu . wilayah 
pasar. AnaJisis yang diperhikan adalah 
secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis 
. secara kuantitatif dengan menghitung 
pangsa pasar yang . bertujuan untuk 
tnerigetahui market share dari lembaga 
pemasaran pada suatu wilayah pasar dapat 
dijelaskan pada table dibawah ini. · 

Lembaga Kapasitas produk Market 
pemasaran yang dapat diserap share 

dari suatu wilayah 
asar 

I a a/x 
2 .b b/x 
3 C c/x 
4 .a d/x 

n m mix 
Total a+b+c+d+ ... +m=x 1 

Analisis secara kua~titatif juga dengan 
menghitung besarnya CR4 (concentration 
ratio for the biggest four). Analisis ini untuk 
mengetahui derajat konsentrasi 4 . pembeli 
terbesar dari suatu wilayah pasar sehingga 
dapat diketahui · secara umum mengenai 
imbangan kekuatan posisi tawar-menawar 
produsen terhadap-pembeli (pedagang). 

CR4=·p:: market share 4 pembeli terbesar 
x 100%)/(I: marketshare seluruh pasar) 

Sedangkan analisis secara · kualitatif dengan 
mempertimbangkan · kriteria · yang · akan 

. menentukan struktur pasar. Kriteria. terse but 
adalah tingkat diferensiasi produk, halangan 
masuk pasar dan · . informasi pasar 
(Sudiyono,2002) . 
6. Analisis potensi pasar 

Dalam menaksir situasi pasar dapat 
dilakukan dengan menggunakan salah 
satu · metode yaitu metode pembentukan 
pasar (market build up methods). Cara ini 
dilakukan dengan mengidentifikasi 
seluruh pembeli potensial di masing-
masing pasar dan mengestimasi · 
pembelian potensial mereka. Untuk dapat 
menafsir situasi pasar maka dapat dibuat 
table di bawah ini: 

Nama pedagang Rata-rata penjualan 
A 
B 
... 

Total 
Sumber : Anindita.11 2003 

7. Analisis rantai nilai 
Rantai nilai bagi tiap perusahaan terdiri 

dari 9 kategori generik yang terdiri dari 
aktivitas utama dan aktivitas pendukung. 
Rantai generik digunakan untuk melihat 
bagaimana suatu rantai nilai data· dibangun 
bagi perusahaan tertentu, yang mencerminkan 
aktivitas spesifik yang dilakukan perusahaan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Biaya, penerimaan dan keuntungan 

Dalam penelitian ini biaya tetap yang 
dikeluarkan oleh pengolah tempe adalah 
berupa penyusutan peralatan produksi yang 
tidak habis dalam satu kali proses produksi. 
Nilai penyusutan dipengaruhi oleh harga beli 
awal, nilai sisa, jumlah peralatan dan umur 
ekonomis. Biaya penyusutan tiap sekali 
produksi pada agroindustri tempe kedelai 
skala kecil sebesar Rp. 2.676,913,- dan Rp. 
243.599,17,- untuk tiap tahunnya. Sedangkan 
pada skala rumah tangga, sebesar Rp. 
1.122,81,- dan Rp. I 02.175,- tiap kali 
produksi setiap tahunnya. 
Biaya variabel yang digunakan dalam 
kegiatan produksi agroindustri tempe kedelai 

meliputi biaya bahan baku, bahan penolong, 
bahan pelengkap, upah tenaga kerja serta 
biaya pemasaran. Besarnya biaya variabel 
untuk sekali produksi pada skala kecil yaitu 
Rp. 513.513,- sedangkan pada skala rumah 
tangga sebesar 149.306,-. Biaya total 
merupakan biaya keseluruhan yang 
dikeluarkan se]ama satu ka]i proses produksi 
mulai dari pembelian bahan baku sampai 
menjadi tempe kedelai dan dipasarkan. Untuk 
pengolah skala kecil besamya biaya total Rp. 
516.190,- tiap kali produksi dan untuk 
pengolah skala rumah tangga Rp. 150.429,-. 
Besarnya keuntungan yang dipero]eh skala 
kecil untuk sekali produksi sebesar Rp. 
224.810,- sedangkan untuk pengolah ska la 
rumah tangga adalah sebesar Rp. 59.571,-

