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Abstract 

The objectives of this exploratif research were to analyze and monetize the values contained in 
a mangrove ecosystem, and to give a scientific consideration about the advantages and disadvantages of 
the conservation of mangrove area to setlement area. The research was conducted in Bangkalan regency. 
The methods applied were Contingent Valuation Method dan Comp~ative Analysis. . 

The result showed that mangrove ecosystem contained (a) direct uses which were production 
of logs, fuel wood, and animals, such as · snakes, crabs, fish, birds, and prawns, (b) indirect uses 

· consisting of physical and biological functions, (c) choice uses such as charcoal, mangrove seddling, and 
forage, (d) existing uses, and (e) ,inherited uses ... Economically value total of all uses was Rp. 
3.618.502 .. 000. Futhermore the conversion of mangrove ecosystem to setlement area would not be in 
accordance with· the definite planning area and would create an economic and environmental 
disadvantages that had to be paid by the community as much as Rp.l.113.217.000. 

Keywords : economic valuation, mangrove ecosystem, Contingent Valuation Method, Comparative 
.Analysis · 

··~-. 
Pendahuluan 

Latar belakang 

mereduksi· kemampuannya daJam mitigasi 
bencana alam di wilayah pesisir. 

Fenomena konversi hutan 
mangrone dijadikan sebagai kawasan 

. Wilayah pes1s1r memiliki dua ·• .· pemukiman banyak dijumpai di· kawasan 
fungsi utama bagi kehidupan man1;1sia, yaitu pesisir Kecamatan Bangkalan. Terdapat 
sebagai penyedia sumberdaya alam dan sekitar 3 kawasan perumahan yang ada di 
pelindung . dari berbagai kemungkinan kawasan tersebut. 2 dantaranya telah dihuni 
bencana alam. Keberadaan dua fungsi dan sisanya sedang dalam tahap 
utama ekosistem pes1str tersebut, pembangunan Pembangunan kawasan 
menjadikan wilayah pesisir sebgai wilayah pemukman, khususnya · kegiatan yang 
yang sangat menarik bagi kiprah mengorbankan ekosistem utama pes1s1r 
pembangunan manusia. Wilayah pesisir perlu disertai dengan kajian ilmiah, untuk 
tidak hanya menjadi wilayah yang mertgetahui keuntungan dan kerugian dari 

· dieksploitasi (diambil) swnberdaya · pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, · 
alamnya, tetapi juga menjadi wi]ayah ditinjau dari aspek ekologis, sosal·budaya 
pengembangan . berbagai kegiatan dan ekonomi. Berdasarkan kajian tersebut 
pembangunan seperti transportasi,, nantinya akan dihaslkan suatu keputusan 
pelabuhan, perikanan, pariwisata dan yang tepat dalam pemanfaatan sumberdaya 
pemukman · .. , pesisir · dengan meminimalkan pengaruh 

Sayangnya, eksploitasi sumberdaya yang ditimbulkan terhadap 
pesisir .yang dilakukan selama ini, telah keberlangsungan ekosistein utama pesisir. 
mengidentifikasikan fenomena kerusakan Masyarakat pada umumnya menlai 
yang tidak hanya mengancam kemampuan sesuatu berdasarkan nilai ek9nomi atau 
ekosistem pesisir dalam menyediakan harga; Jika sesuatu tersebut tidak memiliki 
swnberdaya · al~, tetapi · juga telah nilai atau memiliki nilai ekonomi yang 
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kecil, rnasyarakat cenderung untuk 
rnengeksploitasinya secara besar-besaran, 
tanpa memperhatikan keberlanjutannya 
(sustainability). Xondisi tersebut terjadi 
dalam pemanfaatan hutan mangrove 
sebagai salah satu ekosistem utama di 
kawasan pesisir. Kawasan hutan mangrove 
selama 1m ·hanya dinilai dari 
kemampuannya dalam menyediakan kayu 
bakar, tanpa menilai fungsi ekosistem 
mangrove lainnya, misal sebagai penahan. 
abrasi, penyedia 02 dan sebagai tempaf 
memijah {spawning ground), mencati 
makan (feeding ground) · serta ·tempat 
pembesaran (m1rsery grormd) bagi 
sejumlah biota taut. Fenomena kesalahan 
dalam pemanfaatan dan manafsirkan nilai 
suatu sumberdaya atau ekosistem tersebut · 
melahirkan konsep terjadinya tragedy of 
common (Clark, 1996) yang berujung pada 
kerusakan dan degradasi lingkungan. 

Berangkat dari pemahaman 
tersebut, · penelitian ini dilakukn untuk 
mengidentifikasi pemanfaatan dan nilai 
yang terdapat dalam hutan mangrove 
melalui . valuasi ekonom lingkungan, 
sebagai salah satu ekosisitem utama di 

·.. kawasan pesisir. Identifkasi pemanfaatan 
clan nilai ekonomi yang ada, akan 

· memberikan gambaran yang lebh jelas 
tentang fungsi keberadaan hutan mangrove 
kepada masyarakat (users). Pemahaman 
baru tersebut nantinya dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan dalam 
pemanfaatan hutan mangrove untuk setiap 
kegiatan pembangunan, sehingga mampu 
menciptakan suatu persaman persepsi 
dalam pelaksanaan pembangunan· 
berkelanjutan (sustainable deve/opme1;1t), 
yang tidak hanya tergantung pada 
parameter ekonomi (bisnis) tetapi juga 
preference masyarakat terhadap kualitas 
lingkungan dan alokasi kemakmuran antar 
generasi (intergeneration welfare). 
(Kusumastanto, 2002) 

Metode Penelltian 

Untuk mencapai tujuan penelitan 
yang telah duraikan, menggunakan metode 
valu8$i ekonomi (Economic Valuation). 
Adapun analisa yang dilakukan, meliputi : 

Analisis nilai-nilai yang dimiliJd oleh 
ekosistem hutan mangrove 

Untuk menguraikan nilai-nilai yang 
dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove di 
wulayah studi, sebelurnnya perlu diketahu 
pemanfaatan hutan mangrove. Diperlukan 
metode analisis deskrptif, untuk 
menginventarisasi dan menguraikan nilai
nlai yang ada karena keberadaan hutan 
mangrove. Langkah-langkah yang 
dilakukan meliputi : 
1. Inventarsiasi nilai-nlai . (manfaat) 

keberadaan hutan mangrove, melalui 
survey dan transek Japangan terhadap 
masyarakat di sekitar wilayah 
penelitian. · 

2. Pengelompokan basil inventarisasi 
nilai-nlai keberadaan hutan mangrove 
menjadi dua kelompok manfaat, yatu 
manfaat )angsung (direct use) dan tidak 
.Jangsung (in direct use). 

Analisis Val11asi Ekonomi Lingkungan 
(Total Economic Value) 

Analisis valuasi ekonomi 
lingkungan dilakukan melalui teknik 
valuasi nilai ekonomi total hutan mangrove, 
merupakan upaya untuk mengkuantifkasi 
barang dan jasa sumberdaya hutan 
mangrove ke nilai uang (monetize), terlepas 
ada tidaknya nilai pasar terhadap barang 
dan jasa tersebut. Terdapat beberapa 
macam teknk valuasi nilai ekonomi 
sumberdaya, salah satunya adalah 
Contingent Valuation Method {CVM). 

CVM merupakan teknik valuasi 
melalui survey langsung mengenai 
penilaian respon secara individual dengan 
c.ara menanyakan kesediaan untuk 
membayar (willingness to pay) terhadap 
suatu komoditi sumberdaya ._yang non 
marketable. Dikatakan contingent, karena 
pada konds1 tersebut respon seolah-olah 
dihadapkan padca pasar yang sesungguhnya 
dimana sedang terjadi transaksi. Teknik ini 
selain dapat mengkuantifikasi nilai pilihan, 
nilai eksstensi dan nilai pewarisan, juga 
dapat dgunakan untuk menilai penurunan 
kualitas. 

Comparative Risk Analysis 
Kelanjutan dari kuantifikasi nilai 

sumberdaya hutan mangrove yang telah 
diberi harga (monetize) selanjutnya Total 
Nilai Ekonomi hutan mangrove 
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dibandingkan dengan nilai investasi 
· · pembangunan kawasan pemukiman. 

Konsep yang digunakan adalah benefit.- cost 
analysis (CBA). Dasar penilaian yang 
dgunakari adalah with project and without 
project 

Pada Comparative Risk Analysis, 
resiko konversi hutan mangrove juga 
dtelaah untuk dijadikan sebagai keputusan 
dalam pemanfaatan hutan mangrove. 
Resiko kehilangan hutan mangrove yang 
telah dikonversi sebagai kawasan 
pemukiman, tidak akan terasa dalam kurun 
waktu yang dekat. Untuk itu daJam 
Comparative Risk Analysis, juga diperlukan 
estimasi dari willingness to pay masyarakat 
untuk mengubah resko yang dihadapi. 

Hasil dan Pembahasan 

Identifikasi terhadap nilai dan manfaat 
keberadaan mangrove dilakukan melal ui 
penilaian terhadap semua nilai yang ada, 
baik manfaat langsung dan manfaat tidak 
langsung. Nilai-nilai dari manfaat 
keberadaan hutan mangrove selanjutnya di 
dekati melalui asumsi dan pendekatan 
lainnya berdasarkan hasil penelitian 
sebelumnya Adapaun hasil identifikasi 
nilai dan manfaat ekosistem hutan 
mangrove sebagai berikut : 

Nilai-nilai yang dimiliki oleh ekosistem 
hutan mangrove 

Penilaian terhadap manfaat keberadaan 
mangrove dilakukan terhadap segenap 
manfaat yang terdapat pada ekosistem 
mangrove. Identifikasi terhadap rnanfaat 
yang terdapat di ekosistem mangrove, 
terlihat piuia tabel 6 berikut : 

Tabel 6 Bentuk Pemanfaatan dan Fru1gsi Hutan Mangrove 
No Direct Use Value Use value Non-use value ------------------------Nil ai manfaat Nilai Manfaat Nilai Nilai 

tidak langsung pilihan keberadaan pewansan 
Kayu log Fungsi fisik Arang Nilai relijius Rehabilitasi 

mangrove 
. 2 Kayu bakar Fungsi biologis Pakan temak 

3 Ular 
.4 Ikan 

5 Kepiting 
6 Belut 
7 Udang 
8 Burung 
9 Kerang 

Sumber : Basil identifikasi lapangan, 2007 

Valuasi Nilai Ekonomi Total (Total 
Economic Value) 

Identifikasi manfaat dan fungsi 
sumberdaya alam merupakan upaya 
penemuan nilai ekonomi total dari suatu 
·sumberdaya alam. Selanjutnya hasil 
identifikasi manfaat dan fungsi sumberdaya 
alam tersebut diperhitungkan, baik nilai 
guna maupun nilai fungsionaJ, dalam 
menyusun kebijakan pengelolaannya 
sehingga alokasi clan altematif 
penggru1aannya secara benar dan mengenai 
sasaran. 

· · Secara garis besar nilai ini dibagi 
ke dalam dua macam, yaitu nilai manfaat 
(use value) dan bukan nilai manfaat (non 

•use value) Nilai manfaat langsung terdiri 

Pembibitan 
mangrove 

dari nilai manfaat langsung (direct use 
value), nilai manfaat tidak langsung 
(indirect use value) dan nilai manfaat 
pilihan (option value). Untuk non use value 
terdiri atas nilai pewarisan ( bequest value) 
dan nilai keberadaan (existence value). 
Adapun hasil perhitungan nilai dari tiap 
manfaat keberadaan ekosisitem mangrove, 
meliputi: 
Nilai Man faat Langsung (Direct Use 
Value) 

Nilai manfaat langsung 
merupakan hasil dari barang dan jasa yang 
terkandung dalam suatu sumberdaya yang 
secara langsung dapat dimanfaatkan. 
Adapun hasil dari peni!aian terhadap 
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· rnanfaat langsung ekosistem mangrove, terdapat pada tabel berikut : 

Tb 1 7 P ·1 . P a e emaian eman aatan d F an ungs1 1rect se utan anJrrove 
No Komponen Asumsi Nilai barang/jasa sebagai Nilai Penyetaraan 

Manfaat asumsi (Rp) (Rn) 
1 Kayulog Penggunaan Harga kayµ log per mz 1.205. 760.000 

sebagai kayu (2.000.000) 
bangunan 

2 Kayu bakar, Penggunaan Harga minyak tanah per 62.244.000 
ranting sebagai liter (2.600) 
kavu bakar 

3 Ular Pemanfaatan kulit Harga kulit ular per m ,.500.000 
(2.500) 

4 Ikan Konsumsi Harga ikan per kg (3.500) 9.550.000 
5 Beltrt Konsumsi Hanza belut oer kg (5.000) 1.000.000 
6 Kepiting Konsumsi Harga kepiting per ekor 1.000.000 

(l.000) 
7 Udang Konsumsi Harga udang per kg 30.000.000 

(15.000) 
8 Burung Perburuan Harga -bunmg per ekor 130.000 

(1.000) 
9 Kerang Konsumsi Harga kerang per kg 450.000 

(3.000) 
Total 1.310.634.000 

Sumber : Hasil identifikasi lapangan, 2007 

Perhitungan nilai pemanfaatan dan fungsi 
direct use value 

harganya. Harga ditentukan dengan 
menggunakan nilai kesetaraan l 
pikul kayu bakar ranting mangrove 
yang cukup digunakan masak 
selama 1 minggu, setara dengan 
10,5 liter minyak tanah ( 1 hari 
asumsi 1,5 liter). Bila harga minyak 
tanah Rp. 2600/liter, maka nilai. 
ranting kayu bakar = (30 x Rp 2600 
x 1,5) = Rp. 117.000,-. Jumlah 
kepala keluarga yang ada di 
kawasan perumahan dan sekitarnya 
532 KK (Kecamatan Bangkalan 
Dalam Angk~ 2006). · Total nilai 
kayu bakar = Rp.117 .000 x 532 = 
Rp. 62244.000,-

1. Nilai kayu log 
Nilai manfaat kayu log dihitung 
berdasarkan data tegakan, 
kerapatan dan diameter kayu 
tersebut. Rata-rata kerapatan 40 
id/ha, rata-rata tinggi 5 m dan rata
rata diameter 40 cm, maka nila 
tegakan perkerapatan dihitng 
dengan menggunakan rumus : 

Vbt = Il R2 x Tinggi ._ Vbt = IT 0,22 x Sm 

Vha = Vbt x kerapatan 

= 0,3768m3 

V ha = 0,3768 x 40 
= 15,072 msn,a 

Harga kayu mangrove Rp. 
2.000.000 m3 maka didapatkan 
nilai Rp. 
30.144.000/ha Luas ekosistem 
mangrove yang digunakan sebagai 
kawasan perumahan 40 ha. Total 
nilai kayu log = Rp.30.144.000 x 
40 = Rp. 1.205.760.000 

2. Nilai kayu bakar · 
Nilai kayu bakar ranting hutan 
bakar dihitung berdasarkan hasil 
perolehan dikalikan dengan 

Nilai ular · 
Dihtung berdasarkan basil 
tangkapan hasil tangkapan 
pembiayaan pert.ahun. Hasil 
kuesioner mendapatkan, sekitar 10 
orang yang berprofesi sampingan 
sebagai penangkap ular. Rata-rata 
pertahun, hasil tangkapan ular 
sebanyak 20 ekor/orang. Hasil 
tangkapan ular, dikuliti untuk 
dimanfaatkan kulitnya. Harga kulit 
ular per ekor Rp 2.500. Total nilai 
ular = Rp. 2.500 x 20 x 10 = Rp 
500.000,-
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4. Nilai belut 
Nilai belut dihitung berdasarkan 
jumlah basil tangkapan pertahun 
dikalikan dengan harga jual. Luas 

. lahan 40 ha, didapatkan hasil 
tangkapan belut 200 kg/th dengan 
harga jual Rp. 5000/kg, maka total 
nilai belut = Rp 1.000.000,-

5. Nilai kepiting 
Nilai kepiting dihitung berdasarkan 
jumlah basil tangkapan pertahun 
dikalikan dengan harga jual. Luas 
Jahan 40 ha, didapatkan basil 
tangkapan kepiting 1 000 ekor/th 
dengan harga jual Rp. 1000/ekor, 
maka total nilai kepiting = Rp 
1.000.000,-

6. Nilai udang 
Nilai udang dihitung berdasarkan 
jumlah basil tangkapan . pertahun 
dikalikan dengan harga jual. Luas 
lahan 40 ha, didapatkan basil 
tangkapan udang 2000 kg/th 
dengan harga jual Rp. 15 .000/lcg, 
niaka total nilai udang = Rp 
30.000.000/th,-

7. Nilai burung 
Nilai burung dihitung berdasarkan 
jumlah basil buruan per tahun 
dikalikan dengan harga jual. Luas 

lahan 40 ha, didapatkan basil 
tangkapan burung 130 
ekor/th dengan harga jual Rp. 
1000/ekor, maka total nilai burung 
= Rp 130.000/th 

1. Nilai kerang 
Nilai kerang dihitung berdasarkan 
jumlah hasil tangkapan pertahun 
dikalikan dengan harga jual. Luas 
lahan 40 ha, didapatkan hasil 
kerang 150 kg/th dengan harga jual 
Rp. 3000/kg, maka total nilai 
kerang = Rp 450.000,-

Nilai total manfaat langsung dari ekosistem 

mangrove seluas 40 ha bernilai Rp. 

1.310.634.000 

Nilai manfaat tidak langsung (In-Direct 
Use Value) 

Penilaian terhadap manfaat tidak 
langsung dari ekosistem mangrove 
didasarkan atas barang atau jasa yanga ada 
karena keberadaan suatu sumberdaya yang 
tidak secara langsung dapat dambil dar 
sumberdaya alam tersebut. Hasil 
perhitungan terhadap nilai manfaat tidak 
langsung dari ekosiistem mangrove, 
sebagai berikut : 

Tb 1 8 P ·1 . P a e em ruan f: eman aatan d F an ungs1 n ,rect se utan u. J{; anwove 
No Komponen Asumsi Nilai barang/jasa Nilai Penyetaraan 

Manfaat seba2ai asumsi (Rp) (Rp_) 
~ 1 Fungsi Pembuatan Pembuatan hatchery 1.286.000.000 

biologis hatchery 
Nursery 
ground 
Feeding 
~round 
Spawning 
ground 

2 Fungsi fisik Pembuatan break Pembuatan break water 1.500.000.000 
water 

Penahan 
ombak 

Total 2. 786.000.000 
Sumber: Hastl 1dent1fikas1 lapangan, 2007 

Perhitungan nilai manfaat tidak langsung 
l . Fungsi biologis · 

Manfaat tidak langsung ekosisitem 
mangrove diantaranya adalah 

sebagai tempat penyediaan pakan 
(feeding ground), tempat 
pembesaran (nursery ground) clan 
tempat pemijahan (spawning 

. i ~ : . ~. • - • .. . . ! ' 
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ground) ikan. Manfaat ini didekati 
dengan jumlah hasil tangkapan ikan 
di perairan sekitar mangrove. Nilai 
yang diperhitungkan ini tidak 
meliputi ikan basil tangkapan laut 
lepas pantai yang dianggap tidak 
memanfaatkan fungsi hutan 
tersebut. Luas 40 ha mangrove, 
memerankan ketiga fungsi diatas, 
nilainya akan sama dengan nilai 
investasi untuk membangun 
hatchery (mulai dari pernbenihan 
sarnpai pembesaran). Nilai 
pembangunan hatchery di Pasuruan 
senilai Rp.1.286.000.000. sehingga 
nilai dari ekosistem mangrove 
dalam memerankan ketiga fungsi 
tersebut sebesar Rp.1.286.000.000 

2. F'ungsi fisik 
Ekosisitem mangrove juga 
berfungsi sebagai peHndung pantai 
dari gelombang laut. Nilai ini 
dihitung melalui pendekatan 
pembuatan beton yang setara 
dengan fungsi hutan mangrove 
sebagai pebahan abrasi. Hasil 
perhitungan (Dahuri, 2002) biaya 
standar beton pemecah gelombang 
berukuran I m x S m x 6 m dengan 
daya tahan 10 tahun adalah 
5.000.000. Panjang pantai di 
kawasan perurnahan adalah 3. 000 
m, maka diperoleh nilai fungsi 
sebesar Rp I S.000.000.000/10 th 
atau sebesar 1.500.000.000/th 

Nilai total manfaat tidak langsung 
dari ekosistem mangrove seluas 40 ha 
bemi1ai Rp. 2.786.000.000 

Nilai manfaat pilihan (Option Value) 
Nilai manfat pilihan dari 

ekosistem mangrove dapat dinilai 
berdasarkan potensi manfaat langsung atau 
tidak dari suatu sumberdaya alam yong 
dapat dimanfaatkan diwaktu mendatang 
dengan asumsi sumberdaya tersebut tidak 
mengalami kemusnahan atau kerusakan 
yang pennanen. Nilai manfaat pilihan yang 
ada di wilayah studi, meliputi kegiatan · 
pembuatan arang, pakan temak dan 
pembibitan mangrove. Pemberian nilai 
manfaat pilihan yang ada di wilayah studi 
didasarkan atas basil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan Ruitenbeek. Penelitian 
Ruitenbeek, 2002 sebesar US $ 
l.500/km2 /th dapat digunakan sebagai 
acuan untuk memberikan nilai pilihan, 
dengan asumsi ekosistem mangrove 
tersebut berfungsi penting secara ekologis 
dan tetap terpelihara Luas 40 ha atau setara 
dengan 400.000 m2 (0,4 km2

) ~ nilai 
pilihan yang d idapat US $ 600/th a'i:au Rp 
5.100.000,-/th (kurs IUS $ = Rp.8500,-) 
4.2.4 Nilai keberadaan (Existence 
Value) 

PeniJaian terhadap nilai 
,keberadaan ekosistem mangrove didasarkan 
atas nilai yang berkaitan dengan nilai 
re]ijius dengan melihat adanya hak hidup 
pada setiap komponen sumberdaya alarn. 
Nilai keberadaan ekosjstern mangrove, 
terkait dengan nilai relijius, berupa kegiatan 
selametan sebelum melaut clan upacara · 
malarn l suro. Nilai eksistensi dapat 
diketahui dengan menggunakan metode 
contin~en valuation. Nilai rupiah rata
rata/m /th yang diperoleh dari . sejumlah 
responden merupakan nilai eksistensi 
ekosistem mangrove tersebut. Pehelitian 
mendapatkan nilai sebesar Rp. 
300.000.000/th, yang didapatkan 
berdasarkan keingainan responden untuk 
mempertahankan nilai rclij ius yang melihat 
adanya hak hidup pada setiap komponen 
sumberdaya alarn. 
4.2.5 . Nilai pewarisan (Baquest Value) 

Penilaian terhadap nilai 
pewarisan ekosistem mangrove didasarkan 
atas nilai yang berkaitan dengan 
perlindungan atau pengawetan 
(preservation) suatu sumberdaya aglµ" dapat 
diwariskan kepada generasi mendatang. 
Nilai keberadaan ekosistem mahgrove, 
terkait dengan nilai pewarisan, berupa 
kegiatan rehabilitasi mangrove. Nilai 
pewarisan dapat diketahui dengan 
menggunakan metode contingen valuation. 
Nilai tm didekati dengan nominal 
p~laksanaan kegiatan rehabilitasi 
lingkungan pes1s1r dan peningkatan 
kesadaran masyarakat yang dilaku.kan oleh 
Puslit Lingkungan Pesisir clan Lautan 
Unijoyo. Nominal pelaksanaan tersebut 
sebesar Rp. 5.0.000.000,-/ha/thn. Nominal 
pelaksanaan kegiatan tersebut dapat 
dijadikan asumsi besarnya nilai pewarisan 
ekosistem mangrove. Jadi nilai pewarisan 

~' ' . t. . . . ~ : . . ' . ., . . ' ' : : ;: ? ; '" . .' . . ·. . . ·, f : ,' • ' ~. : • : ~ • : ~. 
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ekosistem mangrove di kawasan seluas 40 
ha mendapatkan nilai sebesar Rp. 
2.000.000.000. 

Hasil penilaian terhadap total 
nilai ekonomi di ekosistem mangrove 
diperoleh dengan menjumlahkan basil 

penilaian nilai manfaat langsung, manfaat 
tidak langsung, nilai pilihan, nilai 
keberadaan dan nilai pewarisan. Total nilai 
ekonomi yang diperoleh sebesar Rp. 
3.618.502 .. 000. Detail total nilai ekonomi 
yang diperoleh sebagai berikut: 

T b l 9 T tal N' I . Ek a e 0 1 aJ. . k t onom1 e os1s em mangrove 
No Manfaat 
1 Direct use 
2 Indirect use 
3 Option value 
4 Existence value 
s Baquest value 

Total 
Sumber : Hastl identifikasi lapangan, 2007 

Comparative Risk Analysis 

Analisis komparatif dimaksudkan 
untu menemuk.an altematif startegi 
penggunaan kawasan terbaik, melalui 
pemenuhan kiteria ekonomi clan 
lingkungan. Kriteria lingkungan dengan 
indikator keberadaan ekosistem mangrove 
dan skala usaha perikanan tangkap. Kriteria 
ekonomi, meliputi indikator tingkat 
keuntungan dan dampak ekstemalitas yang 
ditimbulkan. (Subari, 2007). Pada kajian 
m1, akan dibandingkan penggunaan 

Nilai Penyetaraan (Rp) 
1.310.634.000 

2.786.000 
5.100.000 

300.000.000 
2.000.000.000 
3.618.502.000 

kawasan ekosistem mangrove sebagai 
kawasan perumahan versus nilai kawasan 
ekosistem mangrove secara alami. 

Penilaian aspek ekonomi 
keberadaan kawasan perumahan, dilihat 
dari besarnya inv~stasi yang dikeluarkan 
untuk mengembangkan kawasan tersebut. 
Besamya nilai investasi yang dikeluarkan 
di tiap perumahan yang memanfatkan 
ekosistem mangrove seluas 40 ha, sebagai 
berikut: 

T b I 10 I a e nves b 1 pen gem anj2 an k awasan perum ah an 
No Perumahan Pen gem bang Luas (ha) Nilai Investasi 

(Rp) 
1 Pangeranan Asri PT. Pangeran Asri 25 1.964.000.000 
2 . Kemavoran Indah PT.Tri Jaya 10 1.056.000.000 
3 Mlaiah Permai PT, Bumi Permai 5 785.000.000 

Total 
Sumber : Hasil identifikasi lapangan, 2007 

Total nilai investasi tersebut, 
menunjukkan, bahwasanya biaya yang 
dikeluarkan untuk membangun kawasan 
perumahan, sebesar Rp. 3.805.000.000 
lebih besar jika dibandingkan dengan total 
nilai ekonomi ekosistem mangrove, yaitu 
.sebesar Rp. 3.618.502.000. 

Tabel 11. 

40 3.805.000.000 

2 Penebangan · 
3 Abrasi ,' i 

4 Kelangkaan · biodiversity 
5 Banjir 

Sumber : Pengamatan lapangan, 2007 

Namun, perhitungan tersebut, belum 
memasukkan nilai ekstemalitas yang di 
timbulkan oleh pengembangan kawasan 
perumahan. · Eksternalitas dari 
pengembangan · kawasan perumahan yang 
ada, meliputi : 
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Pengaruh dari eksternalitas dapat 
dinilai melalui pendekatan terhadap 
sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakah 

untulc menilai dampak eksternalitas 
tersebut, sebagai berikut : 

T b 1 12 P ·1 . a e em atart ter 1ap amp e stern had d ak k ttas pen~em an~an ar b k awasan perum ah an 
No Dampak Asumsi 

Ekstemalitas 
1 Pencemaran Pembuatan IP AL 

2 . Penebangan Rahabilitasi 

3 Kelangkaan Nilai biota 
biodiversity 

4 Abrasi dan banjir Pembuatan parit 

Total 
Sumber : Pengamatan lapangan, 2007 

Keterangan 
o Pembuatan IP AL pada pembangunan 

pasar seluas 67.801 m2 , sebesar Rp. 
68.500.000. Jika luas kawasan 
perumahan 40 ha, biaya pembuatan 
IPAL Rp. 403.465.000 

o Pembuatan parit pada pemb~gunan 
parit seluas 67.801 m2 

, sebesar Rp. 
125.000;000. Jika luas kawasan 
perumahan 40 ha,biaya pembuatan parit 
Rp. 736.250.000 

Penilaiart tersebut, menunjukkan, 
meski memiliki nilai ekonomi lebih tinggi 
dibandingkan dengan total valuasi ekonomi 
ekosistem mangrove, namun dampak 
ekternalitas yang ditimbulkan dengan 
adanya kawasan perumahan tersebut 
sebesar Rp. 1.299.715.000. Sehingga meski 
secara ekonomi, pemgembangan kawasan 
perumahan menguntungkan, jika tanpa 
melakukan pengelolaan terhadap 
lingkungan sekitar, dampak yang harus 
ditanggung masyarakat bernilai 
Rp. 1.113.217.000,-. 