Table biaya, penerimaan dan keuntungan per satu kali produksi 

No Uraian 

1 B iaya tetap ' 
2 Biaya variabel 
3 Biaya total 
4 Penerimaan 
5 Keuntu!~gan 

'-----

2. fa 'Cns1 usaha 

Tingkat efisiensi usaha pada skala 
rumah tangga sebesar 1,3 9, sedangkan pada 
skala- -kecil sebesar 1,44. _Nilai rata-rata RC 
ratio dari · masing-masing skala lebih besar 

Table efisiensi usah? per satu kali produksi 

No Uraian 

1 Penerimaan total (Rp) 
2 Biaya total (Rp) 
Efisiensi usaha 

3. Harga pokok produksi 
Harga pokok produksi yang harus 

ditetapkan oleh pengolah skala kecil untuk 
menjual produknya adalah Rp. 2.786,45,- per 
alir. Sedangkan untuk pengolah skala rumah 
tangga hams menetapkan harga pokok 
produksi sebesar Rp. 2.865,31,- per alir. 
Pada daerah penelitian pengolah telah 
menetapkan harga produk tempe Rp. 4.000,
per alir, sehingga pada tingkat tersebut 
pengolah telah mendapatkan keuntungan. 

Skala usaha 
Rumah tangga (Rp) Kecil (Rp) 

1.122,81 2.676.91 
149.306 513 .513 
150.429 516.190 
210.000 741.000 
59.571 224.810 
dari satu. Hat ini menunjukkan 
agroindustri terse but efisien 

. menguntungkan sehingga layak 
dikembangkan. 

Skala usaha 
Rumah tangga Kecil 
210.000 741.000 
150.429 516.190 
1,39 1,44 

bahwa 
dan 

untuk 



EMBRYO VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2006 ISSN 0216-0188 

Table harga pokok produksi 

No Uraian Skala usaha 

1-------4 

Biaya 
(Rp) 

Rumah 
tangga 

total 150.429 

Kecil 

516.190 

2 Produksi total 52,5 185,25 

1---__,__,_(R___,.P'-'-)---+----1--------1 
HPP (Rp) 2.865,31 2.786,45 
4. Produktivitas tenaga kerja 

Besarnya produktivitas tenaga kerja 
pada agroindustri tempe kedelai skala rumah 
tangga adalah sebesar 19,4 alir/orang, 
sedangkan pada skala kecil produktivitas 
tenaga kerjanya adalah sebesar 21,3 
alir/orang. 

Tabl e produktivitas tenaga kerja 

No Uraian Skala usaha 

Rumah Kecil 

tangga 

Jumlah 35 123,5 

produksi (alir) 

2 Jumlah tenaga 1,8 5,8 

kerja (per hari) 

Prod uktivitas tenaga 19,4 21,3 

kerja (alir/orang) 

5.N ilai tambah 

Usaha agroindustri tempe kedelai 
skala kecil dengan penggunaan rata-rata 
bahan baku sebesar 123,5 kg akan dihasilkan 
185,25 alir tempe kedelai. Usaha ini mampu 
menyerap tenaga kerja sebanyak 5,8 HOK ·_Jer 
hari.· Nilai tambah yang diperoleh yaitu Rp. 
2.216,-/kg kedelai atau sekitar 36,93 % dari 
nilai produk. Hasil perhitungan lebih lanjut 
menunjukkan keuntungari sebesar Rp. 1.915,
atau tingkat keuntungan 31,92% dari nilai 
produk. Hal ini berarti bahwa setiap 100 unit 
nilai produksi akan memperoleh tingkat 
keuntungan sekitar 31 unit. · Sedangkan pada 
agroindustri skala rumah tangga dengan 
penggunaan bahan baku sebesar 35 kg akan 
dihasilkan tempe kedelai sebanyak 52,2 alir. 
Usaha m1 mampu menyerap tenaga kerja 
sebanyak 1,8 HOK per hari. Nilai tambah 

yang diperoleh yaitu sebesar Rp.2.101,-/kg 
kedelai atau sekitar 35,02% dari nilai produk. 
Hasil perhituingan juga menunjukkan 
keuntungan sebesar Rp. 1.805,- atau tingkat 
keuntungan 30,09% dari nilai produk. Hal ini 
berarti setiap I 00 unit nifai produksi akan 
memperoleh tingkat keuntungan sekitar 30 
unit. 
Table nilai tambah pada agroindustri tempe 
kedelai 

No Uraian Skala usaha 
Rumah Kecil 
tangga 

l Hasil produksi 52,5 185,25 
2 (kg/hari) 35 123,5 
3 Bahan baku 1,8 5,8 
4 (kg/hari) 1,5 1,5 
5 Tenaga kerja 0,0483 0,0504 
6 (hari kerja/hari) 4.000 4.000 
7· Faktor konversi 6.203 6.215 
8 (1/2) 3.800 3.700 
9 Koefisien 98,75 84 
10 tenaga kerja 6.000 6.000· 
11 (3/2) 2.101 2.216 

Harga produk 35,02 36,93 · 
12 rata-rata 295,868 295 

(Rp/kg) 14,08 13,58 
3 Upah rata-rata 1.805 1.915 

(Rp/hari kerja) 30,09 31,92 
Harga bahan 
baku (Rp/kg) 
Sumbangan 
input lain 
(Rp/kg) 
Nilai produk 
( 4x6) (Rp/kg) 

• n ilai tam bah 
(I 0-8-9) 
(Rp/kg) 

• rasw nilai 
-·. 

tambah 
(l l.a/10) 
(%) 

• imbalan 
tenaga kerja 
(5x7) 
(Rp/kg) 

• b,agian 
tenaga kerja 
c12.a111.a) ; 

(%) 
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• keuntungan 
(11.a-12.a) 

• tingkat 
keuntungan 
(13.a/l I.a) 
(%) 

6. Struktur pasar 
Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui derajat konsentrasi pembeli 
suatu komoditas atau produk dari lembaga 
pemasaran yang ada di suatu wilayah 
pasar. Analisis yang diperlukan secara 
kuantitatif yaitu pangsa pasar dan CR4 
secara kualitatif. 

T bl a e pangsa pasar 
Lembaga Kapasitas Market 

pemasaran produkyang share 
dapat ,. 

diserap (alir) 
1 300 0, 103 
2 300 0,103 
3 150 0,052 
4 225 0,078 
5 135 0,047 
6 120 0,041 
7 127,.5 0,044 
8 195 0,067 
9 120 0,041 
IO 180 0,062 
11 67,5 0,023 
12 60' 0,021 
13 75 0,026 
14 75 0,026 
15 45 0,016 
16 52,5 0,018 
17 45 0,016 
18 67,5 0,023 
19 75 0,026 
20 37,5 0,013 
21 30 0,01 
22 30 0,01 
23 45 0,016 
24 52,5 0,018 
25 37,5 0,013 
26 37,5 0,013 
27 45 0,016 
28 67,5 0,023 
29 60 0,021 
30 45 0,016 
Total 2.902,5 1 

Sedarngkan untuk mengetahui derajat 
konsentrasi empat pembeli terbesar dari 

· wilayah pasar di daerah penelitian 
diperoleh hasil perhitungan ·sebagai 
berikut: 
CR4= ((0, 103+0, 103+0,078+0?067)/1) 
100% 
CR4= 35,1% 
Nilai tersebut menunjukkan bahwa usaha 
agroindustri tempe kedelai memiliki 
struktur pasar yang bersifat monopolistik 
yaitu terdapat banyak pedagang daq ada · 
unsur-unsur diferensiasi produk. ·· 
Sedangkan secara kualitatif ada tiga 
kriteria yang harus dipertimbangkan 
dalam menentukan struktur pasar: 
a. tingkat diferensiasi produk 
tempe kedelai yang diproduksi di daerah 
penelitian adalah tempe yang murni dari 
kedelai tan pa menggunakan. bahan 
campuran. Walaupun di pasaran banyak 
dijual tempe kedelai, namun tempe 
tersebut belum tentu menggunakan bahan 
bairn murni · dari kedelai. Hal m1 