Kondisi tersebut, menunjukkan 
bahwasanya, pembangunan tan pa 
. memperhatikan · aspek lingkungan dan 
hanya mengutamakan keuntl:Jiigan semata 
jelas akan merugikan masyarakat. Jika 
dilihat dari peruntukan lahan serta tata 
ruang wilayah pesisir di Kabupaten 
Bangkalan yang ada, kawasan yang 

Nilai (Rp) Somber Acuan 

403.465.000 ANDAL reloaksi 
pasar Bangkalan, 
2007 

50.000.000 Penilaian Total 
valuasi ekonomi 

110.000.000 Penilaian Total 
valuasi ekonomi 

736.250.000 ANDAL reloaksi 
pasar Bangkalan, 
2007 

Rp. 1.299.715.000 

dijadikan lokasi pengembangan perumahan, 
diperuntukkan bagi pengembangan usaha 
lain, yaitu budidaya laut. 

Kenyataan ini jelas menunjukkan, 
adanya kesalahan dalam imp lementasi tata 
ruang wilayah pesisir yang sudah ada 
Kesalahan ini berakibat pada besarnya nilai 
eksternalitas yang ditimbtilkan. Jika 
dibiarkan berlarut-larut, dampak 
eksternalitas yang ditimbulkan akan 
semakin besar, tidak hanya dari dampak 
pengembangan perumahan, tetapi juga dari 
jenis kegiatan lain yang tidak sesuai 
penetapan peruntukannya. 

Hasil uji komparatif juga 
menunjukkan secara ekonomi, ekosistem 
mangrove lebih · bernilai dibandingkan 
dengan keberadaan kawasan perumahan. 
Nilai manfaat langsung, manfaat tidak 
langsung dan · manfaat lainnya, memiliki 
nilai yang lebih baik secara ekonorni. Fakta 
tersebut, seringkali tidak diketahui oleh 
masyarakat dan pemegang kebijakan yang 
seringkali hanya · melihat · · ekosistem 
mnagrove sebagai kawasan yang hanya 
berfungsi sebagai penghasil kayu bakar. 



EMBRYO VOL. 4 NO. 1 JUN! 2007 ISSN 0216-0188 

Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Beberapa hal yang dapat 
disimpulkan dari penilaian terhadap nilai 
dan rnanfaat keberadaan ekosistem 
mangrove, sebagai berikut : 
1. Identifikasi nilai-nilai manfaat . di 

ekosistem mangrove, berupa a) manfaat 
langsung berupa penghasil kayu log, 
kayu bakar, ular, kepiting, ilcan, udang 
dan burung, b) manfaat tidak langsung 
berupa fungsi fisik dan fungsi biologis, 
c) manfaat pilihan berupa pembuatan 
arang, pembibitan mangrove dan pakan 
temak, d) manfaat keberadaan dan e) 
manfaat pewarisan. 

2. Total nilai ekonomi sebagai akumulasi 
dari perhitungan nilai manfaat 
langsung, tidak langsung, pilihan, 
keberadaan dan pewarisan, sebesar Rp. 
3.618.502 .. 000. 

3. Hasil perhitungan nilai ekonomi dan 
comparative risk analysis, 
menunjukkan konversi ekosistem 
mangrove sebagai kawasan perumahan 
yang tidak sesuai dengan penetapan tata 
ruang merupakan bentuk kerugian 
ekonomi dari lingkungan dan 
masyarakat. Kerugian yang ditanggung 
bernilai Rp.1.113.217.000. Fungsi 
biologi dan fisik dari keberadaan 
ekosistem mangrove yang terpelihara 
secara baik akan menjamin 
keberlangsungan penyediaan jasa 
kenyamanan, penyediaan · sumberdaya 
alam, penyedia kebu~han hidup dan 
sebagai penampung limbah. 

Saran 

I. Perlu dilakukan kajian lanjutan tehtang 
arahan bentuk pengelolaan ekosistem 
mangrove berdasarkan persepsi 
stakeholder 

2. Adanya pengaturan penggunaan lahan 
di kawasan pesisir berupa tata ruang 
pesir akan menjamin keberlangsungan 
segenap eksistem y;;mg ada 
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KORELASI PEMUPUKAN FOSFAT DENGAN PERTUMBUHAN 
TANAMAN, BINTIL AKAR DAN BASIL DUA VARIETAS 

KEDELAI ( GLYCINE MAX L) 

AminZuchri 
Prodi Agronomi, Fakultas Pertanian Universifas Trunojoyo 

ABSTRACT 

The research to analyze the correlation of phosphate fertilizer dosage with plant growth 
parameters, nodule characteristics and yield of soybean was carried out. The research consisted two 
factors was arranged in a complete randomized design with three replications. The first factor was 
soybean variety consisted of Galunggung and Lokon, which all were determinate type. The second factor 
was dosage of phosphate fertilizer, consisted of five levels which were 0, 2455, 490,9, 736,4 and 981,8 
mg/container. 

The research revealed that there were significantly positive correlative between Phosphate 
fertilizer and (1) dry weight of aerial part ofGalunggung and dry weight of ofLokon; (2) nodule number 
and dry weight/plant, nodule fresh weight/nodule of both Galunggung and Lokon (except nodule fresh 
weight/nodule of Lokon). The nodule proportion of Galunggung was higher than that of Lokon; (3) dry 
weight and seed number/plant, the percentage of full pods and fertile nodes on Galunggung. 
While significantly negative correlation seemed to happen on dry weight and plant seed nwnber/plant, the 
percentage of full pods and fertile nodes, seed weight/seed ofLokon. 

Keyword: correlation, fertilizer, phosphate, soybean 

PENDAHULUAN 

Nitrogen tergolong unsur hara 
esensial bagi pertumbuhan tanaman. Namun 
ketersediaan unsur ini relatif cukup terbatas 
bagi tanaman sehingga dapat menjadi faktor 
pembatas pertumbuhan dan capaian produksi 
tanaman. Dilain pihak, keberadaan Nitrogen 
di atmosfer cukup berlimpah, mencapai 78% 
v/v. Permasalahannya ialah unsur ini tidak 
tersedia bagi tanaman sehingga tanaman tidak 
dapat secara langsung menyerap unsur ini. 
Namun, pada tanaman yang tergolong 
Leguminosae mampu / dapat memanfaatkan 
unsur Nitrogen (N2) atmosfer tersebut melalui 
proses simbiosis mutualistik dengan bakteri 
Rhizobium spp. Dalam proses ini, bakteri 
memperoleh sumber energi berupa 
(karbohidrat) dari tanarnan, sebaliknya 
tanaman Leguminosae memperoleh Nitrogen 
dari hasil fiksasi Nitrogen (N2) oleh bakteri 
dalam bakteroid bintil akar. Menurut Allos 
dan Bartholomew (1996) jika simbiosis 
Legum - Rhizobium spp efektif, maka % 
kebutuhan Nitrogen (N2) tanaman dapat 
diperoleh dari basil fiksasi tersebut. Sehingga 

Jutono (1992) menyebut proses ini sebagai 
pabrik pupuk Nitrogen. 

Dalam memacu dan mengoptimalkan 
proses fiksasi 'Nitrogen (N2) oleh bakteri 
Rhizobium spp, keberadaan nutrisi Fosfat 
dalam bentuk mol ATP, sangat diperlukan 
terutama dalam ·. mereduksi Nitrogen (N2) 

menjadi senyawa amoniak (NH3), yang 
selanjutnya menjadi asam-asam amino. 
Kekurangan linsur P ini dapat berarti 
menghambat reduksi Nitrogen (N2) menjadi 
NH3 sehingga tanaman Leguminosae dapat 
mengalami defisiensi Nitrogen yang berakibat 
terganggu / terhambatnya pertumbuhan 
tanaman. 

Selain itu, fosfat merangsang 
pembentukan bintil akar dan menambah berat 
kering (brangkasan) Semanggi (Keya, 1975). 
de Mooy dan Pesek (I 969) melaporkan bahwa 
terdapat korelasi erat antara pemupukan fosfat 
dengan pertumbuhan, pembentukan dan 
perkembangan bintil akar serta basil kedelai. 
Bahkan Freire (1977) menyimpulkan bahwa 
berat bintil akar clan hasil kedelai bertambah 
secara nyata seiring dengan bertambahnya 
dosis Fosfat. Hal berbeda dilaporkan oleh 
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Boonkerd et · al. (1976), bahwa walaupun 
pemupukan Fosfat dapat menambah hasil 
secara nyata, namun tidak terdapat hubungan 
(korelasi) erat dengan jumlah dan berat kering 
bintil akar, dan berat kering tanaman. 

Taraf toleransi / kepekaan suatu 
varietas kedelai mempengaruhi respon 
tanaman terhadap pemupukart Fosfat (Howell 
dan Bernard, 1961). Varietas Kedelai yang 
toleran (chief) respon terhadap pemupukan 
fosfat dosis tinggi, sebaliknya varietas yang 
peka (Lincoln) menunjukkan penurunan 
pertumbuhan dan hasil . Hasil serupa 
dilapotkan pula oleh Dunphy et al. (1968). 
Kepekaan kedelai V arietas Lincoln tersebut 
(Lee et al., 1966) diduga berkaitan dengan 
berkurangnya kadar ARN-P dalam jaringan 
daun, sehingga berdampak pada 
terakumulasinya P di akar. 

Oleh karena itu, penelitian yang telah 
dilakukan bertujuan untuk menganalisis 
adanya korelasi pemupukan Fosfat dengan 
pertumbuhan, pembentukan dan 
perkembangan bintil akar serta basil dua 
varietas kedelai. Diduga pemupukan Fosfat 
berkorelasi dengan pertumbuhan, 
pembentukan dan perkembangan bintil serta 
hasil kedelai. 

BAHAN DAN METODA . 

Percobaan dilakukan dalam pot-pot 
percobaan. Percobaan diselenggarakan pada 
F ebruari 2004 hingga Mei 2004 di Desa 
Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten 
Bangkalan.. · 

Percobaan terdiri dua faktor 
perlakuan, faktor pertama varietas kedelai, 
yaitu : varietas Galunggung dan Lokon. 
Kedua · varietas tergolong tipe determinate. 
Faktor kedua, dosis Fosfat (SP36) terdiri : 0 , 
245,5 mg, 490,4 mg, 736 mg dan 981,8 
mg/pot. Faktor perlakuan yang telah tersusun 
diatur dalam Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan tiga kali ulangan. Benih-benih 
Kedelai yang telah diinokulasi Rhizoplus 
ditanam dalam pot-pot percobaan yang berisi 
12 kg tanah mediteran merah kuning yang 
telah lolos saring 0,2 mm. Pemupukan 
tanaman (sesuai perlakuan) diberikan pada 
saat tanam, diletakkan ± 5 cm disamping 
benih dengan kedalaman ±7,5 m. Pada saat 

tanam, kondisi air media (tanah) berada pada 
kapasitas lapang. Penyiraman dilakukan dua 
hari sekali sesuai dengan taraf pengurangan 
air yang telah dikalibrasikan dengan taraf 
evaporasi. 

Data yang diamati berupa 
pertumbuhan tanaman (berat kering t.ajuk dan 
akar):, jumlah dan berat kering bintil akar per 
tanaman, berat bintil per bintil. Data tersebut 
diamati pada saat pembungaan penuh (± ~O 
hst), dan dilakukan secara destruktif. Menurut 
Allos dan Bartholomeus (1996) pada period.e 
pembungaan, fiksasi Nitrogen (N2) 
berlangsung maksimal dan menurun secara 
drastis pada saat pembentukan dan pengisian 
polong. Sedang data non destruktif, mencakup 
: jumlah dan berat kering biji/tanaman, 
persentase polong isi dan buku subur, jumlah 
biji/polong. Berat kering suatu organ 
diperoleh setelah dikering oven pada 85°C 
selama 48 jam. 

Untuk mengukur keeratan hubungan 
antara dosis pemupukan Fosfat ( x ) dengan 
variable ( y ) yang diamati digunakan rurnus 
(Prajitno, 1981): 

LX1Yt -(Lx1XLx1)/n 

Untuk pengujian rxy dilakukan uji hipotesis, 
sebagai berikut : 
Ho : Qxy = 0 yang berarti tidak ada hubungan 
tinier antara x dan y, melawan : 

Ho: Qxy* 0 
dengan asumsi Qxy = 0 sampel statistik rxy 
bersifat tak bias dengan varians = 

(1 - r XJ,2 )/(n - 2) 
r. -Q 

Berdasarkan nilai t ,,, = ~ "' "' 
1-rr//{n-2) 

_rxy~ 

- ~1-r:l./ 

Maka jika I t hit I ~ t tab ( a/2 ; n-2 ), Ho 
ditolak. yang berarti tidak ada korelasi antara 
pemupukan fosfat (SP-36) dengan variabel 
yang diamati ( y ). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertumbuhan tanaman dicirikan oleh 
pertambahan ukuran dan berat kering tanaman 
(Harjadi, 1999). Pertumbuhan dipengaruhi 
antara lain oleh ketersediaan hara. Hasil 
percobaan pemupukan fosfat menunjukkan 
bahwa dosis fosfat (SP36) berkorelasi positif 
nyata hanya dengan berat kering dan tinggi 
tanaman kedelai varietas Galunggung, tinggi 
dan berat kering, akar varietas Lokan (Tabel 
1). 

Tabel 1. Korelasi pemupukan Fosfat Dengan 
Pertumbuhan Kedelai V arietas 
Galunggung dan Lokon 

Penggunaan 
V arietas Kedelai 

Lokon Galunggung 
Pupuk SP 36 

50HST1 50HST1 
Bobot Kering 

mg/pot Tanaman 
mg/Tanaman 

0 6352,3 6152,5 
245,5 7232,9 6883,2 
490,9 8171,9 7093,0 
736,4 9580,3 8183,6 
981,8 7437,6 7973,8 

r hitun2 0,591 0,941* 

mg/pot 
Tinf!f!i Tanaman 

cm 
0 73,52 74,70 

245,5 74,72 76,68 
490,9 77,33 79,45 
736,4 81,48 83,55 
981,8 79,35 82,45 

r hitung 0,892* 0,945.t 

mg/pot 
Bobot Kering Akar 

mg/Tanaman 
0 2012,2 2108,0 

245,5 2105,6 2764,4 
490,9 2407.7 2681,8 
736,4 2840,0 2266,5 
981,8 2671,6 2153,1 

r hitumz 0,914"' -0,210 

a Hari Setelah Tanaman 
* Berbeda nyata ( p = 0,05) 

Hasil tersebut menginformasikan bahwa 
bertambahnya dosis pupuk fosfat cenderung 
menambah pertumbuhan tanaman baik organ 
tajuk maupun akar. Hal menarik ialah berat 
kering akar varietas Galunggung yang 
cenderung berkurang dengan semakin 
bertambahnya dosis pupuk fosfat, walaupun 
berkorelasi negatif tidak nyata (r = - 0,210), 
suatu hal yang berbeda dengan berat kering 
akar varietas Lokon yang berkorelasi nyata 
dengan dosis fosfat (r = 0,914). Perbedaan ini 
diduga terkait dengan keberadaan 
pembentukan dan perkembangan bintil akar 
pada kedua varietas tersebut (Tabel 2). 

Tabel 2. Korelasi pemupukan Fosfat Dengan 
Pembentukan Bintil Akar Kedelai 
V arietas Galunggung dan Lokon, 
Saat 50 hari Setelah Truiam. 

Penggunaan 
V arietas Kedelai 

Pupuk SP 36 GaJunggu 
Lokon ng 

mg/pot ' 
Jumlah Bintil Akar 
Buah per Tanaman 

0 17,50 4,30 
245,5 21,33 4,67 
490,9 25,08 6,0 
736,4 28,33 7,0 
981.8 27,83 8,5 

r hitung 0,955* 0,985* 

mg/pot 
Bobot Kerin2 Bintil 

mg per Tanaman 
0 224,0 30,3 

245,5 398,9 62,5 
490,9 607,7 100,7 
736.4 866,9 124,9 
981,8 798,7 129,7 

r hitung 0,949* 0,970* 

mg/pot 
Bobot Kerine: Bintil 

mg per Bintil 
0 12,80 7,05 

245,5 18,70 13,38 
490,9 24:>33 16,82 
736,4 30,60 17,84 
981,8 28,70 15,21 

r hitung 0,944* 0,77 
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* Berbeda nyata ( p = 0,05 ) 

Pada varietas Galunggung temyata rriemiliki 
jumlah dan berat kering bintil/tanaman dan 
berat kering bintil/bintil yang . lebih besar 
dibanding yang dimiliki varietas Lokon. 
Perbedaan tersebut diduga terkait dengan 
fungsi akar dan bintil akar dalam menyuplai 
hara ke tajuk. Dengan proporsi organ bintil 
akar yang lebih besar, suplai Nitrogen (N2) 

dari bintil ke tajuk lebih besar pula sehingga 
fungsi akar sebagai penyerap hara semakin 
berkurang. Organ bintil akar kedua 
varietas kedelai ternyata berkorelasi positif 
nyata dengan pemupukan fosfat, kecuali 
komponen berat kering bintil/bintil varietas 
Lokon. Organ bintil akar mempunyai peran 
penting dalam mendukung pertumbuhan 
tanaman. Dalam organ bintil akar (bakteroid) 
berlangsung proses semat (fiksasi) Nitrogen 
(N2) oleh enzim nitrogenase. Dengan bantuan 
senyawa ATP, Nitrogen tersebut direduksi 
menjadi amoniak (NH3), selanjutnya dalam 
sitosol NH3 mengalami proses menjadi asam
asam amino (glutamin, asparagin, ureida) 
yang selanjutnya ditranslokasikan ke organ 
tajuk tanaman. Oleh karena itu, bertambahnya 
senyawa fosfat dalam organ bintil akar akan 
memacu reduksi N2 -+- NH3 dan terb.entuknya 
asam-asam amino. Hal ini dapat berarti bahwa 
keberadaan fosfat menambah pertumbuhan 
(Tabel 1) dan basil kedelai (Tabet 3) terutama 
varietas Galunggung. 

Namun, apabila organ bintil akar 
berjumlah sedikit (varietas Lokon) kapasitas 
penyematan Nitrogen (N2) dalam bakteroid 
bintil akar diduga relative rendah dibanding 
dengan organ bintil akar varietas Galunggung 
sehingga kebutuhan nitrogen tanaman tidak 
dapat terpenuhi. Hal ini akan · berdampak 
terhadap basil dan komponen basil kedelai 
(Tabet 3). Jika disimak pada Tabel 3, 
pemupukan fosfat berkorelasi positif nyata 
dengan berat kering biji/tanaman, jumlah biji, 
persentase polong isi dan jumlah biji/polong 
varietas Galunggung. Sebaliknya korelasi 
tersebut negatif nyata pada varietas Lokon. 
Sehinggga bertambahnya dosis pupuk fosfat 
secara tinier menambah hasil (BK 
biji/tanaman) kedelai varietas Galunggung, 
dan secara tinier mengurangi basil varietas 
Lokon. 

Tab el 3. Korelasi pemupukan Fosfat Dengan 
Hasil dan Komponen Hasil Varietas 
Galunggung dan Lokon. 

Penggunaa V arietas Kedelai 
nPupukSP Galunggun 

Lokon 36 g 

mg/pot 
Bobot Kering Biji 
mg per Tanaman 

0 232U 2084,4 
245,5 2485,8 2270,8 
490,9 2689,8 1847,6 
736,4 3070,1 1693,8 
981,8 2858,1 1430,5 

r hitun2 0.886 1111 -0.908* 

mg/pot Jumlah Bi.ii 
Buah per Tanaman 

0 32,83 33,67 
245,5 38,50 35,33 
490,9 44,0 32,83 
736,4 46,17 27,83 
981,8 45,0 24,0 

rhitun2 0,925* -0,905* 

mg/pot Polon2 Isi 
% 

0 82,59 88,10 
245,S 88,63 92.48 
490,9 92,56 80,71 
736,4 97,19 71,01 
981,8 95,80 55,60 

rhitun2 0,940 1111 -0,920* 

mg/pot 
Buku Subur· 

% 
0 59,13 78,43 

245,5 65,83 85,80 
490,9 77,50 76,20 
736,4 89,64 60,02 
981,8 85,44 50,35 

rhitung 0,940* -0,892* 

mg/pot 
Jumlah Biji 

Buah per Polong 
0 2,07 1,95 

245,S 1,96 1,85 
490,9 1,98 1,83 
736,4 2,15 1,82 
981,8 2,13 1,77 

r hitun2 0,571 -0.932* 
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I 

mg/pot 
er tanaman 

0 3,67 
245,5 4,33 
490,9 3,0 
736,4 2,50 
981,8 2,33 

r hitun -0 856 

Hasil ini menunjukkan bahwa varietas 
Lokon dapat digolongkan sebagai varietas 
kedelai yang peka terhadap penambahan dosis 
fosfat. Sedang varietas Galunggung tergolong 
varietas yang respon dan toleran terhadap 
pemupukan fosfat dosis tinggi. 

KESIMPULAN 

Pemupukan fosfat berkorelasi positif 
nyata dengan : ( 1) organ berat kering taj uk 
varietas Galunggung, dan organ berat kering 
akar varietas Lokon~ (2) organ bintil akar 
(jumlah dan berat kering bintil/tanaman, berat 
bintil/bintil baik pada varietas GalunggW1g 
maupun varietas Lokon (kecuali berat 
bintil/bintil varietas Lokon) dengan proporsi 
organ bintil varietas Galunggung lebih banyak 
I besar dibanding Varietas Lokon); (3) berat 
kering dan jumlah biji/tanaman, persentase 
polong isi dan buku subur varietas 
GalunggW1g. Sedangkan korelasi negatif 
nyata terdapat pada hubungan dengan : berat 
kering dan jumlah biji/tanaman, persentase 
polong isi dan buku subur, jumlah biji/biji 
varietas Lokon. Selain hal itu varietas Lokon 
dapat tergolong sabagai varietas yang peka 
terhadap pemupukan fosfat dosis tinggi. 
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EFEKTIFITAS TEKNIK APLIKASI NEMATODA 
ENTOMOPATOGEN HETERORHABDITIS (ALL STRAIN) 
ISOLAT LOKAL MADURA DALAM MENGENDALIKAN 

RA YAP T ANAM (MACROTERMES SP) DILAPANG 

Sucipto 
Dosen Jurosan Budidaya PertanianFak. Pertanian Unijoyo 

Abstract 

The research was carried out because of the problem caused by termites in plantation. The 
outbreak of termites in plantation will disrupt the growth of plantation plants. Moreover the use of 
pesticides (terrnicides), a chemical substance usually used in handling tennites, creates a negative 
impact to the environment. 

The objective of this research was to study the affectivity and to find out a proper 
application technique of entomoparhogen to handle soil termites in the agricultural field. The 
research was carried out in the Agronomy laboratocy and I the termite nest surrounding the 
university of Trunojoyu field. From January to august 2006 The research was arranged in a 
factorial randomized block design 

The result showed that entomopathogen nematodes (Heterorhabditis) had high 
patogenicity to soil termites (Macrotermes sp ). Baiting technique · at the concentration of 1,5 
million IJ colony" 1 caused soil termites (Macrotermes sp). mortality of 89, 77% and at 1 miJlion 
IJ colony-1 while spraying technique at the concentration of 1 million II colony-1 caused the 
mortality was 62,91% and 46,85% at concentration of 1,5 million U colonf1 

• This result 
suggested that the baiting technique was better than the spraying one. as the technique only 
needed nematode at concentration of 1 million U colony·1 to cause 70.61 % mortality of termites. 

Key world: soil termites, efekti~ity, Heterorhabditis 

PENDAHULUAN 

Rayap . tanah (Isoptera 
:Termitidae) mernpakan serangga sosial 
dan hidup subur diberbagai belahan dunia 
terutama di. daerah tropika clan subtropika 
Rayap tanah penting dalam kehidupan 
manusia sebagai. perombak bahan-bahan 
sisa seperti potongan kayu dan sisa kertas 
tetapi juga sering kali menimbulkan 
serangan pada tanarnan pertanian, 
perkebunan, dan kehutanan 
(Taruminkeng, 1992). · Serangannya pada 
tanaman pertanian - menyebabkan 
terjadinya penurunan hasil bahkan 
menyebabkan kematian pada tanaman 
inang sehingga menimbulkan kerugian 
ekonomis yang sangat besar. 

Rayap sebagai hama telah 
rnenimbulkan kerugian ekonornis yang 
sangat besar. Kerugian tersebut 

diantaranya disebabkan oleh serangan 
rayap pada tanaman. pertanian, 
perkebunan, dan kehutanan yang sampai 
menyebabkan kematian pada tanaman 
inang. Selai.n itu rayap juga menyetang 
kayu dan bangunan gedung (Nandika et 
al . ., 1996). Pada tahun 1995 kerugian 
ekonomis akibat serangan rayap pada 
bangunan perumahan di Indonesia 
mencapai 1,67 triJ yun rupiah, beJ urn 
terrnasuk kerugian pada bangunan gedung 
perkantoran, fasilitas industri, dan fasiJitas 
sosial lainnya (Rakhmawati, 1996). 

Teknologi pengenda1ian rayap 
sampai saat ini masih bertumpu pada 
penggunaan pestisida anti . rayap 
(termitisida) · yang diaplikasikan baik 
melalui perlalruan tanah (soil treatment) 
maupun dengan cara impregnasi 
termitisida ke dalam target. Termitisida 
dari kelornpok organoklorin seperti 

J 
.J 
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chlordane dan dieldrin dikenal sangat 
efektif dan mampu memberikan 
perlindungan terhadap bangunan gedung 
dan tanaman pertanian, tetapi termitisida 
dapat menimbulkan masalah lingkungan 
dan berpotensi meracuni manusia 
(Nandika et al., 1999). Untuk itulah perlu 
adanya altematif pengendalian lain yang 
lebih ramah lingkungan. 

Salah satu altematif pengendalian 
rayap selain termitisida adalah dengan 
pemanfaatan agens hayati seperti 
nematoda, bakteri, virus, maupun jamur 
entomopatogen. Diantara beberapa agens 
hayati tersebut, nematoda entomopatogen 
masih tergolong baru dipergunakan di 
lapang (untuk negara Indonesia). 
Meskipun demikian, nematoda 
entomopatogen sudah banyak 
dipergunakan di beberapa negara untuk 
dapat mengendalikan populasi rayap 
tanah. Sejauh ini beberapa contoh spesies 
nematoda yang telah digunakan untuk 
mengendalikan rayap adalah 
Heterorhabditis, S. carpocapsae, dan 
Steinemema riobravis (Pearce, 1997). 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat Penelitian 
· Penelitian m1 dilaksanak.an 

dikebun Percoban dan Laboratorium 
Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo 
muali bulan J anuari sampai bulan Agustus 
2007. 
3.2. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian m1 adalah rayap tanah 
Macrotermes sp. , yang ditemukan 
disekitar tanaman penaung (pohon sono, 
pohon sawo kecik, pohon mahoni, dan 
pohon jati) di kampus Universitas 
Trunojoyo, nematoda entomopatogen 
Heterorhabditis, media bedding, media 
BSA, media. NA. Galleria mel/onel/a, 
kertas filter, kayu randu, alkohol 70%, air 
steril, dan tissue. 

Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini paralon plastik, autoklaf, 
laminar flow, inkubator, timbangan, 
mikroskop binokuler, gelas arloji, pinset, 
jarum ose, saringan ukuran 15 µm dan 30 
· µm, pipet ependrof 1000 µm, cawan 

hitung, erlenmeyer, orbital shaker, dan 
tangki semprot. 
3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Laban Penelitian 
Laban penelitian berupa s.arang-sarang 
rayap tanah (gundukan tanah) sejumlah 
12 buah sarang untuk 4 perlakuan dan 3 
ulangan. Pengamatan terhadap persistensi 
rayap tanah dilakukan selama dua bulan 
dan pada pengamatan terakhir sarang 
rayap tanah dibongkar untuk mengetahui 
populasi rayap tanah di dalam sarang. 
Perincian perlakuan pengamatan adalah 
sebagai berikut. 
PO Kontrol (tanpa nematoda 
entomopatogen) 
Pl = Perlakuan Heterorhabditis 
konsentrasi 0,5 juta U/m2 

P2 Perlakuan Heterorhabditis 
konsentrasi 1,0 juta IJ/m2 

P3 = Perlakuan Heterorhabditis 
konsentrasi 1,5 juta U/m2 

3.4. Aplikasi Nematoda 
Entomopatogen Pada Rayap Tanah di 
Lapang 

Uji Efektivitas Teknik Aplikasi Nematoda 
Entomopatogen Steinernema carpocapsae 
Terhadap Rayap TanahMacrotermes sp. 
3.4.1. Pengumpanan (Baiting) 

Teknik aplikasi dengan cara 
pengumpanan ( baiting) dilakukan dengan 
menggunakan alat berupa paralon plastik 
yang berdiameter 12 cm yang didalam 
tanah disekitar sarang rayap. Dalam 
paralon plastik diletakkan umpan berupa 
kayu randu yang telah dilapisi kertas 
tissue yang direndam dalam suspensi NEP 
pada konsentrasi 1 juta IJ/koloni dan 1,5 
juta IJ/koloni,. kemudian dimasukkan 
kedalam paralon yang telah ditanam. 
Perlakuan kontral wnpan (kayu randu) + 
kertas tissue di rendam dalam air. Setiap 
perlakuan diulang tiga kali dan kematian 
rayap diamati dua kali sehari setelah 
aplikasi aplikasi. 
3.4.2. Penyemprotan (Spraying) 

Teknik aplikasi dengan cara 
penyemprotan (Jpraying) dilakukan 
dengan langsng menyemprotkan suspensi 
nematoda dengan konsentrasi . 1 juta 
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IJ/koloni dan 1,5 juta IJ/koloni ke sarang 
rayap dengan menggunakan tangki 
semprot. Perlakuan kontrol di lakukan 
dengan menyemprotkan air ke sarang 
rayap. Setiap perlakuan diulang tiga kali 
dengan metode destruktif sampling. 
Kematian rayap diarnati 2 hari sekali 
setelah aplikasi sampai hari ke-10 dan ke-
20. Paralon yang ditanam dekat sarang 
didalarnnya berisi umpan tanpa kertas 
tissue 
3.5. Analisis Data 

Untuk mengetahui besarnya 
persentase mortalitas rayap dengan 
menggunakan persamaan sebagai berikut : 

Mortalitas (%) = A x I 00% , 
B 

Dimana: 
A= Jumlah rayap mati tiap pengamatan 
B = Jumlah keseluruhan rayap tiap 

pengamatan 

IV. BASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Teknik Aplikasi Heterorhahditis terhadap 
Mortalitas Macrotermes sp. 
4.1.1 Teknik Pengumpanan (Bai.ing) 
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Hasil pengamatan rnenunjukkan bahwa 
H eterorhabditis mempunyai patogenesitas 
yang tinggi terhadap Rayap Tanah 
MaclY.Jtermes sp. Hal ini dib'uktikan 
dengan tingkat mortalitas rayap yang 
tinggi. Rata-rata persentase . mortalitas 
rayap Macrotermes sp. yang djakibatkan 
oleh Heterorhabditis berkisar antara 
60,03% untuk teknik aplikasi 
pengumpanan ( baiting) dengan I 4 hari 
pengamatan (Tabel 1 ). Sedangkan 
interaksi antara teknik aplikasi 
pengumpanan (baiting) dengan berbagai 
konsentrasi nematoda Heterorhabditis 
menunjukkan rata-rata persentase 
mortalitas rayap Macrotermes sp. 
tertinggi didapatkan pada teknik 
pengendalian pengumpanan ( baiting) 
dengan konsentrasi nematoda 1,5 juta 
IJ/koloni pada pengarnatan 14 hari adalah 
sekitar 89, 77%, clan rata-rata persentase 
mortalitas rayap Macrotermes sp. pada 
konsentrasi l juta IJ/koloni adalah 
70,61 % (Tabel 2). Rata-rata persentase 
mortalitas yang tinggi pada teknik 
pengendalian pengurripanan (baiting), 
mendukung pernyataan French (I 994) 
bahwa pengendalian dengan 
menggunakan metode pengumpanan akan 
menjadi andalan pengendalian rayap di 
masa yang akan datang, 

Tabel 1. Rata-rata persentase rayap . tanah Macrotermes sp. pada berbagai teknik 
pengendalian dan pengarnatan 

Rata-rata persentase mortalitas rayap 
Perlakuan _M_a_cn_o_te_rm_e_s_s.._p. ____________ _ 

H eterorhabditb~ 
Pengumpanan (14 hari pengamatan) 60,03 a 
Penyemprotan (10 hari pengamatan) 36,94 b 
Penyemprotan (20 hari pengamatan) 40,.49 b 

Angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan nilai yang berbeda 
tidak nyata pada taraf 0,05 

Analisis keragaman menunjukkan bahwa 
pengaruh perbedaan teknik aplikasi 
pengendalian memberikan pengaruh yang 
sangat nyata terhadap mortalitas rayap 
tanah Macrotermes sp. Hasil uji Duncan 
menunjukkan bahwa teknik aplikasi 
pengumpanan (baiting) dengan 

pengamatan .14 hari berbeda nyata 
dengan teknik aplikasi penyemprotan· 
(spraying) pada pengamatan 10 hari 
maupun 20 hari. 

Sedangkan analisis keragaman 
untuk pengaruh interaksi antara berbagai 
teknik pengendalian dengan konsentrasi 
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Sedangkan analisis keragaman 
untuk pengaruh interaksi antara berbagai 
teknik pengendalian dengan konsentrasi 
nematoda entomopatogen Heterorhabditis 
memberikan pengaruh yang berbeda 
nyata, sedangkan hasil uji Duncan pada 
teknik pengumpanan (baiting) 
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pengamatan 14 hari dengan konsentrasi 
nematoda sebesar 1,5 juta IJ/koloni 
berbeda tidak nyata dengan teknik 
pengumpanan ( baiting) pengamatan 14 
hari pada konsentrasi nematoda I juta 
IJ/koloni. 

Tabel 2. Rata-Rata Persentase Mortalitas Rayap Tanah Macrotermes sp Dilapang Pada 
Berbagai Teknik Pengendalian Dan Konsentarsi Nematoda Entomopatogen 
Heterorhabditis 

Perlakuan 
Rata-rata persentase mortalitas rayap 
tanah Macrotermes sp 
Reterorbabditiv 

Spraying (10 hari)+ 1,5 juta IJ/koloni 46,85 b 
Baiting (14 hari) + 1,5 juta IJ/koloni 89,77 a 
Spraying(20 hari) + 1,5 juta U/koloni 43,18 be 
Spraying(I O hari) + 1 juta IJ/koloni 49,83 b 
Baiting(14 hari) + 1 juta]J/koloni 70,61 ab 
Spraying(20 hari) + 1 juta U/koloni 62,91 b 
Spraying (IO hari) + kontrol 5:, 18 cd 
Baiting (14 hari) + kontrol 27 72 d 
Spraying (20 hari) + kontrol 6,39 cd 

Angka yang diikuti hurufyang $ama berbeda tidak nyata pada taraf0,05 

Mortalitas yang disebabkan oleh 
nematoda entomopatogen disebabkan 
bakteri simbion yapg berada dalam tubuh 
nematoda. Penelitian ini menggunakan 
nematoda jenis Heterorhabditis dengan 
bakteri simbion photorhabdus. Dirnana 
bakteri simbion '. m1 memproduksi 
ekstraselluler protease yang berperan 
penting dalam menimbulkan kematian 
serangga (Kaya dan Koppenhofer, 1996) 
clan disamping memproduksi 
ekstraselluler protease, bakteri juga 
mampu mengeluarkan senyawa yang 
bersifat toksin yang dapat membunuh 
inang (Sulistyanto, 1998). 

Rata-rata persentase mortalitas 
rayap tanah pada teknik pengumpanan 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
teknik penyemprotan. Teknik 
pengumpaq.an dilakukan dengan cara 
memberi umpan di dekat sarang rayap 
yang sebelumnya telah diinokulasi dengan 
nematoda · Heterorhabditis Teknik 
pengumpanan m1 cenderung akan 
mengakibatkan kontak yang tinggi antara 

rayap dengan nematoda. Rayap memiliki 
kemampuan untuk menerima dan 
menafsirkan setiap rangsangan bau yang 
esensial bagi kehidupfill:, sehingga 
menyebabkan rayap menemukan umpan 
yang ditanam dekat sarang (Nandika et 
al., 1999). Keadaan ini juga mendukung 
sifat Heterorhahditis, dimana 
Heterorhabditis mempunyai sifat hunters 
(Gaugler, 1993). 

4.1~ Teknik Penyemprotan (Spraying) 
Rata-rata persentase mortalitas 

rayap tanah Macrotem1es sp. pada teknik 
penyemprotan, (spraying) lebih rendah 
jika dibandingkan dengan teknik 
pengumpanan (baiting). Pada teknik 
penyemprotan · · (spraying) rata-rata 
persentase mortalitas rayap Macrotennes 
sp. yang diperoleh berkisar antara 40,49% 
untuk pengamatan 20 hari dan 3 6, 94 % 
pada pengan1atan 10 hari (tabel 1). 
Sedangkan interaksi antara teknik 
pengendalian dengan konsentrasi yang 
digunakan menunjukkan rata-rata 
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persentase mortalitas rayap adalah 
43,18% . sampai 46, 85% untuk 
konsentrasi 1,5 juta IJ/koloni· dan 49,83% 
sampai 62,91 % pada konsentrasi 1 juta 
IJ/koloni(tabel 2). 
Analisis keragaman menunjukkan bahwa 

teknik pengendalian penyemprotan 
(spraying) berbeda sangat nyata dengan 
teknik pengendalian pengumpanan 
(baiting). Hasil uji Duncan menunjukkan 
bahwa teknik penyemprotan (spraying) 
dan teknik pengumpanan ( baiting) 
berbeda nyata, sedangkan teknik 
penyemprotan (spraying) pengamatan 10 
hari menunjukkan berbeda tidak nyata 
dengan teknik penyemprotan (spraying) 
pengamatan 20 hari. 
Mortalitas yang diakibatkan oleh teknik 
penyemprotan lebih rendah jika 
dibandingkan dengan teknik 
pengumpanan. Hal ini disebabkan pada 
teknik penyemprotan dilakukan 
penyemprotan secara langsung ke sarang 
rayap yang berupa gundukan tanah, 
sedangkan keberhasilan nematoda 
entomopatogen sebagai agensia hayati 
serangga hama yang hidup didalam tanah 
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sangat bergantung pada kemampuan 
nematoda untuk menyebar, 
mempertahankan diri, dan rnenemukan 
inangnya didalam tanah. . Kemampuan 
tersebut sangat tergantung sekali pada tipe 

. tanah, kelembaban, suhu dan akar 
tanaman (Kaya dan Gaugler, .1993). Hal 
mt mengakibatkan nematoda 
entomopatogen yang disemprotkan hams 
melalui pori-pori tanah yang menjadi 
sarang rayap, dimana sarang rayap 
tersebut bertekstur lempung dan 
keadaannya keras sekali. Keadaan yang. 

· seperti ini menyebabkan kontak yang 
akan terj adi antara nematoda dengan 
rayap relatif sedikit. Hal ini juga 
didukung dengan sifat Heterorhabditis 
yang hunters (Gaugler, 1993). 
4.2. Pengaruh Konsentrasi terhadap 
Mortalitas Macrotermes sp. 

Hasil pengamatan rnenunjukkan 
rata-rata persentase inortalitas rayap 
Macrotermes sp yang diakibatkan 
Heterorhabditis berkisar antara 62,60 % 
untuk konsentrasi 1,5 juta D / koloni, 
61, 12% untuk konsentrasi 1 juta D I 
koloni dan 4, 76 % untuk kontrol (tabel 2). 

Tabel 3 .Rata-rata persentase mortalitas rayap Macrotermes sp. pada berbagai konsentrasi 
nematoda Heterorhabditis 

Perlakuan (U/Koloni) 

1 Juta 
1,5 Juta 
Kontrol 

Rata-rata persentase rnortalitas rayap 
Macrotermes sp. 
H eterorhabditis 
61,12 a 
62:,60 a 
4,76 b 

Angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan nilai yang berbeda 
tidak nyata pada taraf0,05 

Uji Duncan menunjukkan konsentrasi 1,5 
juta IJ/ koloni dan I juta/ koloni berbeda 
tidak nyata Mortalitas rayap meningkat 
seiring dengan penambahan kosentrasi 
nematoda entomopatogen. Pad a 
konsentrasi 1,5 juta DI koloni sudah dapat 
menyebabkan kematian rayap sampai 
dengan 62,60 %. Dalam suatu teknik 
pengendalian cukup menggunakan 
konsentrasi 1 juta IJ/ koloni, karena 

konsentrasi l juta IJ/ koloni sudah dapat 
mengakibatkan mortalitas rayap sampai 
61, 12 %. Dengan dernikian menggunakan 
konsentrasi 1 juta DI koloni sudah 
menghemat 0,5 juta DI koloni. Karena 
prinsip pertama dalam pengendalian 
serangan rayap adalah menentukan 
apakah teknik pengendalian yang akan 
digunakan baik secara teknik rnaupun 
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ekonomis layak dilakukan (Nandika et al., 2. 
1999). 

Konsentrasi nematoda 
entomopatogen yang dipakai sangat 
berpengaruh pada tingkat mortalitas rayap 
Macrotermes sp. Pada konsentrasi 1 juta 3. 
IJ/koloni mengakibatkan mortalitas 
sebesar 61, 12%, dengan nilai mortalitas 
yang melebihi 50% tersebut maka 
konsentrasi yang dapat digunakan adalah 
1 juta D/koloni. Dengan demikian 4. 
konsentrasi nematoda dalam suatu 
aplikasi harus diperhatikan sebab rrienurut 
Kaya dan Koppenhofer (1996), padajenis 
nematoda tertentu, konsentrasi nematoda 
yang melebihi batas optimalnya akan 5. 
menciptakan suatu kompetisi dalam hal 
ruang d.an makanan antar nematoda itu a 
sendiri. 

b. 
4.3. Symptom Heterorhabditis terhadap 
Macrotermes sp. c. 

Gejala (symptom) pada serangga 
yang terinfeksi oleh nematoda diawali 
dengan masuknya nematoda 
entomopatogen tersebut kedalam tubuh 
inang. Nematoda entomopatogen masuk 
kedalam inang atau kedalam tubuh 
serangga hama melalui lubang alami, 
seperti mulut, anus, trakhea,stigma, dan 
atau menembus langsung kutikula 
(Sulistyanto dan Ehlers, 1996). Indikasi 
ini memperlihatkan bahwa penetrasi 
nematoda entomopatogen kedalam inang 
didukung oleh aktiviras enzim protease 
yang diproduksinya. 

Setelah masuk keda,lam tubuh 
serangga inang nematoda entomopatogeti 
melepaskan bakteri simbion kedalam 
haemolympe, setelah 24~48 ja.m serangga 
inang akan mati (Poinar dan Thomas 1966 
dalam Sulistyanto 1998). Inang yang mati 
memberikan gejala kematian · yang 
berbeda 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
I. Telmik pengendalian yang paling 

efektif mengendalikan rayap tanah 
Macrotermes sp. adalah teknik 
pengumpanan (baiting). 

Teknik pengwnpanan (baiting) 
dapat menyebabkan mortalitas rayap 
Macrotermes sp. sampai 89, 77% pada 
konsentrasi 1,5 juta D/koloni dan 70,61 % 
pada konsentrasi I juta IJ/koloni. 

Nematoda entomopatogen 
Heterorhabditis mempunyai patogenesitas 
yang tinggi terhadap rayap tanah 
Macroterme.r sp. hingga mencapai 
89,77%. 

Pengendalian hayati 
menggunakan nematoda entomopatogen 
merupakan altematif pengendalian rayap 
tanah yang aman dan ramah bagi 
lingkungan. 

Keberhasilan teknik 
pengwnpanan (baiting) bergantWlg pada: 

tingkah laku dan aktivitas 
jelajah rayap 

Jems dan daya tarik 
umpan yang digunakan 

penempatan um pan 
dilapang 

5.2 Saran 
Berdasarkan basil penelitian yang 

dilakukan bahwa untuk pengendalian 
rayap tanah Macrotermes sp. dilapang 
lebih efektif dilakukan dengan teknik 

aplikasi pengumpanan (baiting) dengan 
konsentrasi NEP 1,5 juta D/koloni. 
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ANALISIS EFISIENSI USAHATANlKEDELAI 
DI DESA SUKOSARI KECAMA TAN GONDANGLEGI 

Elys Fauziyah 
Dosen Jurosan Agribisnis Fak. Pertanian Unijoyo 

Abstract 
The study aimed to analysis the effect of some variables on the soybean production and 

technical, allocative and economic efficiency in the soybean production at Sukosari Village, Gondanglegi 
Subdistrict. Based on a stratified random sampling, there were 30 respondents from Sukosari Village. The 
results of study showed that land area had a significant positive effect on the increase of soybean 
production, whereas other variables such as fertilizer, pesticide, and seed quality did not have similar 
effect. All offarmer had reached technical efficiency in the production activity, but only 80% had reached 
allocative and economic efficiency. 

Key words : technical, allocative and economic efficiency 

PENDAHULUAN 

Hasil studi yang dilakukan oleh F AO 
memberikan gambaran bahwa, laju 
pertumbuhan ekonomi di negara-negara 
berkembang yang meqibawa dampak pada 
peningkatan kemakmuran akan terns 
berlanjut paling tidak sampai tahun 2004. 
Konsekwensinya adalah makin bertambah 
cepatnya permintaan pangan (Bulog,2003 ). 

Kebutuhan protein akan terns 
meningkat semng peningkatan jumlah 
penduduk dan pendapatan, sedang di pihak 
lain penyediaan protein di Indonesia masih 
belum mencukupi. Untuk itu diperlukan 
sumber protein pengganti yang mudah dan 
murah. Melihat kandungan gtz1 yang 
dimiliki, kedelai mempunyai potensi yang 
am.at besar sebagai sumber protein utama 
masyarakat Indonesia. Sebagai sumber 
protein yang tidak mahal, kedelai telah lama 
dikenal dan cligunakan clalam beragam 
produk makanan, seperti tahu, tempe clan 
kecap. Selain itu kedelai juga merupakan 
bahan baku yang penting terutama pada 
industri makanan temak. 

Data statistik · F AO menunjukan 
bahwa konsumsi kedelai perkapita dalam 15 
tahun terakhir menurun clari 11,38 Kg pada 
tahun 1990 menjadi 8,97 Kg pada tahun 
2004, dengan laju penurnnan 1,69% 
pertahun. Secara nasional penurunan 

konsumsi jauh lebih rendah dari pada 
penurunan produksi. Menurut statistik F AO 
sejak. tahun 1995 telah terjadi penurunan 
areaJ panen secara tajam, dari 1,48 juta . 
hektar menjadi 0,83 juta hektar pada tahun 
2000, clengan Iaju penurunan 11% pertahun. 
Dalam periode 2000 - 2004 areal panen 
kedelai terus menurun dengan laju penurunan 
9,7% pertahun. Implikasi dari penurunan ini 
adalah volume import kedelai terns 
meningkat dari 0.54 juta ton pada tahun 1990 
menjadi 1,31 juta ton pada tahun 2004. 

Untuk memperkecil kesenjangan 
antara produksi dan konsumsi -maka ada 2 
cara yang bisa ditempuh yaitu meningkatkan 
produksi dalam negeri atau mensubtitusi 
kedelai dengan produk Iain seperti ikan. 
Tetapi kemungkinan untuk mensubtitusi 
tahu, tempe dengan ikan masi~ agak sulit 
sepanjang harga ikan masih jauh diatas harga 
tahu dan tempe .. Untuk jangka waktu yang 
culmp Jama kedepan maka satu - satunya 
cara untuk mengurangi kesenjangan itu 
adalah dengan meningkatkan produksi 
kedelai dalam negeri. Upaya peningkatan 
produksi kedelai telah banyak. dilakukan 
tetapi belum mencapai basil yang· 
memuaskan. Karena itu kajian yang lebih 
memperkaya pengetahuan tentang faktor
faktor yang mempengaruhi keputusan petani 
untuk menanam kedelai sangat diperlukan . ( 
Masdjidin clan Sumaryanto, 2003 ). 

_J 
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Desa Sukosari yang terletak di 
Kecamatan Gondanglegi Malang merupakan 
salah satu desa yang sebagian besar lahannya 
dipergunakan untuk budidaya tanaman 
kedelai. Luas lahan pertanian di Desa 
Sukosari sebesar 18,25 hektar, dari luasan 
lahan tersebut hampir 70 % atau sekitar 9.1 
hektar dimanfaatkan untuk budidaya 
tanaman kedelai, dengan tingkat 
produktifitas sebesar 1,6 ton per hektar. 
Kondisi ini mendekati dari potensi 
produktifitas kedelai yang bisa dihasilkan 
yaitu 1.8 ton per hektar. 

Berdasarkan latar belakang diatas 
dapat dirumuskan beberapa permasalahan : 
I. Faktor - Faktor apa saja yang 
mempengaruhi produksi tanaman kedelai? 
2. Bagaimana efisiensi tehnis yang telah 

dicapai oleh petani kedelai dan jika 
terjadi inefisiensi tehnis faktor :_ faktor 
apa saja yang menyebabkan nya? 

3. Bagaimana efisiensi alokatif dan 
ekonomis yang dicapai oleh petani kedelai ? 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di · desa 
Sukosari Kecamatan Gondanglegi Malang, 
dengan pertimbangan bahwa sebagian besar 
lahan yang ada di desa ini dimanfaatkan 
untuk budidaya kedelai. Sedangkan 
pengambilan sampel dilakukan dengan 
metode Stratified Random Sampling, dengan 
jumlah seluruh sampel sebesar 30 orang. 

Analisis data menggunakan alat 
analisis Frontier 4.1. sedangkan fungsi 
produksi yang digunakan adalah fungsi 
produksi frontier Cobb Douglas. Dengan 
memasukan sebanyak 5 variabel bebas maka 
persamaan penduga fungsi produksi frontier 
Cobb Douglas usahatani kedelai dapat ditulis 
sebagai berikut : 
In Y = po + JHlnXl + JU lnX2 + f33lnX3 + 
f34JnX4 + f3JnX5 - ( vi-ui ) ......... .. (1) 
Dimana: 
Y = output tanaman kedelai 
diukur dengan satuan ton per hektar 
XI luas lahan yang digunakan 
untuk budidaya kedelai dalam satuan hektar 
X2 tenaga kerj a yang digunakan 
untuk budidaya kedelai ~ satuan HOK 

X3 bibit yang digunakan untuk 
budidaya kedelai dalam satuan Kilogram 
X4 Pupuk urea yang digunakan 
untuk budidaya kedelai , satuan Kilogram 
XS = Pestisida yang digunakan 
untuk budidaya kedelai dalam satuan Liter 
po Intersep 
pj Koefisien Parameter dimana 
j = 1.. .. .5 
v1-m error tem1 dimana ui = efek 
inefisiensi tehnis dalam model. 

Analisis efisiensi tehnis dapat diukur 
dengan menggunakan rwnus sebagai berikut 
TEi = exp ( .. E(uijei] ) dimana TEi adalah 
efisiensi tehnis petani ke-i . Sedangkan 
exp ( - E[uilEi]) nilai harapan mean dari ui. 
Jadi 05TE:i~l. 

Untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi inefisiensi tehnis 
digunakan rumus sebagai berikut : 
µi = 60 + olZl + o2Z2 + oZ3 + wit 
......... ~- .................................... . (2) 
Dimana: 
µi 
Zl 
tahun 

efek inefisiensi tehnis 
umur petani dalam satuan 

Z2 pendidikan petani dalam 
satuan tahun 
Z3 Pengalaman dalam 
membudidayakan tanaman kedelai , tahun 
Persamaan (I) dan (2) dilakukan secara 
simultan dalam program frontier 4.1. 
Pengujiannya dilakukan 2 tahap. Tahap 
pertama penduga parameter dengan 
menggunakan OLS dan taliap kedua 
merupakan penduga seluruh parameter {30, f3j 
, vi dan ui dengan menggunakan Maximum 
Likelihood (MLE). 

. Analisis efisiensi harga dan 
ekonomis dilakukan dengan menggunakan 
fungsi biaya dual dari fungsi produksi Cobb 
Douglas yang homogenius. (Taylor 1982 ) 
menggunakan pendekatan untuk menghitung 
efisiensi alokasi sebagai berikut : 
AE = Pj. Xcj / Pi.Xbi. Dimana Pj. Xcj 
adalah biaya total yang dikeluarkan untuk 
kombinasi penggunaan input yang belum 
efisien secara tehnis namun efisien secara 
alokatif Sedangkan Pi.Xbi adalah biaya yang 
dikeluarkan untulc kombinasi penggunaan 
input yang efisien secara tehnis. 
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BASIL DAN PEM:BAHASAN 

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi 
Produksi Tanaman Kedelai 

Hasil pendugaan fungsi produksi 
Cobb Douglas dengan menggunakan metode 

Tbl2P d a e en ugaan F ungs1 ro u s1 . p d k. d engan M 

OLS ( ordinary least square ) dapat 
memberikan gambaran tentang rata-rata 
pengaruh beberapa variabel bebas terhadap 
produksi kedelai. Tabel berikut menyajikan 
hasil analisisnya 

ensw:un an eto e L ak M d O S 
V ariabel Input Koefisien t- ratio 

Constanta -0.3640 -0.31 
lnXl/luas lahan 0.9531 3.19 
lnX2/temma keria 0.1937 0.91 
lnX3/bibit 0.0939 0.44 
lnX4/pupuk urea -0.1949 -0.93 
lnX5 /pestisida -0.1949 0.21 
R:z 
F hitung 

Nilai F hitung sebesar 106.40 ini 
signinifikan pada a 1 %, artinya bahwa model 
regresi dapat diterapkan pada data yang ada. 
Sedangkan R kuadrat 95.7% menunjukan 
bahwa input - input yang digunakan dalam 
model tersebut dapat menjelaskan 95. 7 
persen dari variasi produksi kedelai, 
sedangkan yang 4.3 % dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukan dalam 
model. Berdasarkan nilai t ratio dapat 
dijelaskan pengaruh . dari masing-masing 
input terhadap produksi keclelai : 
1. Luas lahan 
Nilai t hitung signifikan pada tingkat a = 
0.05 artinya jika luas lahan ditambah sebesar 
1 % maka produksi output akan bertambah 
sebesar 0.95 %. 
2. Tenaga Kerja 
Input ini tidak berpengaruh nyata terhadap 
produksi keclelai karena nilai t hitungnya 
lebih kecil dari nilai t tabel pada tingkat a = 
5%. Jika prosentase tenaga kerja ditambah 
maka produksi keclelai relative tetap. Hal ini 
dapat disebabkan karena faktor utama yang 
dapat meningkatkan produksi keclelai 
bukanlah jumlah tenaga kerja tetapi variaetas 
kedelai yang dipakai. 
3. Bibit 
Penambahan jumlah bibit tidak berpengaruh 
nyata terhadap kenaikan produksi kedelai, 
tetapi ada kecenderungan jika bibit ditambah 
ada penambahan jumlah produksi keclelai. Ini 

95.7% 
106.40 

dapat dilihat dari nilai t hitung t yang positip 
tetapi masih lebih kecil dari t tabel. 
4. Pupuk Urea 
Penambahan pupuk urea tidak berpengaruh 
nyata terhadap jumlah produksi kedelai 
petani. Karena pada tingkat a= 0.05 nilai t 
ratio lebih kecil dari tabel. Tanda yang ada 
adalah negatip ini menunjukan bahwa ada 
kecenderungan jika ada penambahan pupuk 
urea maka produksi akan turun. Hal ini bisa 
disebabkan karena tanaman kedelai memiliki 
akar yang dapat bersimbiosis dengan Bakteri 
nitrobakter sehingga tanaman tersebut dapat 
mengikat Nitrogen dari udara Penambahan 
pupuk urea berarti meningkatkan jumlah 
nitrogen ditanah, kalau jumlah unsur N 
sangat banyak dan tidak seimbang dengan 
unsur-unsur lain maka dapat menyebabkan 
penurunan produksi tanaman. 
5. Pestisida 
Seperti halnya pupuk, tenaga kerja dan bibit, 
maka pestisidajuga tidak berpengaruh nyata · 
terhadap produksi kede1ai walaupun ada 
kecenderungan yang positip . Ini ditunjukan 
oleh nilai t rasio yang kecil dan tidak 
signifikan pada a = 5%. Kondisi seperti ini 
bisa terj adi karena sebenarnya drum tanaman 
kedelai memiliki tekstur yang sangat kasar 
dan berbulu sehingga tidak begitu disenangi 
oleh insekta atau hama pengganggu lain. 
Dengan demikian daunnya cenderung tidak 
rusak, sehingga proses fotosintesis dapat 
berjalan dengan baik. 

I 

J 

J 
J 

j 
J 

j 
J 
J 
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Efisiensi Tehnis Yang Telah Dicapai Oleh 
Petani Kedelai 

Untuk mengetahui efisiensi tehnis 
terlebih dahulu harus diketahui fungsi 

Tb 13 H ·1 a e as1 pen ugaan d d k. fr ungs1 pro u s1 ontier 
Variahel input Parameter 

Constanta [30 
lnXI/luas lahan f3 I 
lnX2/tenaga kerja f32 
lnX3/bibit 133 

-lnX4/pupuk urea f34 
lnX5/pestisida f35 
Log likehood MLE 
Log likehood OLS 
LR (ratio) 

V ariabel - variabel yang nyata 
berpengaruh pada produksi kedelai pada 
fungsi produksi CD frontier dengan fungsi 
produksi OLS sama yaitu luas lahan yang 
berpengaruh dan variabel lainnya tidak 
berpengaruh nyata. 

Dal am fungsi CD frontier 
penambahan luas lahan IO % akan 
meningkatkan output kedelai sebesar 9.9 %. 
Sedangkan dalam fungsi OLS biasa kenaikan 
I 0% luas lahan akan meningkatkan output 
sebesar 9 .5%. Hal ini menunjukan bahwa 
petani masih rasional jika ingin menambah 
jumlah lahannya. 

Sedangkan elastisitas produksi 
variabel-variabel lain pada fungsi CD OLS 
lebih kecil daripada elastisitas variabel 
tersebut pada fungsi CD frontier tetapi 
perbedaan elastisitasnya sangat t1p1s, 
sehingga ini bisa menjadi petunjuk bahwa 
petani-petani kedelai dalam melakukan 
budidaya kedelai telah mendekati efisiensi 
tehnis . Seperti pada variabel tenaga kerja 
elastisitas frontiernya sebesar 0.234 lebih 
elastis daripada yang ditemukan dalam fungsi 
produksi rata-rata (OLS) yaitu 0.194 artinya 
bahwa meskipun variabel tenaga kerja tidak 
signifikan tetapi jika terjadi penambahan ada 
kecenderungan untuk berpangaruh lebih 
besar pada produksi frontier daripada 
terhadap produksi rata-rata petani. Hal ini 
bisa disebabkan karena pada kenyataannya 
petani memiliki skil untuk budidaya kedelai 

produksi Cobb Douglas Frontier. Dari 
analisis dengan menggunakan program 
frontier 4.1 dapat diperoleh hasil seperti pada 
tabel dibawah mt 

Nilai Dugaan t- rasio 
~0.389 -0.400 
0.993 0.028 
0.234 0.953 
0.077 0.314 

-0.230 -0.733 
-0.007 -0.023 

22.97 
22.40 

1.2 

yang sedikit Iebih rendah dari yang 
diharapkan. 