merupakan sumber diferensiasi produk, 
kare~a tempe yang dihasilkan merupakan 
tempe yang berkualitas. · 
b. Halangan masuk pasar 
Hambatan masuk bagi produsen baru atau 
pesaing barn tidaklah sulit karena tempe 
kedelai merupakan produk yang telah 
dikenal oleh masyarakat. Para produsen 
harus memiliki tiga _hal untuk menembus. 
pasar. Pertama, modal yang cukup besar 
untuk memulai usah~agroindustri tempe 
kedelai. Kedua, mampu menjalin kerja 
sa~a yang erat dengan pedagang 
pengecer. Ketiga, harus memiliki 
hubungan yang baik dan kepercayaan dari 
para lembaga pemasaraff tetsebut untuk 
menjaga adanya jaminan pemasaran. 
c. lnformasi pasar 
Tempe kedelai merupakan produk yang 
sangat dikenal oleh masyarakat. Hal ini 
menyebabkan informasi yang ada di pasar 
akan dengan mudah didapatkan baik oleh 
pembeli maupun penjual. Informasi ini 
dapat diperoleh dari pengolah tempe 
kedelai maupun dari lembaga pemasaran, 
yang meliputi harga produk dan mutu 
produk. Sedangkan untuk biaya produksi 
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yang dikeluarkan umumnya merek.a tidak 
mengetahui dengan pasti. 

7. Peluang pasar 
Pengolah tempe . kedelai 

diharapkan juga dapat ·mengetahui 
besarnya potensi penjualan produknya 
yang ada di pasar. Untuk itu, · perlu 
dilakukan identifikasi terhadap 
seluruh pembeli poteQsial di masing
masing . pasar. dan mengestimasi 
pembelian potensial niereka. 
Penjualan rata-rata tempe 'kedelai 
yang dilakukan berkisar 30 hingga 
300 alir tiap harinya. Dan produk 
tempe yang telah diproduksi oleh 
pengolah hampir seluruhnya rtlampu 
diserap oleh lembaga pemasaran dan 
konsumen. Hal ini mengindikasikan 
bahwa tempe kedelai memiliki 
potensi penjualan yang besar di 
wilayah pemasaran di daerah 
penelitian. 

T bl a e potens1 penjualan 
Lembaga Rata rata penjualan 

pemasaran (alir/hari) 
I 300 
2 300 
3 150 
4 225 
5 135 
6 120 
7 127,5 
8 195 
9 120 
10 180 
11 67,5 
12 60 
13 75 
14 75 
15 45 
16 52,5 
17 45 
18 67,5 
19 75 
20 

; 

37,5 
21 30 
22 30· 
23 45 
24 

,-... 

52,5 
25 37,5 
26 37,S 
27 45 

28 67,5 
29 60 
30 45 

Rata-rata 2.902,5 
8. Ranta1 mlai 

Terdapat beberapa aktivitas yang 
dilakukan pengolah skala rumah tangga dan 
kecil yang·menjadi sumber keunggulan biaya 
dan sumber diferensiasi, baik. itu pada 
aktivitas utama maupun aktivitas pendukung. 
• Keunggulan biaya 

Aktivjtas-aktivitas yang menjadi 
keunggulan biaya pada pengolah skata· 
kecil yaitu pada aktivitas utama, untuk 
logistik kedalam adalah lokasi pemasok, 
untuk operasi adalah skala usaha dan 

· penentuan waktu pembelian bahan baku. 
Pada . aktivitas . pendukung · untuk 
pemb~lian adalah ·pembelian bahan balm, 
untuk pengembangan ·, teknologi adalah 
kebijakan penyimpanan bahan baku, 
untuk manajemen SDM adalah kebijakan 
SOM. . . 

Sedangkan pada skala rumah tangga, 
aktivitas yang menjadi faktor keunggulan 
biaya yaitu · pada aktivitas utama, untuk 
logistik kedalam adalah lokasi pemasok; 
untuk operasi adalah skala usaha, dan 
penentuan pembelian bahan baku. Pada 
aktivitas pendukung untuk pembelian 
adalah pembelian bahan · baku, tmtuk 
manajemen SDM adalah kebijakan SDM. 

• Sumber diferensiasi 
Aktivitas yang menjadi · sumber 
diferensiasi pada pengolah tempe kedelai 
skala kecil yaitu pada aktivitas utama, 
untuk logistik ke dalam adalah waktu 
pemasokan bahan baku, untuk operasi 
adalah produk yang dihasilkan, untuk 
logistik keluar adalah waktu peny~rahan 
produk, untuk pemasaran dan penjualan 
adalah hubungan dengan penyalur dan 
pembeli. Pada aktivitas pendukung, untuk 
pembelian adalah hubungan dengan 
pemasok dan bahan baku yang tep~~ 
untuk pengembangan teknologi adalah 
peralatan, untuk manajemen SDM adalah 
program insentif. . 
Sedangkan pada skala rumah tangga y~itu 
pada aktivitas utama, untuk logistik ",ke 
dalam adalah waktu. pemasokan bahan 
baku, untuk operasi adalah produk yang 
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dihasilkan, untuk logistik keluar adalah 
waktu penyerahan produk, untuk 
pemasaran dan penjualan adalah 
hubungan dengan penyalur dan pembeli. 
Pada aktivitas pendukung, un~k 
pembel ian adalah hubungan dengan 
pewasok dan bahan balm yang tepat, 
un&uk pengembangan teknologi adalah 
pcralatan. · 

• Kelemahan 
Selain .. memiliki keunggulan biaya dan 
_sumber diferensiasi, agroindustri tempe 
kedelai juga punya kelemahan pada 
aktivitas yang dilakukan. Kelemahan 
tersebut terdapat yaitu pada aktivitas 
utama, untuk logistik ke dalam adalah 
pembelian secara kredit, untuk operasi 
adalah kurangnya diversifikasi produk, 
untuk logistik keluar adalah belum ada 
kegiatan pengemasan produk dan 
kurangnya kegiatan perencanaan, · untuk 
pemasaran dan penjualan adalah 
pem·asaran yang masih berorientasi lokal 
dan kurang adanya kegiatan promosi. 
Untuk pelayanan adalah · kurangnya 
kegiatan pelayanan kepada konsumen. 
Pada aktivitas pendukung, untuk 
pembelian adalah kurangnya kekuatan 
penawaran pembelian, untuk 
pengembangan . teknoiogi adalah 
penggunaan teknologi yang . masih 
sederhana, untuk nianajenien SOM adalah 
kurangnya sikap kreatif tenaga kerja dan 
kurangnya rangsangan dari pihak 
pengolah untuk meningkatkan daya 
kreatifitas tenaga kerja, untuk 
infrastruktur . perusahaan adalah 

· · kurangnya kegiatan manajemen umum 
dan pencampuran keuangan penisahaan. 
Implementasistrategi 

Dari basil pengamatan terhadap 
aktivitas-aktivitas yang dilaklukan 
agroindustri tempe kedelai, maka dapat 
disusun beberapa altematif strategi 
sebagai berikut: 
l)_ • .,Kebijakan produksi 

• · Meningkatkan volume produksi tempe 
kedelai agar diperoleh keuntungan yang 
lebih besar. 

• Mengembangkan usaha melalui kegiatan 
difersifikasi produk, misalnya dari tempe 
kedelai menjadi kripik tempe · 

• Mencari dan memanfaatkan teknologi 
terbaru dalam upaya meningkatkan 
kualitas serta kuantitas dari tempe kedelai 

• -Meningkatkan daya jual produk dengan 
memperhatikan mutu serta kualitas tempe 
kedelai yang diproduksi agar lebih unggul 
dalam persaingan 
2). Kebijakan keuangan 

• Mengupayakan kerjasama dengan 
pemerintah dan lembaga keriangan 
(perbankan) yang memberikan pinjaman 
dengan bunga rendah 

• Pengelo_laan keuangan pada · usaha 
agroindustri lebih teratur agar dapat 
diketahui dengan pasti apakah 
agroindustri telah memperoleh 
keuntungan atau mengalami kerugian 
yaitu dengan cara memisahkan keuangan 
keluarga dan pencatatan keuangn secara 

· akuntansi. 
3). Kebijakan pemasaran 

• Memperluas wilayah pemasaran yang 
didukung . kegiatan promosi, misalnya 
dengan memberikan kemasan pada 
produk tempe kedelai yang siap 
dipasarkan dengan diberi cap atau merek 
pengolah. · · 

• Memanfaatkan asosiasi pengolah tempe 
kedelai yang telah terbentuk. sebcigai 
sumber infonnasi pasar agar pengolah 
m_emiliki kekuaum penawaran dalam. 
kegiatan pembelian l>ahan balm. 