Sebaran efisiensi tehnis yang 
dihasilkan dalam analisis produksi frontier 
untuk 3 0 orang sampel rata-rata hampir sama 
yaitu diperoleh nilai indeks efisiensi tehnis 
rata-rata sama dengan 1.00 ( lampiran 2 ). 
Nilai indeks efisiensi analisis dikategorikan 
efisien jika lebih besar dari 0.7, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa semua petani 
kedelai di desa Sukosari Kecamatan 
Gondanglegi dengan tingkat penggunaan 
input yang mereka gunakan dalam budidaya 
kedelai telah mencapai efisiensi tehnis. 
Keadaan ini juga dicerminkan dari nilai log 
likehood OLS dan log likehood MLE yang 
hampir sama, sehingga ratio LR hanya 
sebesar 1.2. 

Efisiensi Alokatif Dan Ekonomis Yang 
Dicapai Oleh Petani Kedelai 

Efisiensi alokatif dan ekonomis 
diperoleh melalui analisis dari sisi input 
produksi yang menggunakan harga input 
yang berlaku ditingkat petani. Fungsi 
produksi yang digunakan sebagai dasar 
analisis adalah fungsi produksi frontier. 
Maka diperoleh fungsi biaya frontier sebagai 
berikut: 
Ln C = -2.385 + 1.059 lnPI + 0.250 lnP2 + 
0.082 lnP3 - 0.245 InP4 - 0.007 lnP5 
+ 1.067 lnY .. 
Dimana : 
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C biaya produksi kedelai 
perindividu petani satuan per hektar 
Pl harga sewa lahan Rp 
1.500.000/ hektar 
P2 = upah tenaga kerja Rp 
12.500/HOK 
P3 biaya bibit Rp Rp 8.000/Kg 

harga pupuk urea Rp P4 
3000/Kg 
P5 harga pestisida Rp 5000/lt 

Untuk menghitung efisiensi alokasi 
digunakan rumus AE = PjXcj / PiXbi dan 
diperoleh basil sebagai berikut : 

T b 1 4 Efi . . Al k . d Ek a e 1s1ens1 o as1 an . P t . Ked I . d. D S k . P onom1 eam e ru 1 esa u ore10 asuruan 
Populasi Efisiensi tehnis Efisiensi alokasi 

1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 l 
6 I 
7 1 
8 1 
9 I 
10 I 
11 I 
12 1 
13 I 
14 I 
15 1 
16 1 
17 1 
18 1 
19 1 
20 l 
21 1 
22 1 
23 I 
24 1 
25 1 
26 1 
27 1 
28 1 
29 1 
30 1 

Sumber :Data diolah. 

Dari indeks efisiensi dapat dilihat 
bahwa ada 6 petani kedelai yang nilai indek 
efisiensi alokasinya dibawah 0.7 sehingga 
mereka dikatakan belum mencapai efisiensi 
alokasi, tetapi 80 % petani kedelai di desa 
Sukorejo telah mencapai efisiensi alokasi. 
Dengan demikian ada 20% petani yang 
belum mencapai efisiensi ekonomis. 

1,419239534 
1,392059603 
0,636036484 
0,090559143 
0,710514228 

1,43317977 
1,458975765 

-0,129017222 
0,721349261 
1, 102105909 
0,731440801 
1, 127342492 
1,441235585 
0,093235725 
0,024391342 
1,140143002 

1,09645863 
1,436750925 
1A04782216 
1,412592888 
1,125651517 
1,132293258 
1,120455047 
0, 123368178 
0,753627732 
0,800538258 
0,759289135 

1,14055993 
1,405262178 
1,423960235 

Efisiensi Ekonomis 
1,419239534 
1,392059603 
0,636036484 
0,090559143 
0,710514228 

1,43317977 
1,458975765 

-0, 129017222 
0,721349261 
1, 102105909 
0, 731440801 
1, 127342492 
1,441235585 
0,093235725 
0.024391342 
1.140143002 

1,09645863 
l ,436750925 
1,404782216 
l ,412592888 
l, 125651517 
1,132293258 
1,120455047 
0,123368178 
0, 753627732 
0,800538258 
0, 759289135 

1,14055993 
l,405262178 
1,423960235 
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SIMPULAN 

1. Berdasarkan fungsi produksi rata-rata 
Cobb Douglas yang digunakan untuk 
mengetahui pengaruh beberapa input 
terhadap produksi kedelai diperoleh basil 
bahwa dari 5 variabel input yang 
dimasukkan dalam model , hanya 1 
variabel yang berpengaruh nyata yaitu 
luas lahan sedangkan variabel tenaga 
kerja, pupuk urea, bibit dan pestisida 
tidak berpengaruh terhadap produksi 
kedelai. 

2. Hasil pendugaan fungsi produksi Cobb 
Douglas frontier, menunjukan 
kesimpulan yang sama dengan hasil 
fungsi produksi rata-rata Cobb Douglas 
OLS namun demikian terdapat selisih 
yang tidak terlalu besar antara koefisien 
fungsi produksi Cobb Douglas frontier 
dengan koefisien produksi rata-rata Cobb 
Douglas. Indeks efisiensi pada 30 
populasi petani kedelai di Sukosari 
menggambarkan bahwa mereka sudah 
mampu mencapai efisiensi tehnis 

3. Efisiensi alokasi dan ekonomis telah 
dicapai oleh 80% petani kedelai di 
Sukosari sedangkan 6 petani belum dapat 
mencapai efisiensi alokasi dan ekonomis 
karena indeks efisiensinya lebih kecil 
dari 0.7 
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Abstract 

Mangrove forest is part of vegetation community in tropical coastal area dominated by several 
mangrove plants that can grow in tidal area with muddy and salty or brakhish water condition of estuary 
area. Such forest can mostly be found in tropical or sub tropical areas in the world. Mangrove forest can 
function as a habitat and L(~ding area fo\· various marine organisms, vertebrates and birds. 

The objectives of 1Lhis research were to identi(y the variety of mangrove plants and lo study some 
index of community structure in mangrove ecosystem included important value, diversity, evenness and 
dominancy index. The research was carried out in mangrove forest of coastal area or Kl am pis, Bangkalan 
Regency. Data were collected by means of square transects. 

Result showed that there were 7 mangrove varieties which were Rhizopora apiculala, Rhizopora 
mucronata, Rhizopora stylosa, Avicennia marina. Avicennia alba. Sonneratia alba and Ceriops 

· decandra. The dominant species was Rhizopora mucronata with 72 stands while the litest populat-ion 
was Ceriops decandra with 2 stands. Important value index was about 26.273 to 150.870 with the highest. 
value was at station 2 and the lowest was at station 3. Such condition expressed that there \Vas a 
dominancy of Rhizopora mucronata in station 3. Furthermore, diversity index varied from].()37 to L19, 
eveness index was from 0.094 to 0.179, and dominancy index was about 0.208 to 0.37. This result 
suggested that community structure of mangrove forest in coastal area of Klampis was low. 

Key words: mangrove, identification, diversity index (HJ, eveness index (E), dominancy index (D), Value 
index 

PENDAHULUAN 
Rutan mangrove merupakan 

sumberdaya alam yang mempunyai · manfaat 
ganda dengan pengaruh yang sangat luas di 
tinjau dari aspek sosial ekonomi. Besamya 
peranan hutan mangrove di pandang dari segi 
ekologi bagi kehidupan dapat diketahui dari 
banyaknya jenis binatang clan tumbuhan 
termasuk manusia yang hidupnya tergantung 
pada hutan mangrove. Jenis tumbuhan 
mangrove yang umum di temukan dalam 
hutan mangrove adalah Avicennia spp, 
Rhizophora spp, Bruguiera spp, Aegiceras 
spp, Lumnitzera spp dan Xyloca,pus spp. 

P eran h utan mangrove terhadap 
lingkungan adalah sebagai pemasok bahan 
organic yang berguna untuk menunjang 
kelestarian biota akuatik (Odum and Heald, 
1972). Bahan organik ini berasal dari 
penguraian seresah yang merupakan suatu 
ran~ai makanan yang rumit (Lear and Turner, 
1 ':,.77). Manfaat hutan mangrove lainnya 
secara langsung bagi manusia antara lain: 

untuk bahan bangunan, kayu bakar, arang, 
obat-obatan, bahan industri dll. 

Luas hutan mangrove di Indonesia 
mencapai 4,25 juta hektar (Atmawidjaja, 
1986). Namun; luas hutan mangrove di 
Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 
penurunan. Selan1a periode 1997-2002 telah 
terjadi penurunan luas hutan mangrove dari 
sekitar 5,21 juta Ha menjadi 2,5 juta Ha. 
Penyebab penurunan luasan hutan mangrove 
tersebut adalah karena adanya peningkatan 
kegiatan yang mengubah hutan mangrove 
menjadi peruntukan lain~ seperti : pembukaan 
tamb~ pengembangan kawasan industri, 
clan pemukiman di kawasan pesisir serta 
penebangan hutan mangrove untuk 
kebutuhan kayu bakar, arang, dan bahan 
bangunan. 

Rusaknya ekosistem mangrove juga 
mengakibatkan penurunan kualitas 
lingkungan sumberdaya ikan serta erosi 
pantai. Penurunan kualitas lingkungan ini, 
menyebabkan banyak tambalc tidak 9erfungsi 
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-dengan baik, rusaknya tempat pemijahan 
ikan ('>pawning ground), dan berkurangnya 
daerah asuhan ikan (nursery ground). 

Permasalahan utama ten tang 
pengaruh tekanan terhadap hutan mangrove 
bersumber dari keinginan manusia untuk 
mengkonversi area hutan mangrove menjadi 
areal pemukiman, industri, dan pertanian. 
Meningkatnya permintaan akan kayu 
mangrove juga menyebabkan eksploitasi 
berlebihan terhadap hutan mangrove 
sehingga habitat dasar dan fungsi ekologis 
hutan mangrove menjadi hilang. 

Pertambahan penduduk yang tinggi 
dan pesatnya pembangunan wilayah pesisir 
untuk berbagai peruntukan (pemukiman, 
perikanan, dan pelabuhan), tekanan ekologis 
bagi lingkungan pesisir khususnya mangrove 
akan meningkatkan dampak bagi kerusakan 
ekosistem mangrove baik secara langsung 
(kegiatan konversi lahan dan penebangan) 
maupun tidak langsung (pencemaran limbah 
industri dan rumah tangga). Kondisi serupa 
juga terjadi disekitar _wilaya~ Klampis 
Kabupaten Bangkalan. Disekitar lokasi hutan 
mangrove berdiri pemukiman penduduk. 
Secara ekologis, pendirian pemukiman 
tersebut memberikan dampak negatif 
terhadap ekosistem mangrove. Untuk 

Tabel 1. Alat dan Bahan 
No Alat Kegunaan 

31- 44 (A. Fachruddin S & Rina P) 

menjaga terjadinya kerusakan dan menjaga 
fungsi ekologis hutan mangrove maka perlu 
dilakukan kegiatan konservasi hutan 
mangrove di wilayah tersebut. 

Konservasi hutan mangrove dan 
sumberdaya yang ada di dalamnya dapat 
tercapai apabila. ada. gambaran atau infonn;-:i;i 
tentang kondisi hutan mangrove. Infonr-~asi 
tersebut dapat berupa data-data kuantitatif 
tentang parameter kualitas perairan yang 
berkaitan dengan lingkungan mangrove. 
Data-data tersebut dapat dijadikan acuan 
dalam penyusunan rencana untuk 
pengelolaan wilayah kawasan pesisir utara 
Klampis Kabupaten Bangkalan. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui 
jenis-jenis mangrove, mendeskripsikan 
Indeks Nilai Penting (JNP) dari ekosistem 
mangrove menganalisis Indeks 
Keanekaragaman (H'), Keseragaman 
Populasi (E) dan Dominansi (D) 

METODE PENELITIAN 
Penelitian dilaksanakan di Pesisir 

Utara Klampis Kabupaten Bangkalan. Bahan 
utama yang di gunakan dalam penelitian 
adalah mangrove~ sedangkan alat clan bahart 
seperti yang disajikan pada tabel 1. 

Satuan 
I Termometer Mengukur Suhu oc 
2 PH meter MengukurpH 
3 DO meter MengukurDO 
4 GPS Menentukan Posisi 
5 Tali Rafia Pembuatan Transek m 
6 Kamera Dokumentasi Kegiatan 
7 Meteran 
8 Pancang 

Mengukur Diameter Batang 
Mengaitkan Tali 

cm 

9 Refraktometer 
IO Buku Identifikasi 

Mengukur Salinitas 
Mengidentifikasi Spesies Mangrove 

Pengambilan Sampel 
Prosedur pengambilan data dan 

pengamatan vegetasi mangrove sesuai 
dengan metode yang telah dipublikasikan 
oleh Bengen (2001). Adapun prosedur 
lengkap dari pengamatan ekosistem hutan 
mangrove adalah sebagai berikut : • 

• Pada setiap stasiun pengamatan, 
tentukan petak-petak pengamatan/plot 

::-32-

berukuran 10 m x 10 m sebanyak 3 plot. 
Ukuran plot tersel\ut mewakili setiap zona 
hutan }nangrove ylh·1g terdapat di wilayah 
kajian. Untuk jenis mangrove berupa 
pohon di gunakan plot 10 m x 10 m, 
anakan 2 m x 2 m, dan semai 5 m x 5 m. 

Pada setiap plot yang ada determinasi 
setiap jenis tumbuhan mangrove yang 
ada, hitung jumlah individu setiap jenis 
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dan uk7.tr I ingkar batang setiap · po hon • 
mangrove pada setinggi dada (sekitar l-3 • 
meter). Contoh penentuan stasiun dan 
transek dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini: 

ada ~iap plot di amati substratnya 
Pada setiap pJot, ukur parameter 
lingkungan dan kualitas mr yang. 
ditentukan 

• 

Mangrove 
(Sw11ber : Bengen, WlH) 

Analisis Data Kualitas Air 
Pengukuran nilai parameter kualitas 

air dilakukan secara in-situ. Parameter yang 
diukur secara in-situ ada]ah salinitas, suhu, 
pHdanDO. 
Analisis Mangrove 

Perhitungan dan analisis data 
vegetasi mangrove dimaksudkan untuk 
mendapatkan , ni]ai INP (Indeks Nilai 
Penting) yang dapat digm1akan untuk 
mengetahui besarnya peranan masing-masing 
jenis mangrove terhadap keseluruhan 
ekosistem. Analisa data vegetasi mangrove 
ini didasarkan pada prose<lur perhitungan 
yang dipublikasikan oleh Bengen (200]). 
Prosedur perhitungan lengkapnya adalah 
sebagai berikut : 

- Menghitung Luas Kawasan clan Stmktur 
Komunitas Vegetasi Mangrove 
Untuk menghitung struktur dan komposisi · 
jenis komunitas mangrove digunakan metode 
analisis vegetasi. Untuk itu, daerah 
perigamatan d.ibagi menjadi 3 stasiun 
pengamatan. 
- Penyiapan Petak Sampling (Plot) 

Pada setiap stasiun pengamatan sepanjang 
transek garis, dibuat petak (plot) dengan 
ukuran 10 meter x l O meter sebanyak 3 plot 
untuk tiap stasiun. SeJanjutnya pada setiap 
plot dilakukan pengamatan dan penghitungan 
jumlah individu mangrove per spesies yang 
ditemukan. Selain j~ dilakukan pula 
peJlf,'llh.'1lffill parameter kualitas Jingkungan 
secaia ins1tu. 
- Pengolahan Data 
Untuk mendapatkan informasi yang pedu 
diketahl~i ten1ang kondisi ekosistem 
mangrove digunakan metode analisis 
mencari Jndeks Ni}ai Penting (JNP). Jndeks 
Nilai Penting mi memberikan suatu 
gambaran tentang pengaruh atau peranan 

· suatu jenis tumbuhan mangrove dalam sua1u 
area. Adapun analisis datanya seb3.ooai 
berikut: (Bengen, 2002) 

- Kerapatan Re]at.if Jenis (RDj) adalah 
perbanilingan antarajumlah tegakan jenis ke
i dan jumlah tegakan seluruh jenis (1::n) 

RDi = (£
11

} JOO% (1) 
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Keterangan : RDi : Kerapatan · Relatif 
Jenis 

m : Jum1ah total tegakan dari suatu 
Jems. 

(Ln) Jumlah tegakan 
sel uru11 j eni s 

Frekuensi Jenis (Fi) adalah peluang 
ditemukannya jenis ke-i" dalam petak contoh 
yang diamati 

pi 
Fi=LP 

Keterangan: Fi : Frekuensi jenis i 

(2) 

pi : Jum1ah petak contoh/plot dimana 
ditemukan jenis i 

Lp : J umlah total petak contoh/ plot 
yang diamati 

- Frekuensi Re]atif Jenis (RFi) adalah 
perbandingan antara frekuensi jenis i (Fi) dan 
jumlah frekuensi untuk seluruh jenis (LF) 

( 
Fi J RFi = LF x 100% (3) 

Keterangan : RFi : Frekuensi Relatif Jenis 
Fi : Frekuensi jenis I 
LF : Jumlah frekuensi untuk 

selurnh jenis 

- Penutupan Jenis (Ci) adalah luas penutupan 
jenis i dalam suatu unit area 

LBA 
Ci=-- (4) 

A 
Keterangan : 
BA = TIDBH2

/ 4 (dalam cm2
) 

1t = (3 .1416) adalah suatu konstanta 
DBH : diameter pohon dari jenis i, DBH = 
CBH/ 1t, 

CBH : besamya. lingkaran pohon. 
A : luas total area pengambilan contoh (luas total 

petak contoh/ plot). 
CBH adalah besamyalingkaran pohon. 

- Penutupan Re lat if J enis (RCi) adalah 
perbandingan antara luas area penutupan 
jenis i (Ci) dan luas total area penutupan 
untuk selumh jenis (LC) 

34 

31-44 (A. Fachruddin S & Rina P) 

( Ci J RCi = LC x 100% (5) 

Keterangan: RCi: Penutupan Re!atif Jenis 
Ci : Luas area penutupan jenis 

I 
l:C : Luas total area penutu.pan 

untuk selumh jenis 
\ 

Jumla11 nilai kerapatan relatif jenis 
(RDi), frekuensi relatif jenis (RFi) dan 
penutupan relatif jenis (RCi) memmjukkan 
Indeks Nilai Penting (INP) untuk masing
masing jenis. 

JNP = RDi + RFi + RCi (6) 
Indeks N:ilai Penting suatu jenis berkisar 
antara O - 300. Indeks ini memberikan suatu 
gambaran mengenai pengarnh atau peranan 
suatu jenis tumbuhan mangrove dalan1 suatu 
komunitas. 
Analisis Struktur Komunitas 
A. Ana1isis Keanekaragaman (H') 

Keanekaragaman spesies dapat 
d ikatakan sebagai keteherogenan spesies dan 
merupakan ciri khas struktur komunitas. 
Runms yang digunakan untuk, menghitung 
keanekaragaman adalah rumus dari Indeks 
Diversitas Shannon (Brower dan Zaar, 
1989),yaitu : 

ni 
H'= LpiLn(pi) =>pi= N (7) 

.Keterangan : H' 
Keauekaragamau 

m 
Jenis ke-i 

N 
Indivi<lu 

Indek.s 

Jumlah lndividu 

Jumlah Total 

Kisaran nilai Indeks Keanekaragaman dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut : 
ff :5 2.3026 Keanekaragaman 
rendah 
2.3026 :'.SH' :'.S 6.9078 Ke.anekaragaman 
sedang 
1-r ~ 6.901s 
tinggi. 

Keanek:aragaman 

B. Analisis Keseragaman Populasi (E) 
Jndeks Keseragaman digunakan 

u.ntuk mengetalmi seberapa besar kesamaan 
penyebaran jumlah individu dafo;;1 
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komunitasnya (Brower dan Zaar, 
Rumus yang digunakan adalah : 

H' 
E = --- => H1rri,ks = LnS1 

Hmaks . \ · 
Keterangan : E 
Keseragaman 

1989} 

(8)· 

Indeks 

s : Jumlah Spesies 

Nilai Indeks Keseragarnan berkisar 
· antara 0-1. Sernakin kecil nilai E (mendekati 

O) keseraaaman semakin kecil yang berarti 
' 0 

penyebaran jumlah individu setiap jenis tida~ 
sarna, ada kecendcrungan tcrjadi dominans1 
oleh jenis-jenis te1ientu. Semakin besar nilai 
E (mendekati 1) menunjukkan keseragan1an 
populasi yang tinggi, jumlah individu setiap 
jenis dapat dikatakan sama atau tidak jauh 
berbeda. Kisaran nilai indeks keseragarnan 
adalah: 

E:::;0.4 
0.4:::;E:::;0.6 
E>0.6 

: Keseragaman rendah 
: Keseragaman sedang 
: Keseragaman tinggi 

C. Analisis Dominansi (D) 

Penelitian mt mengambil lokasi 
kawasan pesi~ir utara Kecamatan Klampis 
yang secara administratif termasuk kedalam 
wilayah Kabupaten Bangkalan. Kecamatan 
Klampis mernpakan salah satu kawasan 
pesisir yang ada di Kabupaten Bangkalan. 
Wilayah kecamatan klampis terletak di 
bagian utara Kabupaten Bangkalan dengan 
ketinggian 2 m diatas permukaan laut. · 
Kecamatan K1ampis mempunyai luas 

·2 
wilayah sebesar 6 7. 10 km . 

Kecamatan klampis terdiri dari 22 · 
des~ yaitu · Desa Tolbuk, Desa Ra'as, Desa 
Muarah, Desa Polongan, Desa Karangasem, 
Desa Bantean, Desa Bragang, Desa 
Lergunong, Desa Pnayaksagan, Desa 
Larangan Gilintong, Desa M.anonggal, Desa 
Larangan Sorjan, Desa Tenggun Daya, Desa 
Bulung, Desa Trogan, Desa Ko' ol, Desa 
Tobaddung, Desa Mrandung, Desa 
Bulukagung, Desa Bator, Desa Klampis 
Barnt Dan Desa K1an1pis Timur. Batas-batas 
administrasi Kecamatan Klampis adalah 
sebagai berikut : 

Sebelah Utara 
Sebe1ah Selatai1 

: LautJawa 
Kecamatan 

Indeks dominansi diperoleh dengan Arosbaya dan G~Jer 
menggunakan formulasi Simpson (Brower > Sebelah Timur Kecamatan 
dan Zaar, 1989), yaitu : Tanjung Bumi 

n i }- Sebelah Barat 
D~ LPi2 => pi= N 

: Kecamatan 

(9) 
Keterangan: D 

I11 

: Indeks .Dominansi 
Jumlah Indivjdu 

Jenis ke-i 
N Jumlah Total 

lndividu 
Nilai indeks dominansi berkisar antara O - 1. 
Jika nilai D mendekati 0, bermti tidak ada 
jenis yang mendominasi. Sedangkan jika 
nila_i D besar (mendekati 1) berarti ada jenis 
y:;.1g mendominasi. Kisaran nilai indeks 
dominansi dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
0 < D ::S 0.3 : Dominansi rendah 
0. 3 < D ::S O. 6 : Dominansi sedang 
0.6 < D ::S 1 : Dominansi tinggi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

35. 

K1ampis 
Kawasan pesisir Kecamatan Klampis 

memiliki ekosistem yang beragam. 
Ekosistem yang ada di wilayah pesisir 
tersebut diantaranya Terumbu karang, Lamun 
dan Ekosistem mangrove dengan diameter 
batang secara umum mencapai 1 hingga 30 
cm dan ketinggian pohon mencapai 25 meter. 

Berdasarkan survey dan observasi awal, 
penelitian ini dipilih 3 stasi1m. Stasiun 
penelitian pertama mewakili lokasi dengan 
kerapatan vegetasi mangrove yang sedang. 
Stasiun ini terletak di Desa Bulukagung. 
Stasiun kedua yang mewakili lokasi dengan 
kerapatan vegetasi mangrove kurang terletak 
Desa Bator. Sedangkan stasiun ketiga 
dengan kerapatan mangrove tinggi letal--nya 
berdekatan dengan Pelabuhan Ra1..-yat 
Kecamatan Klampis. Untuk lebih jelasnya, 
maka posisi stasiun dapat dilihat pada peta 
lokasi penelitian di bawah ini ·: -
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Transek 

Sknln 11 50,000 

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 

Posisi Koordinat : 
Stasiun I: 06°53 '491" LS dan 112°53 '200" 
BT 
Stasiun 2: 06°53'608" LS dan 112°53'102" 
BT 
Stasiun 3: 06°53'608" LS dan 112°53'152" 
BT 

Basil identifikasi mangrove 
Selama pengamatan di lapangan 

ditemukan 7 jenis mangrove di 3 stasiun 
penelitian yaitu: Rhizophora mucronata, 
Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata, 
Avicennia marina, Avicennia alba, 
Sonneratia alba, dan Ceriops decandra 

Analisis Struktur Komunitas Ekosistem 
Mangrove 

Ekosistem mangrove terdiri atas 
himpunan jenis tumbuhan/ vegetasi 
mangrove dan jenis tumbuhan lainnya dari 
suku tumbuhan yang berbeda-beda. Setiap 
jenis mangrove memiliki frekuensi 
pemunculan yang berbeda. Selama 
pengamatan di lapangan ditemukan 7 jenis 
mangrove di 3 stasiun penelitian. Kondisi 
hutan mangrove di setiap stasiun penelitian 
dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini 

Gambar 3. Lokasi Penelitian Stasiun 1 

.. ,i:~:..Y!-1 
Gambar 4. Lokasi Penelitian Stasiun 2 



I~ 
1: 

I 

·I; 

EMBRYO VOL. 4 NO. 1 JUNI 2007 ISSN 0216-0188 

..,,-

Gambar 5. Lokasi Penelitian Stasiun 3 

Distribusi jenis yang ditemukan di setiap stasiun penelitian dapat dilihat pada 
tabel 2 berikut ini : 
Tabel 2. Distribusi Jenis Vegetasi Mangrove di Setiap Stasiun Penelitian 

No Jenis (Spesies) Stasiun I Stasiun II Stasiun Ill 
1 Rhizophora apicu/ata + + 
2 Rhizophora mucronata + + + 
3 Rhizop/.~ora stylosa \ + + 
4 Avicennia alba + 
5 Avicennia marina + + 
6 Sonneratia alba + + 
7 Ceriops decandra + 

Keterangan : + Ada 
: Tidak Ada 

Pengamatan vegetasi mangrove 
dilakukan di setiap stasiun dengan 
membuat petak contoh (plot) yang 
diletakkan secara acak. Untuk setiap 
stasiun dibuat sebanyak 3 petak contoh 
berukuran 10 x 10 meter. Selanjutnya 
pada s~tiap plot dilakukan identifikasi 
dan perhitungan jumlah untuk masing
masing jenis. 

Komposisi Vegetasi Mangrove Stasiun l 
Pada stasiun I, dengan · luas 

daerah pengamatan sebesar 300 m2 

ditemukan 4 jenis vegetasi mangrove 
yaitu Rhizophora apiculata, Rhizophora 
mucronata, Sonneratia alba dan 
Avicennia marina. Total jumlah vegetasi 
yang ditemukan untuk seluruh jenis 
adalah sebesar 37 individu. Bila 
dihubungkan dengan luas lokasi 
pengamatan, maka kerapatan vegetasi 
mangrove di stasiun 1 sebesar 37 ind/300 
m2

. Komposisi masing-masing spesies 
dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Komposisi Jenis Vegetasi Mangrove Stasiun I-
No Spesies 

l Rhizophora apiculata 
2 Rhizophora mucronata 
3 Sonneratia alba 
4 Avh~ennia marina 

Jumlah 
Sumber : Data survey 

;3i>::: 

Jumlah Tegakan 
19 
4 
9 
5 

37 

Prosentase (%) 
51.35 
10.81 
24.32 
13.51 

100 
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14% 

11% 

D Rhizophora 
apiou/ata 

ID Rhizophora 
mucrobata 

D Soneratia alba 

D Avicennia marina 

Gambar 6. Komposisi Jenis Vegetasi Mangrove Stasiun 1 

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat 
bahwa spesies yang paling banyak 
ditemui di stasiun 1 adalah dari j enis 
Rhizopora apiculata yait~ sejumlah 19 
tegakan atau 51.35% dari jumlah total 
seluruh jenis. Selanjutnya adalah jenis 
Sonneratia alba dengan jumlah 9 tegakan 
(24.32%), Avicennia marina 5 tegakan 
(13.51%), dan yang paling sedikit 
ditemukan adalah jenis Rhizopora 
mucronata sejumlal1 4 tegakan atau hanya 
10.81% dari totaljumlah seluruhjenis. 