• Meningkatkan pelayanan terhadap 
konsunien yaitu dengan memproduksi 
tempe kedelai yang sesuai dengan selera 
konsumen 

• Bekerjasama dengan lembaga penunjang . 
dalam · usaha pengawetan produk agar 
tempe kedelai dapat dipasarkan ke luar 
kota. 
4). Kebijakan sumber daya manusia 

• . Melaksanakan· pengembangan · -kua1itas 
sumberdaya manusia dengan cara 
melakukan peningkatan keterampilan atau 
keahlian tenaga kerja · agar mampu 
bersaing dengan pesaing yang 

· menggunak:an teknologi modern 
• Mengupayakan bantuan dari pemerintah 

atau Iembaga lain untuk memberikan 
pengarahan dalam rangka melatih dan 
mengembangkan jiwa wira usaha agar 
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usaha agroindustri tempe kedelai dapat ' 
lebih berkeinbang. 

KESIMPULAN 

l. Agroindustri · tempe kedelai mampu 
memberi nilai tambah yang cukup 
signifikan, yaitu mampu meningkatkan 
tingkat keuntungan hingga 30 · % lebih 
dibandingkan keuntungan dari basil 
penjualan kedelai mentah. 

2. Keunggulan biaya pada pengolah skala 
kecil yaitu pada aktivitas utama, untnk 
logistik kedatam adalah lokasi pemasok, 
untuk . operasi adalah skala usaha dan 
peilentuan waktu pembelian bahan baku. 
Pada aktivitas . pendukung untuk 
pembelian adalah pembelian bahan baku,. 
untuk pengembangan teknologi adalah 
kebijakan penyimpanait bahan ha.kn, 
untuk manajemen SDM · adalah kebijakan 
SDM. 
Sedangkan pada skala rumah tangga, 
aktivitas yang m~njadi faktor keunggulan 
biaya yaitu pada aktivitas utama,. untuk 
logistik kedalam adalah lokasi pemasok, 
untuk operasi adatah skala usaha, dan 
penentuan · pe~belian bahan baku. Pada 
aktivitas pendukung untuk pembelian 
adatah pembeHan bahan · baku, untuk 
manajemen SDM adalah kebijakan SDM. 
Agroindustri tempe kedelai juga punya 
kelemahan pada· aktivitas yang dilakukan. 
Kelemahan tersebut yaitu pada aktivitas 
utama, untuk logistik ke dalam adalah 
pembelian secara kredit, untuk operasi 
adalah kurangnya diversifikasi produk, 
untuk logistik keluar adatah . betum ada 

· kegiatan pengemasan produk dan 
kurangnya kegiatan perencanaan; untuk 
pemasaran dan penjualan ' adalah 
pemasaran yang masih berorientasi loca'.l 
dan kurang adanya kegiatan promosi. 
Untuk pelayanan adalah . kµrangnya 
kegiatan pelayanan kepada konsumen. 
Pada aktivitas pendukung, untuk 
pembelian adalah kurangnya kekuatan 
penawaran pembelian; untuk 
pengembangan · teknologi adalah 
penggunaan teknologi yang masih 

sederhana, untuk manajemen SDM adalah 
kurangnya sikap kreatif tenaga kerja dan 

· kurangnya· ·. rangsangan dari pihak 
pengolah untuk meningkatkari daya 
kreatifitas tenaga kerja, untuk 
infrastruktur perusahaan adalah 
kurangnya kegiatan manajemen umum 
dan pencampuran keuangan perusahaan. 

3. Alternatif strategi pengembangan usaha 
meliputi kebijakan produksi, keuangan, 
pemasaran dan sumber daya manusia. 
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