Komposisi Vegetasi Mangrove Stasiun 2 
Pada stasiun 2 ditemukan 6 

spes1es mangrove yaitu Rhizophora 
stylosa,, Rhizophora mucronata, 
Avicennia marina, Avicennia alba, 
Sonneratia alba dan Ceriops decandra. 
Total jumlah vegetasi yang ditemukan 
sebanyak 33 individu dengan kerapatan 
33 ind/300 nl. Komposisi masing-masing 
spesies dapat dilihat pada tabel 4 berikut 
llll : 

Tabel 4. Komposisi Jenis Vegetasi Mangrove Stasiun 2 
No Spesies Jumlah Tegakan Prosentase (%) 
l Avicennia marina 7 
2 Sonneratia alba 2 
3 Rhizophora mucronata 5 
4 Avicennia alba 8 
5 Rhizophora stylosa 9 
6 Ceriops decandra 2 

Jumlah 33 
Sumber : Data Survey 

D Rhizophora Styfosa 

D Sonneratia alba 

D A vicennia marina 

D Avicennia alba 

o Ceriops decandra 

__ Q_.B.bizQp_b_Qrn ___ _ 

Garn bar 7. Komposisi J enis Vegetasi Mangrove Stasiun 2 

21.21 
6.061 
15.15 
24.24 
27.27 
6.061 
100 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa 
spesies yang paling banyak ditemui di 
stasiun 2 adalah dari jenis Rhizophora 

stylosa yaitu sej umlah 9 tegakan atau 
27.27 % dari jumlah total seluruh jenis. 
Selanjutnya adalah jenis Avicennia alba 

;,jg. 
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dengan jumlah 8 tegakan (24.24 %), 
Avicennia marina 7 tegakan (21.21 % ), 
Rhizophora mucronata 5 tegakan (15 .15 
% ) . dan yang paling sedikit ditemukan 
ad_:,_lah jenis sonneratia alba dan Ceriops 
decandra masing- ma.sing 2 tegakan atau 
hanya 6.061 % dari total jumlah seluruh 
Jems. 
Komposisi Vegetasi Mangrove Stasiun 3 

Pada stasiun 3 ditemukan 3 
spesies mangrove yaitu Rhizophora 
mucronata, Rhizophora stylosa dan 
Rhizophora apiculata. Total jumlah 
vegetasi yang ditemukan sebanyak 125 
individu dengan kerapatan 125 ind/300 
m2 

.. Komposisi masing-masing spesies 
dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini : 

Tabel 5. Komposisi J enis V egetasi Mangrov~ Stasiun 3 
No Spesies 

I Rhizop!zora mucronata 
2 Rhizophora stylosa 
3 Rhizoplwra apicu/ata 

Jumlah 
Sumber : Data Survey 

Jumlah Tegakan 

50% 

63 
32 
30 
125 

D Rhizophora 
mucronata 

mi Rhizophora 
sty/osa 

D Rhizophora 
Apicu/ata 

Prosentase (%) 
50.4 
25.6 
24 
100 

Gambar 8. Komposisi Jenis Vegetasi Mangrove Stasiun 3 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa 
spesies yang paling banyak ditemui di 
stasiun 3 adalah dari jenis Rhizophora 
mucronata yaitu sejumlah 63 tegakan atau 
50.4 % dari jumlah total seluruh jenis. 
Selanjutnya adalal1 jenis Rhizophora 
stylosa 32 tegakan (25.6%), dan yang 
paling sedikit ditemukan adalah jenis · 
Rhizophora 'apiculala sejumlah 30 
tegakan atau 24 % dari total jumlah 
seluruh jenis. 

Tabel 6. Basil Analisis INP 
Stasiun I 

No Spesies 
1 Rhizophora apiculata 
2 Rlzizophora mucronata 
3 Sonneratia alba 
4 Avicennia marina 

Stasiun 2 
No Spesie~ ' I. 

. I 

1 RJ1izophora stylosa 
2 Sonneratia alba 
3 Avicennia marina 
4 Avicennia alba 
5 Ceriops decandra 

Analisis Indeks Nilai Penting 
Perhitungan indeks nilai penting 

dilakukan untuk mengetahui besarnya 
peranan pengaruh dan dominansi dari 
suatu jenis mangrove pada suatu kawasan 
tertentu. Perhitungan INP ini dilakukan 
pada tiap stasiun penelitian. Basil 
lengkap INP per stasiun pengamatan 
untuk masing-masing jenis mangrove 

. dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini : 

RDI RPI RCI INP 
51.351 37.45 0.638 89.443 
10.811 12.48 63.868 87.164 
24.324 24.97 27.626 76.919 
13.513 24.97 7.867 46.349 

RDI RFI RCI INP 
27.273 27.25 17.076 71.597 
6.061 9.083 21.469 36.612 

21.212 27.25 8.689 57.149 
24.242 9.083 11.809 45.135 
6.0ql 9.083 11.129 26.273 

39 
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6 
Stasiun 3 

No 
1 
2 
3 

Rhizophora mucronata 

Spesies 
Rhizophora mucronata 
Rhizophora stylosa 
Rhizophora apiculata 

Dari tabel 6 di atas terlihat bahwa pada 
stasiun I, spesies yang mendominasi dan 
memiliki pengaruh terbesar adalah dari 
j enis Rhizophora apiculata dengan nilai 
INP sebesar 89.433. Sedangkan spesies 
Avicennia marina dengan INP sebesar 
46.349 merupakan jenis mangrove yang 
pengaruhnya paling kecil di stasiun 1. 
Besarnya nilai INP yang dimiliki oleh 
jenis Rhizophora mucronata clan 
Rhizophora apiculata menunjukkan 
bahwa jenis inilah yang mampu hidup clan 
berkembang dengan baik di kawasan 
pengamatan stasi un 1. Rhizophora 
merupakan jenis mangro've yang paling 
umum dijumpai karena memiliki 
penyebaran yang I uas. 

Jenis tersebut dapat hidup dengan 
baik pada daerah yang memiliki 
pergerakan air minimal, tidak dipengaruhi 
gelombang dan sedimennya berupa 
lumpur tebal. Kondisi ini sesuai dengan 
hasil pengamatan di lapangan, dimana 
stasiun 1 mempunyai substrat berupa 
lumpur tebal. Berdasarkan zonasi 
kawasan mangrove, Rhizophora 
merupakan spesies mangrove yang dapat 
ditemui pada daerah yang dekat dengan 
daratan (intertidal) yang dicirikan oleh 
lumpur yang dalam clan kaya bahan 
organik. Bila lingkungannya sesuai, maka 
jenis mangrove ini dapat tumbuh dengan 
lebat dan memiliki kerapatan yang tinggi 
sehingga sukar ditembus oleh manusia. 
Untuk mendapatkan oksigen dari 
lingkungan yang berlumpur tebal dan 
kaya bahan organik, jenis ini mempunyai 
pola adaptasi · pada akarnya, yaitu akar 
tongkat yang dilengkapi oleh lentisel. 

Jenis mangrove Iainnya yaitu 
Avicennia marina dan Sonneratia alba 
ditemukan dalam jumlah yang sedikit. 
Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik 
lingkungan di stasiun 1 tidak sesuai untuk 

15.151 18.17 29.836 63.143 

RDI RFl RCI INP 
50.4 33.33 67.137 150.870 
25.6 33.33 23.408 82.414 
24. 33.33 9.383 66.716 

kehidupan 2 jenis mangrove tersebut, 
sehingga peranan 2 jenis ini juga sangat 
kecil yang \ditunjukkai\ oleh nilai INP 
yang berkisar antara 46.349 - 76.919. 

Pada stasiun 2, spesies mangrove 
yang memiliki pengaruh terbesar adalah 
jenis Rhizophora stylosa dengan nilai INP 
sebesar 71. 597. Sedangkan spesies 
Ceriops decandra memiliki peranan 
terkecil dengan nilai INP sebesar 26.273. 
Spesies mangrove lainnya yang 
ditemukan di stasiun 2 adalah Sonneratia 
alba, RJ1izophora mucronata, Avicennia 
marina, Avicennia alba, dan Ceriops 
decandra. Pada stasiun 2, jenis-jenis ini 
ditemukan wa.laupun dalam jumlah yang 
agak sedikit sehingga pengaruhnya 
terhadap komunitas mangrove di stasiun 2 
juga kecil. Nilai INP untuk Sonneratia 
alba dan Ceriops decandra di stasiun 2 ini 
adalah 36.612 dan 26.273. Untuk 
mengatasi kondisi yang miskin oksigen, 
maka jenis Avicennia marina dan 
Sonneratia alba memiliki bentuk adaptasi 
yang unik, yaitu memiliki akar yang 
memiliki pneumatofor untuk bernafas. 
Tipe perakaran kedua jenis mangrove ini 
dikenal dengan tipe akar cakar ayam. 
Bentuk perakaran ini berbeda dengan 
jenis Rhizopora yang memiliki akar 
tongkat. 

Pada stasiun 3, spesies mangrove 
yang ditemukan dalam jumlah yang 
banyak dan memiliki penman terbesar 
aclalal1 .1ems Rhizophora mucronata 
dengan nilai INP sebesar 150.870. 
Sedangkan spesies Rhizophora apiculata 
memiliki peranan terkecil dengan nilai 
INP sebesar 66.716. Spesies lainnya yang 
terdapat di stasiun 3 adalah Rhizoplwra 
s~vlosa dengan ni1ai INP sebeshr 82.414. 
Rhizophora merupakan jenis mangrove 
yang paling umum dijumpai karena 
memiliki penyebaran yang luas. Jenis 
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tersebut dapat hidup dengan baik, pada 
daerah yang memiliki pergerak~ air 
minimal, tidak dipengaruhi gelombang 
dan sedimennya berupa lumpur · tebal. 
Kondisi m1 sesuai dengan hasil 
pengamatan di lapangan, dimana stasiun 3 
mempunyai substrat berupa lumpur tebal. 
Analisis Keanekaragaman, Keseragaman 
dan Dominansi 

Berdasarkan hasil analisis data jumlah 
dan komposisi spesies mangrove yang 

Tabel 7. Indeks H',E dan D 
Stasiun Keanekaragaman (H') 

I 1.197 
2 1.653 
3 1.037 

Nilai Indeks . Keanekaragaman (H') 
mencakup 2 hal pokok yaitu banyaknya 
spesies yang ada pada suatu komunitas 
dan kelimpahan dari masing-masing 
spesies tersebut. Sehingga makin kecil 
jumlah spesies dan variasi jumlah 
individu setiap spesies atau ada beberapa 
individu yang jumlahnya jauh lebih besar 
maka keanekaragaman suatu ekosistem 
akan semakin kecil. 

Berdasarkan hasil perhitungan, 
didapatkan nilai Indeks Keanekaragaman 
yang berkisar antara 1. 03 7 sampai dengan 
1.653. Keanekaragaman jenis tertinggi 
dapat ditemui di stasiun 2, sedangkan 
keanekaragaman spesies terendah ditemui 
di stasiun 3. Hal ini sesuai dengan j'timlah 
spesies yang ditemui di masing-masing 
stasiun. Pada stasiun 2 dapat ditemui 6 
spesies mangrove yang dapat hid~p dan 
berkembang dengan . baik. Distribusi 
jumlah tiap spesies yang berbeda 
menghasilkan nilai indeks 
keanekaragaman yang berbeda, walaupun 
perbedaannya tidak signifikan. Nilai 
indeks keanekaragaman terendah di 
stasiun 3 lebih disebabkan pada jumlah 
spesies yang ditemukan. Pada stasiun ini 
hanya ditemukan 3 spesies mangrove saja. 

Secara umum, indeks 
· keanekaragaman untuk seluruh stasiun 
berada pada kategori yang rendah. Hal ini 
berarti bahwa penyebaran jumlah individu 

ditemukan di lokasi penelitian maka 
didapatkan pula gambaran mengenai 
tingkat sebaran tiap spesies yang dapat 
dijelaskan melalui indeks-indeks 
komunitas yaitu Indeks Keanekaragaman 
(H'), Keseragaman (E) dan Dominansi 
(D). Basil perhitungan indeks-indeks 
tersebut dapat dilihat pada tabel 7 berikut 
m1 

Keseragaman (E) 
0.147 
0.179 
0.094 

Dominansi (D) 
0.353 
0.208 
0.377 

tiap spesies dan kestabilan komunitas 
rendah. Kondisi ini diduga sebagai akibat 
dari perbedaan karakteristik fisika kimia 
lingkungan, yang menyebabkan hanya 
beberapa spesies. mangrove saja yang 
dapat hidup dan berkembang. W alaupun 
mangrove merupakan vegetasi yang 
tersebar luas di daerah pesisir, namun 
perkembangan penyebarannya dibatasi 
oleh kemampuannya untuk beradaptasi 
terhadap kondisi lingkungan perairan. 
Sehingga selanj utnya akan terbentuk 
zonasi ekosistem hutan mangrove. 

Hasil perhitungan untuk indeks 
keseragaman (E) menunjukkan bahwa 
e~osistem mangrove di lokasi penelitian 
berada pada kondisi yang rendah. Hal ini 
dapat terlihat dari nilai indeks 
keseragaman jenis yang berkisar antara 
0.094--0.179. Nilai indeks keseragaman 
terendah terdapat di stasiun 3 sedangkan 
yang tertinggi dapat ditemui di stasiun 2. 
Secara umum, nilai indeks keseragaman 
untuk seluruh stasiun kurang mendekati 
1,00. Sehingga dapat ·dikatakan bahwa 
kondisi ekosistem mangrove· barada pada 
kondisi yang renclah clan memiliki 
distribusi jumlah incliviclu tiap spesies 
yang tidak sama clan ada kecenclerungan 
terjadi dominansi oleh jenis- jenis 
tertentu. 

Nilai indeks dominansi (D) dihitung 
untuk mengetahui ada atau tidaknya 
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spesies tertentu yang mendominasi suatu Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada 
ekosistem. Pada tabel hasil analisa indeks suatu jenis mangrove tertentu yang 
diatas, terlihat bahwa nilai indeks mendoniinasi. 
dominansi untuk seluruh stasiun berkisar Karakter_istik Fisika Kimia Perairan 
antara 0,208 - 0,377. Dengan dominansi Pengukuran beberapa parameter fisika 
tertinggi di stasiun 3, dan dominansi · kimia pei·airan dilakukan di setiap stasiun 
terendah di stasiun 2. Secara umum dengan 3 kali ulangan. Rata - rata hasil 
kisaran nilai dominansi untuk seluruh penguk;tr:an parameter fisika kimia 
stasiun penelitian berada pada kategori perairaitdisajikan pada tabel 8 berikut ini 

;:\I dominansi yang rendah, karena nilainya 
yang tidak mendekati angka 1,00. , 

Tabel 8. Rata - Rata Hasil Pengukuran Parameter Fisika Kimia Perairan 
No Parameter Stasiun 

l 2 .3 
1 Suhu (°C) 29.3 32.07 27.3 

30.2 
7.87 
5.93 

2 Salinitas (0 I 00) 30.4 31.7 
3 pH 7.73 8.73 
4 DO (mg/L) 5.30 4.33 

Keterangan : 
Stasiun 1 : Terletak di kawasan dengan kerapatan mangrove sedang 
Stasiun 2: Terletak di kawasan dengan kerapatan mangrove kurang 
Stasiun 3 : Terletak di kawasan dengan kerapatan mangrove tinggi 

Suhu 
Suhu merupakan salah satu parameter 

penting dalam pertumbuhan mangrove. 
Mangrove akan tumbuh subur pada 
kondisi daerah tropis yang bersuhu diatas 
20 °C (Kennish, 1990 dalam Kusmana, 
1997) 

Berdasarkan hasil pengukuran, suhu 
rata-rata perairan di lokasi penelitian 
berkisar antara 27.3 °C sampai dengan 
32.07 °C. Kisaran suhu yang terukur di 3 
stasiun penelitian tidak terlalu jauh 
berbeda. Hal ini diduga disebabkan oleh 
waktu pengukuran suhu yang relatif sama 
untuk setiap stasiun. 

Fluktuasi suhu perruran sangat 
dipengaruhi oleh intensitas penetrasi 
cahaya matahari ke dalam perairan, serta 
dipengaruhi pula oleh ada tidaknya 
naungan (penutupan) oleh tumbuhan. 
Bagi kawasan perairan dengan kerapatan 
vegetasi yang tinggi, suhunya akan 
cenderung lebih rendah, karena memiliki 
penutupan yang tinggi. Sebaliknya, bagi 
kawasan dengan kerapatan vegetasi 
rendah, maka suhunya akan cenderung 
lebih tinggi. Kondisi ini ditemukan di 
lokasi penelitian. · Walaupun tidak terlalu 
signifikan, namun terlihat bahwa pada 

kawasan dengan kerapatan mangrove 
yang tinggi (stasiun 3) suhunya lebih 
rendah dari pada stasiun 1 dan 2. 

Secara umum, suhu di lokasi 
penelitian sesuai untuk pertumbuhan 
mangrove. Hal ini sesuai dengan basil 
penelitian yang dilakukan Kusmana 
(1997), yang menyatakan bahwa 
mangrove j enis Rhizophora, Excoecaria, 
Avicennia, Xylocarpus clan jenis lainnya 
dapat tumbuh dan memproduksi daun 
baru pada lingkungan perruran yang 
bersuhu diatas 26 °C. 
Salinitas 

Salinitas merupakan salah satu 
parameter penting dalam pertumbuhan 
mangrove. Berdasarkan hasil pengukuran, 
salinita.s di lokasi penelitian berkisar 
antara 26.4 sampai dengan 27.7 °/00• 

Stasiun 2 memiliki salinitas yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun 

·· 1ainnya. Hal ini diduga sebagai pengaruh 
dari ld~·asi stasiun 2 yang lebih dekat ke 
arah la:ut, sehingga · pengaruh air laut 
masih cukup besar walaupun pada ·saat air 
s~rut. 'Sedangkan pengukuran yang lebih 
rendah pada stasiun lainnya merupakan 
pengaruh dari lokasi yang terletak dekat 
dengan daratan. 

-
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Kisaran nilai salinitas yang terukur 
untuk seluruh stasiun masih sesuai untuk 
kehidupan mangrove. Hal ini sesuai 
dengan pemyataan Bengen (2000) yang 
menyebutkan bahwa mangrove akan 
tumbuh dengan baik pada perairan yang 
memiliki salinitas air payau (>0.5°/00) 

sampai dengan salinitas air laut (30 °/00 _:_ 

33 °/
00

). . 

Deraj at Keasaman (pH) 
Derajat Keasaman (pH) yang dimiliki 

perairan laut senantiasa berada dalam 
keseimbangan, karena ekosistem laut 
mempunyai kapasitas penyangga (buffer 
capacity) yang mampu mempertahankan 
nilai pH 

Berdasarkan hasil pengukuran di 
lokasi penelitian, kisaran rata-rata pH 
yang didapat adalah sebesar 7. 73 - 8. 73. 

· Kisaran nilai pH ini masih sesuai dengan 
pertumbuhan mangrove, karena pada 
kisaran pH < 5,0 atau pH > 9,00 akan 
menciptakan kondisi yang terlalu asam 
atau terlalu basa yang akan sangat tidak 
menguntungkan bagi pertumbuhan 
mangrove (Maulana dan Syafitri, 2004). 
Oksigen Terlarut (DO) 

Oksigen merupakan salah satu gas 
yang terlarut dalam perairan. Kadar 
oksigen terlarut bervariasi tergantung 
pada suhu, turbulensi air dan tekanan 
atmosfer. Semakin besar suhu dan 
ketinggian (altitude) maka tekanan 
atmosfer akan semakin berkurang 
sehingga menyebabkan kadar oksigen 
terelarut akan semakin kecil. 

Berdasarkan basil pengukuran DO di 
lokasi penelitian, terlihat bahwa DO .. 
perairan rata-rata berkisar antara 4.33 -
5.93 mg/L. Kisaran DO ini tergolong 
rendah. Hal ini diduga sebagai akibat 
adanya proses dekomposisi serasah 
mangrove yang jatuh kedalam perairan. 
Proses dekomposisi (penguraian) serasah 
mangrove oleh mikroorganisme perairan 
ini juga membutuhkan oksigen yang 
terlarut. Laju dekomposisi akan sernakin 
tinggi bila serasah yang dihasilkan 
semakin banyak, yang selanjutnya akan 
menyebabkan konsurnsi oksigen sernakin 
tinggi. Selanjutnya menurut Effendi 
(2003), dekornposisi bahan organik dan 
oksidasi bahan an-organik dapat 

mengurangi kadar oksigen terlarut hingga 
mencapai O mg/L dan menciptakan 
kondisi an-aerob 

Disamping itu, tingginya suhu 
perairan yang mencapai kisaran rata-rata 
antara 27.3°C sampai dengan 32.07 °C 
menyebabkan kelarutan oksigen menjadi 
berkurang. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Effendi (2003) yang 
menyebutkan bahwa semakin tinggi suhu 
maka kelarutan oksigen semakin 
berkurang. 

Hal lain yang dapat mempengaruhi 
kandungar, oksigen dalam air adalah 
turbulensi (pergerakan massa air). Pada 
perairan dengan kondisi substrat atau 
sedirnen yang didominasi oleh fraksi 
hnnpur maka pergerakan air akan terbatas 
dan berjalan dengan lambat. Kondisi ini 
disebabkan oleh ukuran butiran lwnpur 
yang sangat halus dan tidak banyak 
menciptakan rongga antar partikel. 
Sehingga akan menghambat laju 
pertukaran air yang akan menyebabkan 
kurangnya pasokan oksigen. Akibat 
sirkulasi air yang sangat lambat 
selanjutnya akan terbentuk lapisan an
aerob. Salah satu karakteristik kawasan 
mangrove adalah substrat yang 
didominasi oleh tipe yang banyak 
mengandung lumpur, sehingga area 
perairan di sekitar hutan mangrove 
umumnya memiliki kandungan DO yang 
rendah. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 
Dari hasil penelitian mt dapat 

disimpulkan bahwa : 
1 . Kondisi ckosistem mangrove di 
Kawasan Pesisir Utara Klampis 
Kabupaten Bangkalan masih berada pada 
kondisi yang baik. Hal ini ditunjukkan 
oleh kerapatan vegetasi mangrove yang 
terdapat di 3 stasiun penelitian yang 
berkisar antara 33ind/300rn2 sampa1 
dengan 125ind/300m2

• 

2. Selama pengamatan di lapangan 
ditemukan 7 jenis mangrove di 3 stasiun 
penelitian. Jenis mangrove yang paling 
banyak di jurnpai di lokasi penelitian 
adalah Rhizophora mucronata (72 
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tegakan). Sebaliknya yang paling sedikit 
adalah Ceriops decandra (2 tegakan). 
3. Hasil perhitungan indeks nilai penting 
(INP) dari 3 stasiun pengamatan yang 
berkisar antara 26.273 - 150.870, dimana 
nilai lNP terendah pada stasiun 2 dan 
tertinggi di stasiun Hal ini menunjukkan 
bahwa peranan pengaruh dan dominansi 
dari suatu jenis mangrove pada kawasan 
pes1str utara Klampis Kabupaten 
Bangkalan ada pada stasiun 3 yaitu dari 
jenis Rhizophora mucronata. 
4. Hasil perhitungan indeks-indeks 
struktur komunitas vegetasi hutan 
mangrove menunjukkan bahwa ekosistem 
hutan mangrove di kawasan Pesisir Utara 
Klampis Kabupaten Bangkalan berada 
pada kondisi rendah. Hal ini dibuktikan 
dari nilai Indeks Keanekaragaman yang 
berkisar antara 1. 03 7-1.197, Indeks 
Keseragaman 0.094 - 0.179 dan Indeks 
Dominansi yang berkisar antara 0.208 -
0.377. 

Saran 
Perlu adanya peran masyarakat 

setempat dalam menjaga kelestarian hutan 
mangrove guna dapat terus dimanfaatkan 
secara berkelanjutan (sustaenable) 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to analyse land suitability and the policy ofland use of sea and 

coastal area in relation to the build of Suramadu bridge and to formulate an alternative policy and a 
direction in the build of the bridge considering harmonization, connection and equallazation in the 
development of Bangkalan Regency especially at Labang District. A qualitative method was applied in the 
policy research. Primary data were collected through in-depth interview with stakeholders, while secondary 
data were obtained by collecting the state documents by means fotocopying, literatures and related research 
results. Data were analysed by descriptive approach and analytical hierarchy process (AHP). The result 
showed that region of Labang District was suitable for the settlement and the port, but unsuitable for tourism 
activity becouse the slope in the area was relatively steep (14%). According to investor and company 
consideration of priority exploiting at area of- Labang District were for settlement, industry and tourism; 
fishery and agricuture; transportation and education, in acoording to fnvestor and Company ; Local people; 
and Local Government respectively. Consideration of spatial use for· \vorking activities are for a) a 
conservation area at Sukolilo Baral mid Sukolilo Timur , b) agiculture activities at Jukong, Labang, 
Pangpong, Bunajih, Beringin, Ba'engas, Morkepek, Sendang Laok, Sendang Dajal1 and Petapan Village, c) 
Catching of fishery at Kesek, Sukolilo Barat and Sukolilo Timur, d) port and fishing base at Sukolilo Barat,. 
e) Industry area at Sukolilo Timur, f) Setllement at Labang, g) Education at Labang and h) Transportation at 

. Sukolilo Timur especially in way of Suramadu to Tangkel. 

Keyword: coastal and sea area, land suitabality, priority direction, ,usefullness direction 

PENDAHULUAN 

Pembangunan jembatan Suramadu 
sebagai kebanggaan masyarakat Madura telah 
dilaksanakan, banyak harapan yang dapat 
digantungkan melalui keberadaan jembatan 
ter§ebut. Pembangunan di daerah pesisir 
wilayah ini diharapkan akan mempunyai· 
banyak keuntungan yaitu mulai dari 
kemudahan akses transportasi ditambah lahan 
kosong yang luas dengan kegunaan yang 
beragam atau ::ona multi fungsi (multiple use 
zone). Namun kawasan pesisir sebagai nwltiple. · 
use zone sangat rentan konflik, terutama 
konflik pemanfatan ruang. Berbagai aktivitas · 
baru dan in,dustri akan muncul di wilayah ini.· 
mulai dari ·· industri manufaktur, industri · 
pariwisata, industri perumahan, industri jasa 
dan lainnya. 

Gambaran yang <la.pat diprediksi · 
adalah Kecamatan Labang, Kabupaten 

45'-_:,· 

Bangkalan sebagai salah satu wilayah zona 
pes1str yang menghubungkan jembatan 
Suramadu di sisi Madura dengan Pulau Jawa 
akan mengalami berbagai dampak. Dampak · 
yang dapat . ditimbulkannya dapat bernilai 
positif atau negati±: terhadap beberapa aspek 
meliputi: aspek ekonomi, sosial, budaya, 
ekologis dan kelestarian sumberdaya. Oleh 
karena itu berbagai kegiatan baru yang 
nantinya akan dilakukan hams di atur dengan 
baik agar dapat mengurangi berbagai dampak 
negatif yang ditimbulkan 

Melakukan pembangunan yang stabil, 
berkelanjutan (sustainable) dan ramah 
lingkungan sangat sulit, jika tidak ada suatu 
kerangka terpadu dan komprehensif tentang 
kesesuaian inengenai tata ruang wilayah 
pesisir. Kesesuaian dalam perencanaan tata 
ruang wilayah ·. pesisir dalam jangka panjang 
diharapkan mampu meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat 
pesisir dan - sekitarnya. Kesalaf:an dalam 
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penentuan tata ruang wilayah akan merusak 
lingkungan pada akhirnya akan menyebabkan 
clampak negatif (Clark, 1992). 

Dikemukakan oleh Dahuri (2001) 
bahwa ekosistem pesisir m,erupakan ekosistem 
yang dinamis dan mempunyai kekayaan 
habitat yang beragam clan saling berinteraksi. 
Selain berpotensi besar, wilayah tersebut 
merupakan ·· ekosistem yang paling mudah 
terkena dampak kegiatan manusia. Oleh 
karena itu pengelolaan wilayah pesisir pada 
prinsipnya hams mencakup dua hal utama 
yaitu: 
1. Kebijakan, strategi · dan program untuk 

mendayagunakan potensi pembangunan 
yang masih bel um dimanfaatkan secara 
optimal sesuai dengan daya dukung 
lingkungan dan permintaan pasar. 

2. Kebijakan, strategi clan program untuk 
mencegah serta mananggulangi 
permasalahan baik yang bersifat biofisik 
maupun sosial ekonomi dan budaya 

Pertanian merupak:an bagian yang 
tidak dapat dilepas dari masyarakat Indonesia 
karena meskipun mereka berada di wialayah 
pesisir tapi bagi sebagian masyarakat tetap 
melakukan kegiatan ber.cocok tanam. 
Kegiatan ini sangat berguna karena pada saat
saat tidak melaut (musim angin) penghasilan 
keluarga masih dapat ditopang dari basil 
kegiatan bercocok tanam. Pengembangan 
usaha pertanian di wilayah pesisir merupakan 
salah satu bagian dari kebijakan pemerintah 
· untulc menigkatkan produksi pangan nasional. 

·· Namun demikian, pembukaan lahan pertanian 
di wilayah pesisir hams dilakukan dengan 
tetap memperhatiakan aspek-aspek 
perlindungan lingkungan sehingga. tidak akan 
menimbulkan masalah-masalah lingkungan 
seperti menurunnya produktivitas perikanan, 
pencemaran perairan, perubahan siklus aliran 
air dan menigkatnya laju sedimen. Salah satu 
masalah utama yang timbul dari kegiatan 
pertanian di wilayah pes1str adalah 
menurunnya kualitas air di perairan pesisir. 
Penurunan kualitas air ini sebagian besar 
disebabkan oleh masuknya bahan-bahan 
beracun seperti: pestisid~ insektisida dan 
fungisida. Selain itu, dapat juga disebabkan 
oleh masuknya unsur hara yang berlebihan k.e 
dalam perairan · teisebut bersama bahan-bahan 
tererosi (Dahuri et al., 2001 ). 

Kegiatan utama sebagian wilayah 
pes1srr adalah kegiatan budidaya perikanan 
berupa: usaha tambak, baik tambak udang, 
bandeng ataupun keduanya. Selain itu terdapat 
pula beberapa jenis kegiatan budi<laya 
perikanan yang lain, seperti; budidaya rumput 
laut, tiram dan budidaya ikan dalam keramba .. 
Hal ini perlu mendapat perhatian terutan1a 
dampaknya terhadap lingkungan dan kaitannya. 
dengan aktifitas di daer~h lahan atas (up land). 
Pelaksanaan budidaya perikanan agar berjalan 
dengan baik tanpa menganggu lingkung~ 
antara lain dapat dilakukan dengan cara 
(Mudjiman ,1988): 
1. Penyediaan saluran jrigasi tambak khusus 
2. Pengem\alian sedim1.:.1 dan abrasi 
3. Pengendalian hama 
4. Pengendalian bocoran-bocoran 

penggunaan pupuk clan obat pemberantas 
hama 

Selain mengembangkan dan 
membudidayak:an ikan, kegiatan (penghasilan) 
utama masyarakat pesisir adalah dengan 
menangkap ikan. Perikanan tangkap di 
Indonesia dikelompokkan dalan1 3 kelompok 
yaitu: perikanan lepas pantai, perikanan pantai 
dan perikanan darat. Kegiatan perikanan pantai 
dan perikanan darat sangat erat kaitannya 
dengan pengelolaan lingkungan pes1s1r 
(Hengen, 2005). Perikanan pantai merupakan 
kegiatan menangkap populasi hewan air, dan 
memanen tumbuhan air yang hidup liar 
diperairan sekitar pantai, sedangkan perikanan 
darat meliputi kegiatan penangkapan dan 
budidaya ikan dengan membuat kolam ataupun 
menggunakan lingkungan perairan yanga ada 
di daratan. Masalah utama yang dihadapi 
perikanan pesisir pada umumnya. berupa 
menurunnya hasil tangkap yang disebabkan 
oleh: eksploitasi berlebihan terhadap sumber 
daya perikanan, degradasi kualitas fisik, kimi·a, 
dan biologi lingkungan perairan (Bengen, 
2005). 

Sebagai konsekwensi berkernbangnya 
kawasan pes1sir rnaka pemukiman dan 
pcrkotaan di wilayah pesisir harus merupakan 
bagian integral dan tidak bertentangan dengan 
proses dan fenornena ekologis pesisir secara 
menyeluruh. Hal yang prinsip adalah bahwa 

. kebutuhan yang meningkat akan pemukiman, 
menuntut pengaturan tata ruang pemukiman di 
wilayah pes1sir secara terpadu yang 
berwawasan lingkungan. Tata ruang 
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· pemukiman yang kacau dan tidak berwawasan 
lingkungan akan menyebabkan terjadinya 
degradasi mutu lingkungan yaitu erosi, 
sedimentasi, pencemaran lingkungan dan 
banjir (Bengen, 2005). 

Dengan berkembangnya wilayah 
pesisir, maka tidak menutup kemungkinan 
wilayah tersebut menjadi daerah pariwisata 
dan rekreasi. Dampak yang timbul dari 
pembangunan daerah pariwisata clan pesisir 
umumnya berkaitan dengan masalah ekologis, 
karena sektor ini cenderung menonjolkan 
keindahan dan keaslian alam sebagai nilai 
jualnya. Sehingga apabila suatu wilayah telah 
berkembang menjadi pusat rekreasi dan wisata, 
selanjutnya akan diikuti oleh pembangunan
·pembangunan fasilitas lainnya yang umumnya 
lebih melihat sisi ekonomi dibanding ekologi. 
Oleh karena itu pembangunan kawasan 
pariwisata dan rekreasi harus melihat berbagai 
aspek dan darnpak yang ditimbulkannya, tidak 
hanya melihat aspek ekonominya saja tapi 
aspek ekologisnya, seperti: penilaian dampak, 
penilaian sumber daya dan penilaian sebab dan 
akibat dari setiap pemanfaatan lahan. 

Pelabuhan sebagai suatu bagian 
integral dari wilaya.h pesisir. Maka penentuan 
lokasi pelabuhan henclaknya ditentukan atas 
pengaruh paling kecil terhadap daerah vital, 
baik selama kontruksi maupun setelah 
berfongsinya pelabuhan tersebut. Selain itu 
fasilitas pengendalian terhadap kemungkinan 
terjadinya tumpahan minyak yang dapat 
m~ncemari perairan harus disediakan secara 
memadai. Agar kegiatan clan pengembangan:' 
aktivitas pelabuhan tidak menganggu . dan 
merusak ekosistem wilayah pesisir terdapat 
beberapa hal yang harus diperhatikan (Dahuri 
et al., 2001): 
1) Daerah vital yaitu berupa: ekosistem 

mangrove, padang lamun, rumput laut, dan 
ternmbu karang harus dibebaskan dari 
aktivitas dan pengembangan pelabuhan. 

2) Faktor hidrologi yaitu: penentuan lokasi 
peruntukan pelabuhan hendaknya 
mempertimbangkan kemungkinan adanya 
pengaruh pengikisan ( erosi) dan 
pendangkalan (sedimentasi) baik dari darat 
maupun laut. 

Pembangunan kawasan pesisir seca.ra 
prynsip tidak akan terlepas dari pengembangan 
kawasan industri, karena dengan pembangunan 
industri yang mendekati pesisir atau mendekati 

pelabuhan akan memudahkan akses bongkar 
muat bagi industri tersebut. Namun dalam 
pelaksanaannya sangat komplek karena 
kawasan · industri memiliki karakteristik 
tersendiri dalam penempatan peruntukannya. 
Kesesuaian perencanaannya harus 
menunjukkan bahwas kawasan industri yang 
dikembangkan h terpisah dari pemukiman, 
usaha perikanan tangkap, pendidikan dan 
pertanian. Hal ini terkait dengan eksternalitas 
yang ditimbulkan dalam pengembangan 
kawasan industri (Soemarwoto, 1991 ). 

Hal yang tidak kalah penting adalah, 
pemanfaatan ruang di kawasan pesisir akan 
menjadi efektif apabila sumberdaya manusia 
dan pendanaan mencukupi dalam 
implementasi program (Darwanto, 2000). 
Untuk dapat mempersiapkan clan menyediakan 
sumberdaya manusia (SDM) yang mencukupi 
dapat di penuhi dengan melengkapi sarana 
pendidikan yang ada. Kelengkapan sarana 
pendidikan dapat dinilai dari keberadaan 
j umlah sekolah yang ada di tiap level 
pendidikan. 

Pengelolaan kawasan pes1s1r secara 
terpadu memiliki pengertian bahwa 
pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa 
lingkungan pesisir clan laut dilakukan melalui 
penilaian secara menyeluruh (comprehensive 
assessment), merencanak:an tujuan dan sasaran 
kemudian mengelola segenap kegiatan 
pemanfaatannya guna mencapai pembangunan 
yang optimal dan berkelanjutan (Bengen, 
2000) Perencanaan dan pengelolaan tersebut 
dilakukan secara kontinyu dan dinamis dengan 
mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi
budaya dan aspirasi masyarakat pengguna 
wilayah pesisir (stakeholders) serta konflik 
kepentingan dalam pemanfatannya. 

Keterpaduan dalam perencanaan clan 
pengelolaan kawasan pes1sir, meliputi: 
keterpaduan ekologis, keterpaduan sektor, 
keterpaduan disiplin ilmu dan keterpaduan 
stakeholders (Dahmi, 2002). Seperti telah 
dikemukakan bahwa pelaku pembangunan dan 
pengelola sumberdaya alam pesisir antara lain 
terdiri dari pemerintah (Pemda), masyarakat 
pesisir clan swasta/investor yang masing
masing memiliki peran dan kepentingan dalam 
memanfaatkan (mengelola) sumberdaya alam 
di dalam ruang kawasan pesisir tersebut. 
Identi:fikasi terhadap segenap komponen yang 
terkait dalam penyusunan tata ruang dan 
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konsepnya dilakukan dan dipahami secara 
komprehensif perlu dilakukan melalui analisa 
untuk mengkaji kelayakan sebuah rancangan 
tata ruang yang akan diterapkan. 

Menurut Undang-Undang No. 24 
tahun 1992, ruang adalah , wadah yang 
meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang 
udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 
manusia dan mahluk lainnya hidup dan 
melakukan kegiatan serta memelihara 
kelangsungan hidupnya. · Seclangkan tata ruang 
adalah wujud struktural clan pola pemanfaatan 
ruang baik direncanakan maupun tidak. 
Selanjutnya penataan ruang adalah proses 

. perencanaan ruang, pemanfatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 

Penclekatan perencanaan tata ruang 
melalui perencanaan tata guna lahan dapat 
dilakukan clengan cara penilaian terhadap 
lahan dan komponen-komponenya, seperti 
tanah, iklim dan lainnya untuk memenuhi 
kebutuhan manusia yang selalu berubah 
menurut waktu dan ruang. Secara pinsip 
penataan ruang bertujuan agar terselenggara: 
penataan ruang yang berwawasan lingkungan, 
pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan 
linclung clan budaya serta tercapainya 
pemanfatan ruang yang berkualitas (Darwanto, 
2000). Selain itu, penataan ruang juga berarti 
pengaturan pemanfaatan berdasarkan besaran 
kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas 
ruang dan estetika lingkungan. 

Wilayah pes1s1r pada clasarnya 
merepresentasikan wilayah pertemuan antara 
darat dan lautan, akan tetapi yang menjadi 
pusat perhatian di sini adalah daerah tempat 
aktivitas manusia yang berhubungan dengan 
Iingkungan clarat dan laut (Scura et al., 1992 
dalam Cincin-Sain dan Knecht, 1998). Potensi 
sumber daya pembangunan yang terdapat di 
wilayah pesisir (dan lautan) secara garis besar 
dibagi ke dalam tiga kelompok besar yaitu; ( 1) 
sumber daya yang dapat pulih ( renewable 
resources); (2) sumber daya yang tidak dapat . 
pulih (non-renewable resources) dan (3) jasa
jasa lingkungan (environmental services) 
(Dahuri el al, 2001 ). 

Mengacu pada uraian-uraian di atas 
maka pengelolaan terhadap wilayah pesisir dan 
sumberdayanya mutlak dilakukan secara baik 
dan benar (terpadu) guna mencapai 
pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan. 
Soemarwoto (1991) menjelaskan bahwa 

konsep pembangunan berkelanjutan yang 
mengharmonisasikan antara pembangunan 
ekonomi dengan aspek lingkungan merupakan 
langkah altematif arah pembangwrnn dw1ia 
saat m1. Pembangunan berkelanjutan 
didefiniskan sebagai pembangunan untuk 
memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 
mengurangi kemampuan generasi yang akan 
datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. 
Menurut Salim (1991 ), pembangunan yang 
berkelanjutan akan bertumpu pada tiga faktor: 
a) kondisi sumber claya alam, b) kualitas 
lingkungan dan c) faktor kependudukan. 
Sumberdaya alam yang dapat pulih (renewable 
resources) seperti mangrove, perlu diolah 
dalarn batas kemarnpuan pemulihannya atau 
tidak melebihi kemampuan produktivitasny~ 
sedangkan faktor kependudukan adalah unsur 
yang menjadi beban atau sebaliknya menjadi 
unsur yang menimbulkan dinamika dalarn . 
proses pembangunan, perlu diubah drui unsur 
penambah beban menjadi modal pembangunan 
dan menyelan1atkan wilayal1 pesisir clari 
konflik kepentingan dalan1 pemru1f aatan 
sumber daya alam.. 

Pelaksanaan dari perencanaan dan 
pengelolalan wilayah pes1sir hendaknya 
dilakukan pada tiga tingkat 'yaitu: teknis,. · 
konsultatif dan koordinatif. Tingkat teknis 
segenap pertimbangan teknis, ekonomis, sosial 
dan lingkungan hendaknya secara proporsional 
masuk ke dalam perencru1aan dan pelak:sanaan 
pembangunan sumbe~daya pesisir. Tingkat 
konsultati±: \ segenap c.!~)irasi clan kebutuhan 
pihak stakeholder serta pihak penderita 
dampak pembangunan sumberdaya tersebut 
hendaknya diperhatikan. Tahap terak:hir 
merupakan tahap koordinatif masyarakat, pada 
talmp ini perlu adanya kerjasama dengan 
semua pihak untuk menuju tujuan bersama 
yang diinginkan (Bengen, 2005). 

Uraian di atas mengungkapkan bahwa 
betapa kompleknya kondisi wilayah, tata ruang 
dan pemanfaatan wilyah pesisir. Kecamatan 
Labang sebagai wilayah yang menjadi 
kawasan pembangunan jembatan Surarnadu 
cepat atau lambat akan mengalami masalah 
dalam pengelolaanya Karena sebagai kawasan 
pembangunan j embatan maka akan Kecamatan 
Labang tingkat pertumbuhan ekonominya akan ·, 
tumbuh berkembang jauh lebih cepat. Tanpa 
adanya pengaturan pemanfaatan ruang dan 
wilayah secara tepat dan terpadu (integrated), 

4R;::·· 
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kawasan Kecamatan Labang akan berkembang 
menjadi kawasan yang sarat dengan konflik, 
baik konflik secara vertikal maupun horizontal. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Melakukan analisis kesesuaian lahan dan 

kebijakan pemanfaatan kawasan pesisir 
berkaitan pembangunan jembatan 
Suramadu 

2. Merumuskan alternatif kebijakan dan 
arahannya dalam rangka pembangunan 
jembatan Suramadu dengan melihat dari 
aspek keterpaduan, keterkaitan dan 
keseimbangan perkembangan di wilayah 
Kabupaten Bangkalan, khususnya 
Kecamatan Labang 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 
kebijakan dalam bentuk penelitian kualitatif 
yang mengkaji berbagai konsep, persepsi stake 
holders tentang permasalahan berkaitan 
pembangunan jembatan Suramadu. Penelitian 
dilaksanakan di Kecamatan Labang, 
Kabupaten Bangkalan, dimulai dari bulan 
April 2005-Agustus 2006. Lokasi penelitian 
berada pada ketingian 10 m dpl.. 

Data primer di lapangan diperoleh dan 
dikumpulkan dari: masyarakat setempat, 
investor dan institusi/stake holders/Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bangkalan serta pengambil 
kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan 
objek penelitian·melalui wawancara (in-depth 
interview). Informasi yang digali berupa: 
a. Pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang 

telah ada 
b. Identifikasi potensi dan pemanfaatan 

sumberdaya yang ad~ baik yang telah 
dikembangkan dan akan dikembangkan 

c. Alternatif kebijakan dalam upaya 
pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan 
lautan. 

Data sekunder digunakan untuk 
mendukung data primer diambil dari 
penelusuran berbagai literatur berupa hasil 
penelitian, publikasi media massa dan data 
statistik yang didapatkan dari dinas terkait 
tentang berbagai kebijakan berkaitan dengan 
pembangunan jembatan . 

Analisis. data dilakukan menggunakan · 
dua pendekatan yaitu secara deskriptif 
kuantitatif dan pendekatan Analisis Hirarki 
·Proses (AHP). Analisis diskriptif digunakan 
untuk mendiskrip:;ikan dan memberikan 
gambaran umum, sisternatis, faktual dan akurat 
berdasarkan persepsi stakeholder (prioritas 
pemanfaatan) rnemandang pembangunan 
jernbatan Suramadu dan konsep untuk 
menghasilkan kaj ian arahan penggunaan tata 
ruang lahan. Sedangkan dalam penyelesaian 
permasalahan rnenggmiakan A.HP (Saaty, 
1993 ), ada pnns1p-pnns1p yang perlu 
dipahami, diantaranya adalah; decomposition, 
comparative judgement, synthesis of priority 
dan logical consistency. 

Di dalam decomposation, 
. permasalahan yang tel ah didefinisikan 
dipecah-pecah rnenjadi unsur-unsur sampai 
tidak dapat dipecah-pecah lebih lanjut, 
sehingga diperoleh beberapa tingkatan dari 
pem1asalahan tadi. Proses analisis seperti ini 
dikenal sebagai hirarki (hierarcy). Terdapat 
dua jenis hirarki, yaitu lengkap dan tak 
lengkap. Hirarki secara lengkap, ditunjukkan 
oleh semua elemen pada suatub tingkat 
memiliki semua elemen yang ada pada tingkat 
sebelumnya, sebaliknya jika tidak demikian 
disebut hirarki tak lengkap. 

Pada tahap comparative judgement, 
dilakukan penilaian tentang kepentingan relatif 
dua elemen pada suatu tingkat tertentu 
berkaitan dengan tingkat diatasnya. Penilaian 
mt akan berpengaruh terhadap prioritas 
elemen-elemen. Agar hasil penilaian tampak 
lebih mudah dimengerti maka dapat disajikan 
dalam bentuk matrik pairwise comparison. 
Pertanyaan yang biasa diajukan dalarn 
penyusunan skala kepentingan adalah: elemen 
rnana yang lebih (penting/ disukai/ 
mungkin/ ... ) dan berapa kali lebih (penting/ 
disukai/ mungkin/ ... ). 

Seseorang yang akan menjawab perlu 
memahami dan mengerti secara menyelurnh 
terhadap elemen-elemen yang dibandingkan 
dan relevansinya terhadap kriteria atau tujuan 
yang dipelajari agar diperoleh skala yang 
bermakna dan bermanfaat. Skala kepentingan 
secara berpasangan didasarkan pada Tabel 1 
berikut. 
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Tabel 1. Skala Kepentingan Secara Berpasangan dalam pendekatan AHP 

Tingkat Definisi Penjelasan 
Kepentingan 

3 

5 

7 

9 

2,4,6,8 

Kebalikan 

Kedua elemen sama pentingnya 

Elemen yang satu, sedikit lebih 
penting clari pada elemen yang 
lainnya 
Elemen· yang satu lebih penting 
clari elemen lainnya 

Satu elemen jelas lebih penting 
dari pada elemen lainnya 
Satu elemen mutlak lebih 
penting · dari pada elemen 
lainnya. 

Nilai-nilai antara dua nilai 
pertimbangan yang berclekatan 
Jika untuk aktivitas i mendapat 
satu angka bila dibanclingkan 
clengan aktivitas j, maka j 
mempunyai nilai kebalikan bila 
clibanclingkan clengan i 

Dalam penilaian kepentingan relatif 
dua elemen, berlaku aksioma rec~procal, 
artinya jika elemen-i dinilai 3 kali lebih 
penting dibanding j, maka elemen harus sama 
dengan 1/3 kali pentingnya dibancling elemen
i. Selain itu perbanclingan dua angka yang 
sama akan menghasilkan angka satu, berarti 
keduanya sama penting. Dua elemen yang 
berlainan dapat dinilai sama penting. Apabila 
terdapat n elemen, maka akan diperoleh 
matriks pairwise comparison berukuran n x n. 
Banyaknya penilaian yang diperlukan dalam 
menyusun matriks ini adalah n(n-1 )/2 karena 
matriksnya reciprocal dan elemen-elemen 
diagonalnya sama dengan satu. 

Berikutnya adalah synthesis of 
priority, yaitu setiap matriks pairwise 
comparison dicari eigenvectornya. untuk 
mendapatkan local prioritynya Karena 
matriks pairwise comparison ada pada setiap 
tingkat maka guna mendapatkan global 
priority harus dilakukan sintesa diantara local 
priority. Prosedur melakukan sintesa berbeda 
menurut bentuk hirarki. Pengurutan elemen
elemen menurut kepentingan relatif melalui 
prosedur sintesa dinamakan priority setting. 

Dua elemen mempunyai pengaruh yang 
sama besar terhadap tujuan 
Pengalan,an clan penilaian sedikit 
menclukung satu elemen dibancling 
elemen yang lainnya 
Pengalaman clan penilaian sangat kuat 
menclukung satu elemen clibandingkan 
elemen yang lainnya 
Satu elemen clengan kuat didukung dan 
dominan terlihat dalam praktek 
Bukti yang mendukung elemen yang 
satu terhadap elemen lain memiliki 
tingkat · · penegasan tertingi. yang 
mungkin menguatkan 
Nilai ini diberikan bila ada dua 
kompromi diantara dua pilihan 

Guna mengetahui atau menyatakan 
tentang konsisten tidaknya suatu penilaian atau 
pembobotan perbandingan berpasangan 
dilakukan uji logical consisten-,y. Pengujian 
ini diperlukan, karena pada kondisi yan.$ 
sesungguhnya akan terjadi beberapa 
penyimpangan dari hubungan, sehingga 
matriks tersebut tidak benar-benar konsisten. 
Keadaan uu dapat . terjadi karena 
ketidakkonsistenan preferensi seseorang. 
Dalam penelitian ini dibuat hirarki tentang 
kebijakan pembangunan jembatan Suramadu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Land~san Aspek dan 
Pertimbangan Pemanfaatan 
Kawasan Pesisir 

· Kriteria 
Ruang 

Optimalisasi pemanfaatan ruang 
kawasan pesisir di Kecamatan Labang dapat 
diformulasikan melalui proses balik dalam 
pendekatan AHP. Proses balik akan 
memberikan gambaran sejumlal1 nilai dan 
tahapan yang dibutuhkan bagi pemberian 
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pertimbangan pemanfaatan kawasan pes1s1r 
kedepan. Berdasarkan proses . balik 
pertimbangan pemanfaatan ruang kawasan 
pesisir di Kecamatan Labang, dibuat struktur 
hirarki sesuai kepentingan dan persepsi · stake 
holders. Struktur hirarki tersebut dapat _dilihat 
pada Gambar 1. 

Hasil analisis terhadap optimalisasi 
pemanfaatan ruang kawasan pesisir yang 
berorientasi pada prioritas, temyata aspek 
ekonomi merupakan pilihan utama dengan 
bobot 0,6853 yang ingin dicapai dalam 
optimalisasi pemanfaatan ruang di Kecamatan 
Labang. Selanjutnya adalah aspek sosial dan 
lingkungan masing-masing dengan bobot 

· 0,2213 dan 0,0934. Hal ini terjadi karena 
stakeholders menganggap ipelalui 
pembangunan ekonomi maka aktifitas wilayah 
disekitar pembangunan jembatan akan terjadi 
percepatan. Selain itu dengan menghidupkan 
kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi akan 
terjadi perputaran arus modal sehingga ada 
daya tarik bagi investor untuk masuk. 

Berkaitan dengan hal tersebut, analisis 
lebih jauh terhadap kriteria pemanfaatan 
kawasan pesisir berdasarkan masing-masing 
aspek yang telah dipilih memperlihatkan 
bahwa, produktifitas pemanfaatan swnber daya 
alam memiliki bobot tertinggi yaitu 0,434, 
selanjutnya adalah peningkatan pendapatan 
sebesar 0, 178 seluruhnya pada aspek ekonomi. 
Bobot terbesar ketiga penekanannya adalah 
dalam pembangunan diperlukan menjaga mutu 
lingkungan dengan bobot sebesar 0,1~75 
berada pada aspek lingkungan. Kemudian 
berturut-turut dari terbesar ke terkecil bobot 
kriterianya adalah: upaya konservasi (0,0738), 
peningkatan lapangan kerja (0,0728), 
pemerataan pembangunan (0,0509), pelestarian 
budaya (0,0346) dan kelembagaan (0,0079). 
Urutan pembobotan ini memperlihatkan bahwa 
sesungguhnya stakeholders menginginkan 
dalam pembangunan ekonomi diperlukan 
produktifitas pemanfaatan sumber daya / 

Hal mt menunjukkan - dalam 
pemanfaatan ruang di kawasan pes1s1r, 
stakeholder mcnginginkan adanya peningkatan 
produktifitas pemanfaatan sumberdaya yang 
ada Keadaan ini memperlihatkan bahwa 
seharusnya, penataan ruang bertujuan untuk 
menciptakan penataan ruang yang berwawasan 
lingkungan, terselenggaranya pengaturan 
pemanfaatan ruang dan tercapainya 

pemanfaatan ruang yang berkualitas. Upaya 
penataan ruang ini juga dilakukan unruk 
menciptakan pembangunan yang berkelanjutan 
dan sangat penting berkaitan dengan 
pertumbuhan ekonomi. Penataan ruang dalam 
berbagai tingkat pengaturan, dituntut untuk 
memainkan peran yang positif dan efektif 
dalam mencapai tujuan mewujudkan kualitas 
hidup yang lebih baik dan pada saat yang sama 
juga mendukung tercapainya pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi · dalam menghadapi 
persaingan ke depan (Darwanto, 2000). 

Pencapaian aspek ekonomi sebagai 
aspek prioritas dalam tujuan pemanfaatan 
ruang kawa38Il pesisir, dilakukan melalui 
beberapa upaya. Upaya tersebut terdiri dari 
peningkatan produktifitas pemanfaatan 
sumberdaya, peningkatan lapangan kerja yang 
pada akhimya akan meningkatkan pendapatan. 
Peningkatan produktifitas pemanfaatan 
sumberdaya memiliki pengertian peningkatan 
efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan 
sumberdaya. Peningkatan efektifitas 
pemanfaatan sumberdaya dilakukan dengan 
memanfaatkan segenap sumberdaya yang ada, 
baik sumberdaya buatan dan alam sesuai 
dengan peruntukanny:i 

Swnberdaya alam yang berpotensi 
untuk dikembangkan di wilayah pesisir 
Kecamatan Labang berupa perikanan tangkap. 
Meski telah dalam keadaan over fishing (DKP, 
2001), bentuk peningkatan pemanfaatannya 
berupa peningkatan pengolahan basil tangkap. 
Peningkatan pengolahan hasiI tangkap tersebut 
dapat berupa introduksi metode pengeringan 
ikan menggunakan pemanas yang tidak 
tergantung pada cuaca, atau melalui 
pengolahan hasil dalam bentuk petis dan 
kerupuk ikan. 

Ditinjau dari Aspek lingkungan, yang 
memperlihatkan bahwa kriteria menjaga mutu 
lingkungan menduduki prioritas utama, 
menjelaskan bahwa mutu lingkungan temyata 
masih dipedulikan. oleh stakeholders dalam 
keberlanjutan pembangunan yang akan 
dilakukan. Mutu suatu lingkungan merupakan 
salah satu indikator terhadap dampak sejumlah 
kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang· 
dilakukan. Mutu suatu lingkungan juga 
menggambarkan tetap berjalannya fungsi
fungsi yang dimiliki oleh kawasan pesisir 
sebagai sebuah ekosistem. Sejumlah kegiatan 
pemanfaatan sumberdaya yang dapat 
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berpengaruh terhadap mutu lingkungan di 
kawasan pesisir meliputi kegiatan perikanan, 
pertanian, pembangunan pemukiman, sarana 
pendidikan, industri, dan sarana/prasarana 
tran sportasi. 

Kegiatan perikanan yang dapat 
dilakukan berupa perikanan budidaya dan 
perikanan tangkap. Perikanan tangkap yang 
diupayakan merupakan kegiatan penangkapan 
ikan di laut dengan menggunakan alat tangkap 
seperti jaring, purse sein, dan lainnya 
Kegiatan perikanan pada prinsipnya 
merupakan bentuk pemanfaatan sumberdaya 
yang tidak menimbulkan dampak terhadap 
mutu lingkungan, jika dalam pemanfaatannya 
dilakukan melalui cara-cara yang ramah 
lingkungan. Sebagai contoh dalam kegiatan 
penangkapan ikan dilakukan dengan 
menggunakan alat tangkap yang ramah 
lingkungan, tidak menggunakan bahan peledak 
serta memperhatikan potensi lestari perikanan 
yang ada di perairan tersebut. 

Berkenaan dengan kegiatan pertanian 
yang ada di Kecamatan Labang sampai saat ini 
masih pada tahap pemenuhan kebutuhan 
sendiri (subsisten). Pola tanam yang digunakan 
di Kecamatan Labang masih cenderung 
komoditi satu jenis (monoculture). Secara 
prinsip kegiatan pertanian yang dilakukan oleh 
masyarakat Kecamatan Labang masih belum 
memanfaatkan input pemupukan dan 
pengedalian hama yang memadai. Bahkan 
masyarakat setempat banyak memanfaatkan 
pupuk kandang untuk meningkatkan kesuburan 
tanahnya. Selain itu juga mengurangi dan 
membatasi pemakaian bahan kimia dalam 
saprodi serta melakukan kegiatan pertanian 
lestari, atas dasar ketersediaan ruang yang ada. 

Ditinjau dari prioritas pemanfaatan 
utama untuk aspek sosial dalam proses 
pembangunan ternyata Stakeholders 
menempatkan kriteria pemerataan 
pembangunan memiliki bobot prioritas 
tertinggi. Hal ini menunjukkan dalam 
pemanfaatan ruang di kawasan pes1s1r, 
stakeholder menginginkan adanya pemerataan 
terhadap hasil-hasil pembangunan yang 
dihasilkan sehingga dapat dirasakan segenap 
lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan 
yang dimaksud merupakan pemerataan 
kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya. 
Kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan 
atas dasar prioritas kepentingan tertentu. Baik 

-
itu kepentingan lingkungan, sosial maupun 
kepentingan ekonomi. Adapun mengenai 
pemerataan hasil-hasil pembangunan 
merupakan ukuran kemampuan suatu kegiatan 
pembangunan untuk dapat dinikmati oleh 
masyarakat. Pemerataan kegiatan 
pembangunan dan hasil-hasilnya meliputi 
pemerataan akses untuk terlibat dalam kegiatan 
pembangunan dan menikmati hasil-hasil 
pembangunan serta pemerataan pendapat yang 
berimplikasi pada pemerataan kesejahteraan 
masyarakat. 

Landasan Stakeholders dan Alternatif 
Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan 
Ruang Kawasan Pesisir 

Analisis terhadap pendapat 
stake.holders temyata yang paling berminat 
mengembangkan dan meinanfaatkan ruang 
kawasan pes1s1r adalah tnvestor dan 
perusahaan dengan bobot 0,4064. Selanjutnya 
berturut-turut adalah masyarakat lokal dan 
Pemerintah Kabupaten Bangkalan masing
masing dengan bobot 0,3764 dan 0,2168. Hal 
ini membuktikan bahwa peran investor dan 
perusahan masih sangat dominan terutama 
untuk pengembangan dan peningkatan 
produktifitas dan pemanfaatan sumber daya 
yang dapat meningkatkan pendapatan bagi 
investor dan perusahaan serta meningkat1<:an 
lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya, 
pada gilirannya dapat meningkatkan sektor 
ekonomi seperti ditunjukkan pada hirarki ke 2. 
Masyarakat lokal memiliki bobot terbesar ke 2, 
karena mereka bersentuhan langsung dengan 
pembangunan Jembatan Suramadu dan 
berharap memiliki akses lebih banyak terhadap 
pembangunan tersebut serta memiliki 
kepentingan untuk menjaga kelestarian 
disekitar pembangunan jembatan. Pelestaran 
ini menyangkut kepentingan mereka mencari 
nafkah. Sedangkan Pemkab. Bangkalan 
sebagai pemilik wilayah bersifat sebagai 
pendorong dan akselerator pelaksanaan 
pembangunan, yang diharapkan mampu 
bekerjasama dengan stakeholders yang lain 

Selanjutnya prioritas pemanfaatan 
yang perlu dilakukan menurut pendapat 
slakeholders (investor dan pengusaha) 
terhadap tiga aspek utama yaitu: pemukiman, 
industri dan pariwisata menunjukkan bahwa 
sektor pemukiman menduduki prioritas 
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pertama (0,2664 ), kemudian pariwisata 
(0, 1076) dan industri (0,0323). Hal ini dapat 
terjadi karena, wilayah pesisir secara umum 
merupakan daerah yang mempunyai kondisi 
relatif lebih tertinggal dibandingkan daerah 
lain. Kepadatan penduduk di Kecamatan 
Labang cenderung terkonsentrasi hanya pada 
wilayah dekat pantai karena pada wilayah ini 
umumnya terdapat_ pusat aktivitas sosial 
ekonomi dan ibu kota Kecamatan. Meskipun 
pemukiman di wilayah dekat pantai memiliki 
kecenderungan kondisinya lebih baik 
dibandingkan dengan kondisi pemukiman di 
wilayah yang lebih ke dalam (khususnya 
mereka yang hidup dari bertani), tetapi karena 
ketidak teraturannya maka perlu penataan yang 
lebih baik. Selain itu pembangunan 
pemukiman menjadi penting karena jembatan 

. Suramadu akan menjadi akses bagi para 
pekerja dari dan ke Surabaya mengingat Kota 
Surabaya sudah relatif padat dan terpolusi. 
Lebih jauh dengan berkembangnya 
pemukiman di sekitar j embatan Suramadu 
akan membuka peluang industri pariwisata 
yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat di sekitarnya. Dampak ikutannya 
adalah akan berkembang industri-industri baru 
yang akan menjadi pusat pertumbuhan 
ekonomi baru, tentunya dengan persyaratan 
2. 

-
yang lebih ketat agar tidak menggangu 
pemukiman tersebut. 

Pemanfaatan utama yang menjadi 
priotitas utama masyarakat lokal adalah sektor 
perikanan dan pertanian. Kedua sektor 
tersebut yang memiliki bobot atau kepentingan 
tertinggi adalah sektor perikanan selanjutnya 
pertanian masing-masing dengan bobot 0,2509 
dan 0, 1255. Wilayah pesisir, merupakan 
wilayah yang memiliki batasan ke darat dan ke 
laut. Adanya dua ekosistem penyusun wilayah 
tersebut, menjadikan wilayah pesisir memiliki 
keunggulan dari keanekaragaman sumberdaya 
yang dimiliki. Salah satunya adalah perikanan 
tangkap. Dengan keunggulan yang dimiliki 
tersebut selayaknya jika dalam upaya 
pengembangan wilayah pesisir Kecamatan 
Labang, sektor perikanan menjadi leading 
sector bagi sektor-sektor lainnya Namun 
kenyataan yang ditemukan mengindikasikan 
sub sektor perikanan tangkap bukanlal1 
merupakan sektor pilihan utama Terdapat 
sejumlah permasalahan yang menjadi alasan 
mengapa pemanfaatan sumberdaya perikanan 
belum optimal berdasarkan hasil wawancara, 
yaitu: 
1 . Alat tangkap yang digunakan masih 

merupakan alat tangkap yang sederhana 
seperti tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Jumlah alat tangkap dan menurut jenis alat tangkap 

No Jenis alat tangkap 
1 J aring insang hanyut 
2 Pancing lain 
3 Jaring tetap 

Jumlah 
Sumber: Profil Kecanmtan Labang (2005) 

3. Perahu yang digunakan umumnya 
merupakan perahu motor tempel dan layar 
sehingga jarak melaut tidak 
memungkinkan sampai jauh atau berhari
hari. Perahu yang mempunyai kemampuan 
melaut sampai berhari-hari, sangat sedikit. 

4. Lokasi pemasaran yang jauh. sedangfkan 
banyak nelayan yang belum mempunyai 
sarana pengawetan ikan yang baik. 
Sehingga seringkali produk tangkapan 
sudah menurun kualitasnya sebelum 
sampai di lokasi pemasaran. 

Jumlah 
60 
110 
18 

188 

5. Harga produk tangkapan. Sejumlah 
nelayan mengeluhkan tidak sebandingnya 
hasil yang mereka dapat dengilll biaya 
operasi untuk melaut. Harga hasil 
tangkapan tidal< tetap, tergantung dari 
harga yang ditetapkan oleh pengepul lokal. 
Meskipun telah dibangun tempat 
pelelangan ikan, namun masyarakat 
enggan menggunakannya karena pedagang 
lebih memili4 pasar tradisonal yang ada 
sebagai tempat transaksi. Akibatnya, 
nelayan masih hams mengeluarkan biaya 
tambahan untuk menjual hasil tangkapan. 
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Tarnbahan biaya ini semakin membuat 
biaya yang dikeluarkan semakin banyak, 
sehingga kegiatan perikanan tangkap 
semakin ti~ak menguntungkan 

Sedangkan pendapat stakeholders 
(Pemerintah Daerah) terhadap pnontas 
pemanfaatari utama pada kriteria sarana
prasarana transpotasi clan pendidikan 
memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah 
lebih memprioritaskan sarana-prasarana 
transportasi · (0,1445) selanjutnya sarana 
pendidikan (0,0723). Sarana, prasarana 
transportasi dipilih menjadi prioritas 
pembangunan oleh Pemerintah Daerah 
setempat karena. diharapkan dapat mengurangi 
keterbatasan akses .wilayah pesisir Kecamatan 
Labang, baik dalam kecamatan maupun antar 
desa, meningkatkan mobilitas penducluk clan 
memuclahkan pelayanan an tar desa. 
Pengembangan sarana dan prasarana 
trari.sportasi diperlukan untuk meningkatkan 
aksesibil itas dan peningkatan fasilitas bagi 
dunia usaha. Penyediaan dan perbaikan 
fasilitas dan sarana transportasi akan 
membantu dalam menarik minat investor untuk 
mau menanamkan investasi di wilayah 
Kecarnatan Labang yang pada gilirannya akan 
meningkatkan kegiatan sosial-ekonomi secara 
umum Kabupaten Bangkalan dan secara 
khusus Kecamatan Labang sebagai daerah 

wilayah yang bersentuhan langsung dengan 
Jembatan Suramadu. 

Ditinjau dari kriteria sarana 
pendidikan sebagai prioritas utama yang perlu 
dipertimbangkan adalah untuk mempersiapkan 
sumberdaya manusia di Kecamatan Labang 
agar mampu berperan berperan aktif dalam 
proses pembangunan, mengingat masyarakat 
Labang seperti yang ditunjukan pada Tabel 3. 

· sebagian besar hanya tamat SD/MI kebawah 
sebesar 10.700 orang (91,00%). Perbaikan 
pembangunan sarana clan prasarana pencliclikan · 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah, 
masyarakat clan LSM, di Kecamatan Labang 
diharapkan · masyarakatnya tidak hanya 
menjadi penonton di rumah sendiri. 
Keterlibatan peran aktif masyarakat lokal 
clalam proses pembangunan akan berpengaruh 
terhadap keberlanjutan pembangunan yang 
dijalankan. Adanya pengertian dan keterlibatan 
masing-masing stakeholder dalam keterpaduan 
pemanfaatan ruang, memungkinkan di 
kawasan pesisir Keca.matan Labang menjadi 
kawasan andalan. Kawasan andalan tersebut, 
merupakan kawasan yang clitentukan 
berdasarkan . potensi yang ada, memiliki 
pemusatan pemukiman dan kegiatan procluksi 
serta pertimbangan perkembangan daerah 
sekitarnya (growth area). 

Tabel 3. Tingkat pendiclikan penduduk di Kecaqiatan Labang 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tingkat pendidikan 
Butahuruf 
Tidak/ belum pernah sekolah 
Tidak/ belum pernah tamat SD/MI 
Tamat SD/MI 
Tamat SL TP/MTS 
Tamatdiploma III/sarjana muda 
Tamat sarjana 

Total 

Sumber: Profil Kecamatan Labang (2005) 

Pola dan Arahan Peman faatan Ruang 
Kawasan Pesisir Kecamatan Labang 

Pendekatan pemanfaatan ruang 
merupak.an pendekatan pengelolan ruang yang 
harus menjamin adanya kepentingan sektoral 
yang terakomodir dan terintegrasi clan dalam 

Jumlah (Orang) 
235 
278 
404 
9.783 
954 
32 
71 

11.757 Orang 

prosesnya (perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian) didukung oleh keterlibatan 
masyarakat serta diduk:ung oleh sistem 
kelembagaan . yang mengarah kepada 
keterp~duan stakeholders. Berkaitan dengan 
hal tersebut, penataan ruang dimaksudkan 
untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya 
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optimal dengan sedapat mungkin menghingari 
konflik pemanfaatan sumberdaya serta dapat 
mencegah timbulnya kerusakan lingkungan 
hidup serta meningkatkan keselarasan 
perkembangan antara kawasan di dalam 

kawasan pesisir dan kawasan lain yang terkait 
di sekitamya. Berdasarkan arahan 
pemanfaatan oleh stakeholdesr, tersusun 
matriks kesesuaian sektor usaha yang 
ditunjukkan oleh Tabel 4 

Tabel 4. Kesesuaian Rencana Pengembangan Sektor Usaha 
No Sektor usaha Sektor Usaha 

1 2 3 4 5 6 7 
Pemukiman s 

2 Industri k 
3 Pariwisata s s 
4 Perikanan s s 
5 Pertanian s k 
6 Sarana, Prasarana s s 

Transportasi 
7 Sarana Pendidikan s s 
Sumber : Hasil olahan (2006) 
Keterangan : 
Pembacaan Tabel dari kiri ke kanan 
S = aktifitas pembangunan di sebelah kiri 

tidak memberikan dampak negatif 
terhadap aktifitas pembangunan di 
sebelah kanan 

K = aktifitas pembangunan di sebelah kiri 
memberikan dampak negatif terhadap 
aktifitas pembangunan di sebelah kanan 

Sektor-sektor usaha yang selaras 
memiliki makna, bahwa dalam 
pengembangannya sektor tersebut dapat saling 
menunjang (bersinergi) satu sama lainnya atau 
dampak ekstemalitas yang diakibatkan oleh 
operasional kegiatan pertama akan dapat 
ditolerir oleh kegiatan kedua. Tabel 4 diatas, 
menunjukkan bahwa sektor industri 
memerlukan alokasi ruang tertentu (terpisah 
dari sektor usaha lain). Alokasi ruang bagi tiap 
sektor usaha sebagai arahan pemanf aatan 
kawasan pesisir di Kecamatan Labang diatur 
berdasarkan kesesuaian lahan, potensi 
sumberdaya dan kesesuaian rencana 
pengembangan sektor usaha. Kebutuhan ruang 
akan meningkat sesuai dengan perkembangan 
penduduk dan aktifitasnya. Pada tingkat 
perkembangan yang pesat, gejala pengalihan 
penggunaan lahan akan sangat mungkin 
terjadi. Oleh karena itu, menjadi kegiatan yang 
sangat penting' bagaimana perencanaan 
penggunaan lahan supaya sesuai dengari daya 
dukungnya. Perubahan tata guna lahan 

s 
k 

s 
s 
s 

s 

s s s s 
k k s k 
s s s k 

s s s 
s s s 
s s k s 

s s s 

dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat 
sebagai berikut: a)Tidak mengkonversi 
kawasan lindung dan b) Produktifitas harus 
meningkat setelah konversi dilakukan 

Arahan dan Pengembangan Kawasan 
Lindung 

Kelestarian suatu kawasan sangat 
dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas 
sumberdaya yang ada di wilayah Kecamatan 
Labang. Kondisi tersebut membutuhkan daya 
dukung lingkungan yang memungkinkan bagi 
pertumbuhan dan kehidupan sumberdaya 
sehingga kuantitas dan kualitasnya dapat 
dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan 
kondisi awal tersebut, penting diperhatikan 
upaya pemanfaatan kawasan lindung sebagai 
langkah awal arahan penataan ruang. Kawasan 
lindung mempunyai fungsi utama melindungi 
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumberdaya alam, buatan dan nilai sejarah 
serta budaya bangsa guna kepentingan 
pembangunan berkelanjutan (Keppres. 32 
tahun 1990). Arahan dan pemantapan kawasan 
lindung di Kecamatan Labang, dapat 
digolongkan dalam kategori kawasan 
perlindungan setempat. Kriteria kawasan ini 
adalah : . 1) untuk sempadan pantai, minimal 
1000 meter dari titik pasang tertinggi kearah 
darat dan, 2) untuk pemukiman dibangun jalan 
inspeksi antara 2-3 meter (PKSPL, 2002). 
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Arahan untuk penetapan kawasan 
lindung pesisir barat, dapat ditetapkan di 
sepanjang wilayah pesisir yang meliputi desa 
Kesek, Sukolilo Barat dan Sukolilo Timur. 
Hasil pengamatan yang telah dilakukan, 
menunjukkan fakta bahwa sempadan pantai 
yang sebenamya bebas pemanfaatan, malah 
digunakan untuk membangun pemukiman. 
Fakta lainnya menunjukkan kondisi jalan 
inspeksi untuk pemukiman, dibangun hanya 
rata-rata selebar 1,5 meter. Hal itu 
menunjukkan perlu adanya perbaikan dan 
pemantapan kawasan lindung, melalui 
pengaturan dan penertiban pemanfaatan 
sempadan pantai serta pelebaran jalan inspeksi 
di pemukiman. 

Tabel 5. Produk Unggulan Kecamatan Labang 

Arahan dan Pengembangan Kawasan 
Budidaya 

Kawasan budidaya di Kecamatan 
Labang, termasuk dalam kelompok budidaya 
pertanian. Kawasan pengembangan budidaya 
pertanian, utamanya untuk kawasan budidaya 
tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, 
telah diperkuat dan diperjelas dengan hasil 
yang diperoleh dari kegiatan identifikasi 
lokasi-lokasi potensial untuk pengembangan 
budidaya pertanian (Profit Kecamatan Labang, 
2005). Secara ringkas, hasil identifikasi 
tersebut tersaji dalarn Tabe] 5 sebagai berikut: 

No Komoditas Produk Unggulan Keterangan 
1 Pertanian tanaman pangan 
2 Pertanian tanaman 

perkebunan 
3 Tanaman hortikultura 

Sumber : Profil Kecamatan Labang (2005) 

Produk-produk unggulan tersebut 
dapat ditemukan hampir di semua desa di 
Kecamatan Labang. Arahan pengembangan 
yang dapat dilakukan dengan melakukan 
ekstensifikasi luasan komoditas . tersebut 
berdasarkan luasan potensial yang dapat 
dikembangkan, tidak hanya luasan aktual yang 
ada di lapangan. Wilayah pengembangannya 
meliputi semua desa selain desa Kesek, 
Sukolilo Barat dan Sukolilo Timur. 

Arahan dan Pengembangan Kawasan 
Perikanan Tangkap 

Kecamatan Labang memiliki potensi 
perikanan yang cukup tinggi, terutama 
perikanan tangkap. Terdapat 3 desa pesisir, 
dimana hampir 508 orang yang tinggal di 

Padi 2.110, 77 ton 
Kelapa 35,04 ton 

Mangga 5.954,00kw 

wilayah tersebut, hidup sebagai nelayan, yaitu 
desa. Kesek, Sukolilo Barat dan Sukolilo 
Timur. Sebagai upaya pengelolaan perikanan 
tangkap, yang terdapat di selat Madura, maka 
diperlukan arahan untuk meningkatkan hasil 
tangkapan nelayan. Arahan ini dapat berupa 
unit penangkapan yang sudah ada, atau 
penerapan teknologi penangkapan yang efektif. 
Kondisi saat ini, unit-unit penangkapan yang 
ada masih dominan beroperasi di sekitar 
perairan pantai, atau sejauh 2 mil laut dari 
pantai. Guna meningkatkan kemampuan dalam 
memanfatkan sumberdaya ikan yang ada, 
maka arahan teknologi penangkapan ikan yang 
diusulkan untuk dikembangkan dalan1 
pemanfatan kawasan perikanan tangkap dapat 
dilihat pada Tabel 6, berikut. 

Tabel 6. Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan dalam Pemanfaatan Kawasan Perikanan 
Tangkap di Kecamatan Labang. 

No Teknologi Penangkapan Kawasan Pengembangan 
I Handline (pancing ulur) + rumpon Desa Kesek, Sukolilo Barat dan Timur 
2 Bagan diesel / bagan bambu Desa Kesek, Sukolilo Barat dan Timqr 
Sumber: Wawancara (2006) 

-l 
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Pengembangan sektor perikanan 
tangkap akan lebih bermakna, jika sarana 
prasarana pen unj ang tersedia, berupa 
pelabuhan / pangkalan perikanan. Evaluasi 
kesesuain Iahan yang dilakukan menunjukkan 
3 desa pesisir di Kecamatan Labang memiliki 
kesesuaian untuk dikembangkan pelabuhan 
perikanan. Wilayah desa yang sesuai untuk 

. dikembangkan pelabuhan pangkalan 
perikanan ini adalah wilayah desa Sukolilo 
Barat. Selain sarana transportasi darat' cukup 
baik, wilayah tersebut merupakan sentra 
penduduk yang bermata pencaharian sebagai 
nelayan dan cukup jauh dari pembangunan 
Jembatan Suramadu. 

Arahan dan Pengembangan Kawasan 
Pariwisata 

Kawasan pariwisata adalah kawasan 
dengan luasan tertentu yang disediakan atau 
dibangun untuk memenuhi kebutuhan 
pariwisata dan tidak mengganggu kelestarian 
budaya, keindahan alam dan lingkungan. 
Kawasan pariwisata pada dasamya merupakan 
bentuk yang lebih kompleks dari tempat 
rekreasi. Kriteria khusus yang digunakan untuk 
pengembangan kawasan pariwisata acialah: ·· 
a Keindahan alam dan keindahan panorama. 
b. Masyarakat dengan kebudayaan tinggi dan 

diminati oleh wisatawan 
c. Bangunan peninggalan budaya dan atau 

memiliki nilai sejarah yang tinggi. 
Kecamatan Labang, jika dilihat dari 

kesesuaian lahan, tidak memiliki kesesuaian 
untuk pengembangan tempat rekreasi. Hal 
lainnya yang perlu diperhatikan adalah tidak 
adanya nilai lebih yang bisa menarik minat 
wisatawan. Namun jika pembangunan 
Jembatan Suramadu tel ah selesai, 
pengembangan sektor usaha pariwisata dapat 
dilakukan dengan menjual keberadaan 
Jembatan Suramadu, sebagai atraksi dan daya 
tarik wisata. Kawasan yang berpotensi 
dikembangkan sebagai kawasan pariwisata 
nantinya adalah kawasan di sekitar desa 
Sukolilo Barat dan Timur. 

Arahan dan Pengembangan Kawasan 
lndustri 

Pengembangan kawasan 
merupakan permasalahan yang 

industri, 
cukup 

komplek. Kawasan industri memiliki 
karakteristik tersendiri dalam penempatan 
peruntukannya Hasil kesesuaian perencanaan 
pengembangan sektor . usaha, menunjukkan 
bahwasa kawasan industri dapat 
dikembangkan di wilayah yang terpisah dari 
pemukiman, usaha perikanan tangkap, 
pendidikan dan pertanian. Hal ini terkait 
dengan eksternalitas yang ditimbulkan dalam 
pengembangan kawasan industri (Soemarwoto, 
I 991). Pengembangan kawasan industri harus 
diselaraskan dengan pengembangan sarana, 
prasarana transportasi. Lancarnya barang yang 
keluar dan masuk kawasan industri, tergantung 
dari sarana, prasarana transportasi yang acia. 
Pengembangan kawasan industri, direncanakan 
memiliki alokasi ruang yang sama d~ngan 
pengembangan sarana prasarana transportasi. 
Daerah yang dapat dikembangkan kawasan 
industri adalah wilayah di desa Sukolilo Timur 
dan Bunajih. Desa Sukolilo Timur selama ini 
dikenal memiliki potensi dalam pertambangan 
dolomit, gamping dan fosfat (Profil Kecamatan 
Labang, 2005). Sehingga alokasi ruang untuk 
pengembangan kawasan industri di Desa 
Sukolilo Timur, akan mampu mengembangkan 
potensi lokal tersebut. 

Arahan dan Pengembangan Sarana 
Prasa rana Transportasi 

Arahan pengembangan saran a, 
prasarana transportasi, yang paling utclllla 
adalah memperbaiki aksesibilitas antar wilayah 
baik dalam wilayah Kecamatan Labang 
maupun dengan kecamatan lain di sekitarnya. 
Perbaikan aksesibilitas yang utama adalah 
memperlancar jalur utama (pintu keluar dari 
Suramadu ke Tangkel). Arus pengembangan 
ini dirancang untuk mendukung arus barang. 
Agar arus barang yang membutuhkan sistem 
transportasi lebih cepat, dapat melalui jalur 
utama ini. 

Arahan dan Pengembangan Pemukiman 

Kawasan pemukiman memiliki 
fleksibilitas yang cukup tinggi dalam alokasi 
penempatan pengembangannya. Hasil 
pengamatan menunjukkan bahwanya tingkat 
kepadatan penduduk di 3 desa wilayah pesisir, 
merupakan yang terpadat (>214 RT/km2

) 

dibandingkan 10 desa lainnya (Kecamatan 
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Labang Dalam Angka, 2004 ). Pengembangan 
kawasan pemukiman memilki kesesuaian 
hampir di semua wilayah desa yang ada di 
Kecamatan Labang. Untuk itu, pengembangan 
kawasan pemukiman baru dapat dialokasikan 
di daerah desa selain desa pesi sir dengan 
pertimbangan : a) wilayah desa pesisir 
memiliki tingkat kepadatan tinggi dan b) Perlu 
relokasi pemukiman jika diternpatkan di 
wilayah desa pesisir Kawasan yang berpotensi 
dikembangkan sebagai kawasan pemukiman 
barn nantinya adalah kawasan di sekitar desa 
Ba'Engas, Beringin dan Bunajih. Alasan 
lainnya yang mendukung alokasi ruang bagi 
pengembangan kawasan pemukiman ada1ah 
aksesibilitas yang cukup baik nantinya setelah 
pembangunan jalur utama, yaitu pintu keluar 
dari Suramadu ke Tangkel. · 

Arahan dan Pengembangan S8.rana 
Pendidikan 

Pernanfaatan ruang di kawasan 
pesisir akan menjadi efektif apabila 
sumberdaya manusia dan pendanaan 
mencukupi dalam implementasi program 
(Darwanto, 2000). Untuk dapat 
mempersiapkan dan menyediakan sumberdaya 
manusia (SDM) yang mencukupi dapat di 
penuhi dengan melengkapi sarana pendidikan 
yang ada. Kelengkapan sarana pendidikan 
dapat dinilai dari keberadaan jumlah sekolah 
yang ada di tiap level pendidikan. 

Dilihat keberadaannya, di Kecamatan 
Labang baru terdapat I sekolah menengah 
tingkat pertama (SMTP) dan belum ada 
sekolah menengah umum (SMU) (Kecamatan 
Labang dalam Angka, 2004). Sebaga.i bentuk 
upaya mempersiapkan SDM yang mampu 
dalam implementasi program pemanfaatan 
ruang di Kecamatan Labang, bentuk arahan 
dan pengembangannya berupa penyediaan 
sekolah menengah umum (SMU). Disini peran 
pemerintah daerah Bangkalan di periukan 
untuk mewujudkannya (Lampiran 3). 
Pembangunan SMU tersebut dapat 
dialokasikan di desa Labang. Alasan yang 
mendukung penempatan SMU tersebut antara 
lain adalah: a) kemudahan sarana transportasi 
dan b) aksesibilitas cukup tinggi. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan sejumlah uraian 
mengenai hasil penelitian yang dilakukan, 
dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu : 
1 . Wilayah Kecamatan Labang memiliki 

kesesuaian pemanfaatan untuk pelabuhan 
dan pemukiman. Sedang untuk 
pemanfaatan kegiatan pariwisata, memiliki 
tingkat kesesuaian rendah dengan faktor 
penghambat berupa kemiringan lereng 
(14%). 

2. Arahan kebijakan berdasarkan prioritas 
pemanfaatan dari berbagai stakeholders 
secara berturut-turut adalah: a) investor 
dan perusahaan memprioritaskan 
pemanfaatan kawasan, untuk sektor usaha 
pemukiman; b) masyarakat lokal 
memprioritaskan pemanfaatan kawasan, 
untuk sektor usaha perikanan; dan c) 
pemerintah daerah memprioritaskan 
pemanfaatan kawasan, untuk sektor usaha 
perbaikan sarana, prasarana transportasi. 

3. Pola dan arahan kebijakan pem~faatan 
ruang bagi kegiatan usaha, 
mengalokasikan, a) pengembangan 
kawasan Iindung di alokasikan di Desa 
Sukolilo Barat dan Timur b) 
pengembangan budidaya pertanian 
dialokasikan di Desa Jukong, Labang, 
Pangpong, Bunajih, Beringin, Ba'Engas, 
Morkepek, Sendang Laok, Sendang Daya 
clan Petapan; c) pengembangan perikanan 
tangkap dialokasikan di Desa Kesek, 
Sukolilo Barat dan Sukolilo Timur. 
Sedangkan pelabuhan/pangkalan perikanan 
dialokasikan di Desa Sukolilo Barat ; d) 
pengembangan kawasan industri 
dialokasikan di Desa Suko1io Timur ; e) 
pengembangan kawasan pemukiman di . 
alokasikan di Desa Ba'Engas, Beringin 
dan Bunajih ; f) pengembangan sarana 
pendidikan di alokasikan di Desa Labang 
clan g) pengembangan sarana, prasarana 
transportasi dialokasikan di Desa Sukolilo 
Timur utamanya j alur utama (pintu keluar 
dari Suramadu ke Tangkel) 
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ABSTRACT 

The research to study the influence of organik fertilizer dosage dan soil type on the growth and seed 
production of cowpea (Phaseolus radiatus.L.) was carried out at Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Telang 
Village, Kamal District, Bangkalan Regency from June to September 2006. 
The research consisted of two factors was arranged in a complete randomized design replicated 3 times. 
The first factor was organic fertilizer dosage (P) consisted of 4 levels which were 100g (Pl), 150 g (P2), 
200 g (P3), 250 g (P.4) per plant. The second factor was soil type consisted of 3 levels which were 
grumusol (Tl), regosol (T2), and mediteran (T3). 
The result showed that application of organic fertilizer influenced several growth parame1ers which were 
plant fresh weight and leafe nwnber. While soil type alone affected plant height, leafe nwnber, fresh 
and dry weight of plant biomass, and fesh and dry weight of plant pods. The treatment had interaction 
effect on the plant height, leafe number, and pod .fresh weight 

Key words: organic.fertilizer, cow pea, grumusol, regosol, mediteran 

PENDAHULUAN 

Latar belakang 
Kacang hijau adalah tanaman 

kacang-kacangan yang berasal dari India. 
Kacang hijau termasuk famili leguminoceae 
dengan sifat lebih tahan untuk daerah kering 
yaitu daerah-daerah yang mempunyai cukup 
air dan temperatur yang relatif tinggi. 
Penyebaran kacang hijau meluas, ditanam ke 
berbagai daerah atau negara asia yang 
beriklim panas (tropis), seperti Taiwan, 
Thailand, dan Filipina (Rukmana, 1997). 

Kacang hijau dibawa ·masuk ke 
wilayah Indonesia, terjadi pada awal abad ke 
- 17 oleh pedagang Cina dan Portugis. Pusat 
penyebaran kacang hijau pada mulanya 
terpusat di Pulau J awa dan Bali, tetapi pada 
tahun 1920-an berkembang di Sulawesi, 
Sumatra, Kalimantan, dan Indonesia bagian 
timur. Daerah sentrum produksi kacang hijau 
adalah provinsi Sulawesi Selatan, Jawa 
Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 
Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI 
Y ogyakarta (Rukarriana, 1997). 

Kacang hijau merupakan tanaman 
tropis yang menghendaki iklim panas selama 

siklus hidupnya (Anonim, 1977). Akan 
tumbuh pada daerah yang bercurah hujan 
700mm per tahun dengan ketinggian tempat 
maksimum 2000 meter dari permukaan air 
Iaut (Anonim,1984). pH tanah yang di 
kehendaki adalah 5.8-6.5 sedangkan pH 
tanah dibawah 5.8 kurang baik bagi tanaman 
kacang hijau karena menyebabkan unsur hara 
kurang tersedia (Anonim, 1982). 

Peningkatan luas tanam kacang hijau 
termasuk lambat. Pada tahun 1988 luas areal 
tanam adalah 342. 000 ha dengan rata-rata 
hasil 0,80 ton/ha. Dan pada 1992 adalah 
393.000 ha dengan rata-rata hasil 0,83 ton/ha 
sehingga produksi total 326.000 ton. Pada 
tahun 1996, luas panen kacang hijau di 
Indonesia 292.095 ha dengan produksi 
283.886 ton atau 9,72 kuintal/ha 
(Reginawanti, 1998). · Oleh karena itu usaha 
kearah peningkatan produksi clan perluasan 
areal perlu di rintis ( Marzuki, 1974). 

Akan tetapi di Indonesia pada tahun 
1991 kacang hijau (phaseolus radiatus. L ), 
menduduki tempat ketiga di antara tanaman 
kacang lainnya, sehingga di kenal dengan 
salah satu tanaman leguminase yang sangat 
pen ting (Soeprapto, 199 I). Kacang hij au 
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mempunyai nilai glZI tinggi yaitu 
mengandung vitamin (terutama vitamin B1) 

protein, karbohidrat, · clan Iemak. Setiap I 00g 
biji kacang hijau mengandung vitamin B 1, 

vitamin A, . clan vitamin C (Soeprapto clan 
Marzuki, 2005). Di samping itu kacang hijau 
mempunyai peranan penting dalam 
meningkatkan pendapatan petani clan 
merupakan komoditi ekspor guna menambah 
devisa negara (Anonymous, 1982 b ). 

Di Madura tanaman kacang hijau 
merupakan komoditi ke 3 setelah tembakau 
clan padi, Iahan yang ada saat ini cukup Iuas 
clan potensi petani yang melakukan usaha 
budidaya kacang hijau cukup banyak. 

Produksi kacang hijau saat ini masih 
rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor. I. Kemamp.uan petani dalam 
melakukan budidaya tidak berjalan 
sebagaimana budidaya yang telah disarankan 
sehingga upaya peningkatan produksi kacang 
hijau tidak berjalan sebagai mestinya. 2. 
Bahan organik yang ada dalam tanah terus 
berkurang, hal m1 disebabkan oleh 
pemakaian pupuk anorganik secara terus
menerus, oleh karena itu perlu dilakukan 
upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan 
tanaman terhadap bah£in organik yang dalam 
tanah. 

Pemupukan bertuj uan menyediakan 
unsur hara yang kurang atau bahkan tidak 
tersedia di tanah untuk mendukung 
pertumbuhan tanaman. Berdasarkan 
komponen utama penyusunnya, pupuk 
digolongkan menjadi pupuk organik dan 
anorganik. Pupuk organik disebut juga pupuk 
alam yang berasal ·dari bahan orgaink karena 
berasal dari bahan organik. Kelebihan pupuk 
organik yaitu mampu memperbaiki struktur 
tanah, meningkatkan daya serap air dan 
memperbaiki kehidupan organisme tanah 
(Marsono clan Sigit, 200 I). Sedangkan pupuk 
anorganik yang diberikan terus-menerus akan 
mengakibatkan tanah cepat mengeas, kurang 
mampu menyimpan air dan cepat menjadi 
asam (Prihmantoro, 1999). 

Penggunaan bah an organik 
merupakan kunci pertama perbaikan tanah, 
selanjutnya diikuti pupuk berimbang sebagai 
kunci kedua. Berdasarkan hal ini, maka perlu 
dikaji sistem pertanian yang memaksimalkan 

· masukan bahan · organik ke dalam tanah. 
Masukan bahan organik diikuti pemberian 

pupuk anorganik yang seimbang merupakan 
strategi dalam upaya optimalisasi lahan 
sempit dalam intensifikasi yang rasional 
(Syekhfani, 2001). 

METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilaksanakan di kebun 

Balai Penyuluh Pertanian desa Telang 
Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan 
pada bulan Juni - September 2006. 

Alat dan Bahan 
Alat yang diguriakan adalah polybag, 

sprayer, oven, timbangan, penggaris. 
Sedangkan bahan yang digunakan adalah 
benih kacang hijau, pupuk, pupuk kandang 
sapi, tanah mediteran, tanah regosol dan 
tanah grumosol. 

Metode Penelitian 
Rancangan eksperimen yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan dua faktor clan diulang 
sebanyak 3 (tiga) kali. 
Pak.tor pertama adalah dosis pupuk organik 
yang terdiri dari 4 (empat) level 
PI : I 00 g/tanaman 
P2 : 150 g/tanaman 
P3 : 200 g/tanaman 
P4 : 250 g/tanaman 
Faktor kedua adalah jenis tanah yang terdiri 
dari 3 (tiga) level 
Tl : Jenis tanah grumosol 
T2 : Jenis tanah regosol 
T3 : Jenis tanah mediteran 

Sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan 
yaitu: 
·PITI 
P2Tl 
P3Tl 
P4Tl 

PIT2 
P2T2 
P3T2 
P4T2 

P1T3 
P2T3 
P3T3 
P4T3 

Dimana model analisisnya sebagai berikut : 
Yij = µ + ai + J3j + ( af3)ij + t(ij)k 

Yij = Hasil/nilai pengamatan untuk 
faktor pemberian dosis pupuk organik Jevel 
ke i dan faktor jenis tanah ke j. 
µ = Rata-rata umum atau nilai tengah. 
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ai = Pengaruh pemberian dosis pupuk 
organik level ke i. 
~j = Pengaruh jenis tanah level ke j. 

· (a~)ij = Pengruh interaksi 
L(ij)k = Galat.percobaan 
Apabila terjadi perbedaan di antara perlakuan 
dilanjutkan dengan uji BNT 5%. 

Pelaksanaan Penelitian 
Persiapan media tanam 

Sebelum dilakukan penanaman, 
tanah ditimbang dengan berat 5 kg dan 
dicampur dengan pupuk organik yang diuj, 
kemudian media tanam tersebut dimasukkan 
kedalam polybag smapai kurang 2 cm 
dibawah permukaan polybag. 

Penanaman 
. Penanaman dilakukan dengan cara 

menugal atau membuat lubang pada media 
tanamn sedalam 2cm, tiap lubang diisi 
dengan benih 3 biji kacang hijau. Setelah 
tanaman tumbuh dengan baik dilakukan 
penjarangan dengan menyisakan satu 
tanaman yang pertumbuhannya terbaik. 

Pemeliharaan 
Penyiraman 
. Penyiraman dilakukan 2 ( dua) kali 
sehari yaitu pagi dan sore pada fase vegetatif, 
pada waktu hujan dilakukan 1 (satu) 
kalisehari. Sedangkan pada fase generatif 
penyiraman dilakukan 1 (satu) kali sehari, 
namun apabila ada hujan tidak usah 
dilakukan penyiraman. 

Penyulaman 
Penyulaman dilakukan seawal 

mungkin hingga umur 15 hst. Penyulaman 
dilakukan dengan cara mengganti tanaman 
yang tidak normal. 

Penyiangan 
Penyiangan dilakukan terhadap 

gulma yang tumbuh di sekitar polybag dan 
sekitar tanaman agar tidak terjadi kompetisi, 
selain itu mencegah dari bersarangnya hama 
dan penyakit yang dapat menyerang tanaman 
kacang hijau. Penyiangan dilak1.1kan dengan 
cara mekanis yaitu menggunakan tangan atau 
sabit. Penyiangan dilakyukan satu seminggu 
atau tergantung dari kondisi gulma. 

Pemupukan 
Pemupukan dilakukan 2 ( dua) kali 

yaitu pada saat tanam dan pada umur 30 hari 
setelah tanam. Pada saat tanam diberi pupuk 
urea 0.1 g/tanaman, 0.4 g/tanaman, Kcl 01 
g/tanaman. Pemupukan pada umur 30 hari 
setelah tanam diberi pupuk dengan dosis 
yang sama pada saat tanam. Pemberian 
pupuk dengan cara ditugal pada jarak 5 cm di 
sekitar tanaman. 

Pengendalian hama dan penyakit 
Untuk menjaga tanaman dari 

serangan hama dan penyakit diberikan 
Dursban EC, proses pengendalian dihentikan 
pada saat Iima hari sebelum panen. 

Pemanenan 
Polong kacang hijau yang dipanen 

adalah polong yang sudah berwarna cokelat 
sampai polong yang berwarna hitam. 

Parameter Pengamatan 
1. Tinggi tanaman. 
2. Jumtah Daun. 
3. Berat basah tanaman. 
4. Berat kering tanaman. 
5. Bernt basah po long. 
6. Berat kering polong. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Tinggi Tanaman 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

adanya interaksi antara perlakuan pemberian 
dosis pupuk organik dan jenis tanah terhadap 
parameter tinggi tanaman pada umur 
pengamatan 56 dan 69 HST. Perlakuan jenis 
tanah berpengaruh sangat nyata (p = 0,05) 
terhadap parameter tinggi tanaman pada 
umur pengamatan 14, 28 dan 42 HST 
(lampiran 2a). 

Rata-rata interaksi antara perlakuan 
pemberian dosis pupuk organik dan jenis 
tanah terhadap parameter tinggi tanaman 
pada umur pengamatan 56 dan 69 HST 
disajikan pada Tabet 1. Tabel 1 terlihat 
bahwa perlakuan pemberian dosis pupuk 
organik I00g danjenis tanah grwnosol (PLTL) 
pada umur pengamatan 56 HST 
menunjukkan nilai tertinggi dan terendah 
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dicapai pada perlakuan pemberian dosis 
pupuk organik 250g dan. dan jenis tanah 
mediteran (P 4 T 2), sedangkan pada umur 
pengamatan 69 HST terlihat bahwa 
perlakuan pemberian dosis pupuk organik 

1 00g dan jenis tanah grumosol (P1 T1) 
menunjukkan nilai tertinggi clan terendah 
dicapai pada perlakuan pemberian dosis 
pupuk organik I 00g dan jenis tan ah 
mediteran (P1T2). 

Tabel 1. rata-rata tinggi tanaman ( cm) pada kombinasi permberian pupuk organik dan 
bb ahad Sd IS er aga1 Jems tan p a umur pengamatan 6 an 69 I T. 

Perlakuan 
Umur Pengamatan 

56HST 69HST 
PlTl 34.13 d 34.83 e 
PIT2 15.46 ab 18.16 a 
PlT3 20.96 be 22.86 be 
P2Tl 31.06 d 32.26 de 
P2T2 17.86 ab 20.33 ab 
P2T3 19.66 b 21.63 b 

P3Tl 27.06 cd 29.23 d 
P3T2 16.03 ab 18.96 ab 
P3T3 21.33 be 22.56 be 
P4Tl 32.23 d 33.23 e 

P4T2 14.73 a 18.36 a 
P4T3 24.96 C 25.83 e 

BNT0.05% 4.52 3.34 
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama berarti tidak berbeda 
nyata pada uji BNT 5%. 

Jumlah Dann 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

adanya interaksi antara perlakuan pemberian 
closis pupuk organik dan jenis tanah terhadap 
parameter jumlah daun pada umur 
pengamatan 69 HST. Perlakuan dosis pupuk 

. organik sangat berpengaruh nyata (p = 0,05) 
terhadap jumlah daun pada umur pengamatan 
56 HST clan berpengaruh nyata pada umur 
pengamatan 42 HST tapi ticlak berpengaruh 
nyata pada umur pengamatan 14 HST. 
Perlakuan jenis tanah berpengaruh sangat 
nyata (p = 0,05) terhadap parameter jumlah 
daun pada umur pengamatan 28, 42 dan 56 

HST tetapi tidak berpengaruh nyata pada 
. umur pengamatan 14 HST (lampiran 3a). 

Rata-rata interaksi antara perlakuan 
· pemberian dosis pupuk organik dan jenis 

tanah terhadap parameter tinggi tanaman 
pada umur pengamatan 69 HST disajikan 
pada Tabel 2. Tabe] 2 terlihat bahwa 
perlakuan pemberian closis pupuk organik 
150g clan jenis tanah grumosol (P2T1) pada 
umur pengamatan 69 HST menunjukkan nilai 
tertinggi dan terendah dicapai pada perlakuan 
pemberian dosis pupuk organik 250g dan dan 
jenis tanah mediteran (P1T2). 

..J 

_J 
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Tabel 2. rata-rata jumlah daun pada kombinasi perlakuan dosis pupuk organik dan jenis tanah 
p ad 69HST a umur pengamatan 

Perlakuan 
Umur Pen2arnatan 

69 
PlTl 24.33 de 
P1T2 10.33 a 
P1T3 13.66 b 

P2Tl 26.66 e 

P2T2 12.66 ab 
P2T3 16.66 be 
P3Tl 21.66 d 
P3T2 10.66 ab 
P3T3 15.66 be 
P4Tl 20.33 oo 
P4T2 10.33 a 
P4T3 1 17.33e 

BNT0.05% 3.038126 
Keterangan: Angka yang diikuti hurufyang sama dalam kolom yang sama berarti tidak berbeda 
nyata pada uji BNT 5%. 

Berat Basah Tanaman 
Hasil analisis ragam menunjukkan tidak 
adanya interaksi antara perlakuan pemberian 
dosis pupuk organik dan jenis tanah terhadap 

parameter berat basah tanaman (p = 0,05). 
Perlakuan dosis pupuk organik dan jenis 
tanah berpengaruh sangat nyata terhadap 
parameter berat basah tanaman (lampiran 3a). 

Tab el 3. rata-rata berat basah tanaman pada kombinasi perlakuan dosis pupuk organik dan jenis 
tan ah ad p; a saat panen. 

Perlakuan Berat Basah Tanaman 

· ·Dosis Pupuk Or2anik 

Pl 18.75 b 

P2 19.38 b 

P3 18.48 ab 

P4 17.26 a 

BNT 0.05 1.35 
Jenis Tanah 

Tl 24.45 C 

T2 14.27 a 

T3 16.69 b 

BNT0.05 1.17 
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama berarti tidak 

berbeda nyata pada uji BNT 5%. 

Rata-rata · berat basah tanaman pada 
perlakuan pemberian dosis pupuk organik 
dan jenis tanah disaj ikan dalam Tabel 3. tabel. 
3 menunjukkan rata-rata berat basah tanaman 
terendah terdapat pada perlakuan dosis pupuk 

organik 250g (P 4), dan berat basah tanaman 
tertinggi terdapat pada perlakuan dosis pupuk 
organik 100g (P1) dan dosis pupuk organik 
150g (P2) tapi tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan dosis pupuk organik 200g (P3). 
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Perlakuan jenis tanah regosol (T1) 
menunjukkan rata-rata berat basah tanaman 
tertinggi, clan berat basah tanaman terenclah 
terclapat pada perlakuan jenis tanah grumosol 
(T 1) namun ticlak berbeda nyata pacla 
perlakuanjenis tanah mecliteran (T3). 

Berat Kering Tanaman 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

tidak adanya interaksi antara perlakuan 
pemberian closis pupuk organik clan jenis 
tanah terhadap parameter berat kering 
tanaman (p = 0,05). Perlakuan dosis pupuk 

organik ticlak berpengaruh nyata terhadap 
parameter berat kering tanaman, sedangkan 
perlakuan jenis tanah berpengaruh sangat 
nyata terhadap berat kering tanaman 
(lampiran 3a). 

Rata-rata berat kering tanaman pada 
perlakuan jenis tanah clisajikan clalam Tabel 
4. Tabel 4 menunjukkan rata-rata berat 
kering tanarnan terendah terdapat pada 
perlakuan jenis tanah regosol (T2), clan berat 
kering tanaman· tertinggi terdapat pada 
perlakuan jenis tanah grumosol (T1) namun 
tidak berbeda nyata pada perlakuan jenis 
tanah mediteran _(T 3). 

Tabet 4. rata-rata berat kering tanaman pacla kombinasi perlakuan dosis pupuk organik danjenis 
tan ah cl pa a saat panen. 

Perlakuan Berat Basah Tanaman 

Jenis Tanah 
Tl 14.44 C 

T2 5.64 a 
T3 7.40 b 

BNT 0.05 1.18 
Keterangan: Angka yang diikuti hurufyang sama dalarn kolom yang sarna berarti tidak berbeda 
nyata pacla uji BNT 5%. 

Berat Basah Polong 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

ticlak aclanya interaksi antara perlakuan 
pemberian dosis pupuk organik clan jenis 
tanah terhadap parameter berat basah polong 
(p = 0,05). Perlakuan closis pupuk organik 
tidak berpengaruh nyata terhadap parameter 
berat basah polong, seclangkan perlakuan 
jenis tanah berpengaruh sangat nyata 
terhadap berat basah polong (lampiran 3a). 

Rata-rata berat basah polong pada 
perlak~an jenis tanah disajikan dalam Tabel 
5. Tabel 5 menunjukkan rata-rata berat basah 
polong terendah terdapat pada perlakuan 
jenis tanah regosol (T2), dan berat basah 
po long. tertinggi terdapat pada perlakuan 
jenis tanah grumosol (T 1) narnun tidak 
berbeda, nyata pada perlakuan jenis tanah 
mediteran (T3). 

Tabet 5. rata-rata berat kering tanaman pacla kombinasi perlakuan dosis pupuk organik dan jenis 
tan ah d pa a saat panen. 

Perlakuan Berat Basah Polong 

Tl 10.76 C 

T2 I 6.44 a 
T3 7.62 b 

BNT0.05 0.96 
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama berarti tidak berbeda 
nyata pada uji BNT 5%. 



EMBRYO VOL. 4 NO. 1 JUNI 2007 ISSN 0216-0188 

Berat Kering Polong 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

adanya interaksi antara perlakuan pemberian 
dosis pupuk organik dan jenis tanah terhadap 
parameter berat kering po long (p . = 0,05). 
Perlakuan jenis tanah berpengaruh sangat 
nyata terhadap berat kering tanaman 
(lampiran 3a). 

Rata-rata berat kering polong pada 
perlakuan dosis pupuk organik dan jenis 

tanah disajikan dalam Tabel 5. Tabel 5 
menunjukkan rata-rata berat kering polong 
tereridah terdapat pada perlakuan dosis pupuk 

· organik 150g dan jenis tanah mediteran 
(P2T2), berat kering polong tertinggi terdapat 
·pada perlakuan dosis pupuk organik 1 00g 
dan jenis tanah grumusol (P1T1) dan dosis 
pupuk organik 150g dan jenis tanah 
grumusc;l (P2T1). 

Tabel 5. rata-rata berat kering polong pada kombinasi perlakuan dosis pupuk organik danjenis 
tan ah ad p a saat panen. 

Perlakuan Berat Kering Tanaman 

PITI 5.83 C 

PlT2 3.86 ab 
P1T3 4.86 be 
P2Tl 6.36 C 

P2T2 3.53 a 
P2T3 3.96 ab 

. P3Tl 5.16 be 
P3T2 4.73 b 
P3T3 4.63 b 
P4Tl 5.46 be 
P4T2 3.83 ab 
P4T3 3.93 ab 

BNT0.05 1.02 
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama berarti tidak berbeda 
nyata pada uji BNT 5%. 

Pembahasan 

Tinggi Tanaman 
Pada Tabel 1. terlihat bawa 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

adanya interaksi antara perlakuan pemberian 
dosis pupuk organik dan jenis tanah, terhadap 
parameter tinggi tanaman pada umur 
pengamatan 56 dan 69 HST. Perlakuan jenis 
tanah berpengaruh sangat -nyata (p = o,bs) 
terhadap parameter tinggi tanaman pada 
umur pengamatan 14, 28 dan 42 HST 
(lampiran 2a) .. 

Rata-rata interaksi antara perlakuan 
pemberian dosis pupuk organik dan jenis 
tanah terhadap parameter tinggi tanaman 

pada umur pengamatan 56 dan 69 HST 
disajikan pada Tabel 1. Tabel I terlihat 
bahwa perlakuan pemberian dosis pupuk 
organik 100g danjenis tanah grumosol (P1T1) 
pada umur pengamatan 56 HST 
menunjukkan nilai tertinggi dan terendah 
dicapai pada perlakuan pemberian dosis · 
pupuk organik 250g dan dan jenis tanah 
mediteran (P 4 T 2), sedangkan pada umur 
pengamatan 69 HST terlihat bahwa 
perlakuan pemberian dosis pupuk organik 
1 00g dan jenis tanah gru_mosol (PtT1) 

menunjukkan nilai tertinggi dan terendah 
dicapai pada perlakuan pemberian dosis · 
pupuk organik 1 00g dan jenis tanah 
mediteran (P1T2). 
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Tabel I. rata-rata tinggi tanaman (cm) pada kombinasi permberian pupuk organik dan 
berbagai jenis tanah pada umur pengamatan 56 dan 69 HST. 

Perlakuan Umur Pen2amatan 
56HST 69HST 

PITI 34.13 d 34.83 e 
PIT2 15.46 ab 18.16 a 
PIT3 20.96 be 22.86 be 
P2Tl 31.06d 32.26 de 
P2T2 17.86 ab 20.33 ab 
P2T3 19.66 b 21.63 b 
P3Tl 27.06 cd. 29.23 d 
P3T2 16.03 ab 18.96 ab 
P3T3 21.33 be 22.56 be 
P4Tl 32.23 d 33.23 e 
P4T2 14.73 a 18.36 a 
P4T3 24.96 C 25.83 e .. 

BNT0.05% 4.52 3.34 
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama berarti tidak berbeda 
nyata pada uji BNT 5%. · 

. Jumlah Daun 
Hasil analisis ragam menunjukkan adanya 
interaksi antara perlakuan pemberian dosis 
pupuk organik dan jenis tanah terhadap 
parameter jumlah daun pada umur 
pengamatan 69 HST. Perlakuan dosis pupuk 
organik sangat berpengaruh nyata (p = 0,05) 
terhadap jumlah daun pada umur pengamatan 
56 HST dan berpengaruh nyata pada umur 
pengamatan 42 HST tapi tidak berpengaruh 

Perlakuan 

PlTl 
PlT2 
PlT3 
P2Tl 
P2T2 
P2Tl 
P3Tl 
P3T2 
P3T3 
P4Tl 
P4T2 
P4T3 

BNT0.05% 

nyata · pada umur pengamatan 14 HST. 
Perlakuan jenis tanah berpengaruh sangat 
nyata (p = 0,05) terhadap parameter jumlah 
daun pada umur pengamatan 28, 42 dan 56 
HST tetapi tidak berpengaruh nyata pada 
umur pengamatan 14 HST (lampiran 3a) .. 
Tabel .; 2. rata-rata jumlah daun pada 
kombinasi perlakuan dosis pupuk organik 
dan jenis tanah pada umur pengamatan 69 
HST. 

Umur Pen2amatan 
69 

24.33 de 
10.33 a 
13.66 b 
26.66 e 
12.66 ab 
16.66 be 
21.66 d 
10.66 ab 
15.66 be 
20.33 cd 
10.33 a 
17.33 C 

3.038126 
Keterangan: Angka yang diikuti hurufyang sama dalam kolom yang sama berarti tidak berbeda 
nyata pada uji BNT 5%. 
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Rata-rata- interaksi antara perlakuan 
pemberian dosis pupuk organik dan jenis 
tanah terhadap parameter tinggi tanaman 
pada umur pengamatan 69 HST disajikan 
pada Tabel 2. Tabel 2 terlihat bahwa. · 
perlakuan pemberian dosis pupuk organik 
150g dan jenis tanah grumosol (P2T1) pada 
umur pengamatan 69 HST menunjukkan nilai 

· tertinggi dan terendah dicapai pada perlakuan 
pemberian dosis pupuk organik 250g dan dan 
jenis tanah mediteran (P1T2). 

Berat Basah Tanaman 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

tidak adanya interaksi antara perlakuan 
pemberian dosis pupuk organik dan jenis 
tan ah terhadap , 1 parameter berat basah 
tanaman (p = 0,05). Perlakuan dosis pupuk 
organik dan jenis tanah berpengaruh sangat 

nyata terhadap parameter berat basah 
tanaman (lampiran 3a). 

Rata-rata berat basah tanaman pada 
perlakuan pemberian dosis pupuk organik 
dan jenis tanah disajikan dalam Tabel 3. tabel 
3 menunjukkan rata-rata berat basah tanaman 
terendah terdapat pada perlakuan dosis pupuk 
organik · 250g (P 4), dan berat basah tanaman 
tertinggi terdapat pada perlakuan dosis pupuk 
organik 1 00g (P1) dan dosis pupuk organi.k . 
150g (P2) tapi tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan dosis pupuk organik 200g (P3). 

Perlakuan jenis tanah regosol (T1) 
menunjukkan rata-rata berat basah tanaman 
tertinggi, dan berat basah tananian terendah 
terdapat pada perlakuan jenis tanah grumosol 
(f 1) namun tidak berbeda nyata pada 
perlakuan jenis tanah mediteran (T3). 

Tabel 3. rata-rata berat basah tanaman pada kombinasi perlakuan dosis pupµk organik dan jenis 
tan ah d t pa a saa panen. 

Perlakuan Berat Basah Tanaman 
·, 

Do sis Pu puk Organ ik 
'. Pl 18.75 b 

P2 19.38 b 

P3 18.48 ab 

P4 17.26 a 

BNT0.05 1.35 
Jenis Tanah 

Tl 24.45 C 

T2 14.27 a 

T3 16.69 b 

BNT0.05 ·,. 
1.17 .. 

Keterangan : Angka yang di1kut1 hwuf yang sama dalam kolom yang sama berarti tidak berbeda 
nyata pada uji BNT 5%. 

Berat Kering Tanaman 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

tidak adanya interaksi antara perlakuan 
pemberian dosis . pupuk organik dan jenis 
tanah terhadap parameter berat kering 
tanaman (p = 0,05). Perlakuan dosis pupuk 
organik tidak berpengaruh nyata terhadap 
parameter berat kering tanaman, sedangkan 
perlakuan jenis tanah berpengaruh sangat 
nyata terhadap berat kering tanaman 
(lampiran 3a). 

Rata-rata berat kering tanaman pada 
perlakuan jenis tanah disajikan dalam Tabet 
4. · Tabel 4 menunjukkan rata-rata berat 
kering tanaman terendah terdapat pada 
perlakuan jenis tanah regosol (T 2), dan berat 
kering tanaman tertinggi terdapat pada 
perlakuan jenis tanah grumosol (T1) namun 
tidak berbeda nyata pada perlakuan jenis 
tanah mediteran (T3). 
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Tabel 4. rata-rata berat kering tanaman pada kombinasi perlakuan dosis pupuk organik clan jenis 
tanah pada saat panen. 

' Perlakuan Bernt Basah Tanaman 

Jenis Tanah 
Tl 14.44 C 

T2 5.64 a 
T3 7.40 b 

BNT 0.05 1.18 .. 
Keterangan: Angka yang dukuti hurufyang sama dalam kolom yang sama berarti tidak berbeda 
nyata pada uji BNT 5%. · 

Berat Basah Polong 
· Hasil analisis ragam menunjukkan 

tidak adanya interaksi antara perlakuan 
pemberian dosis pupuk organik dan jenis 
tanah terhadap parameter berat basah polong 
(p = 0,05). Perlakuan dosis pupuk organik 
tidak berpengaruh nyata terhadap parameter 
berat basah polong, sedangkan perlakuan 
jenis tanah berpengaruh sangat nyata 
terhadap berat basah polong (lampiran 3a). 

Rata-rata berat basah polong pada 
perlakuan jenis tanah disajikan dalam Tabel 
5. Tabel 5 menunjukkan rata-rata berat basah 
polong terendah terdapat pada perlakuan 
jenis tanah regosol (f 2), dan berat basah 
polong tertinggi terdapat pada perlakuan 
jenis tanah grumosol (T1) namun tidak 
berbeda nyata pada perlakuan jenis tanah 
mediteran (T3). 

·Tabet 5. rata-rata berat kering tanaman pada kombinasi perlakuan dosis pupuk organik dan jenis 
tanah pada saat panen. 

Perlakuan Berat Basah Polong 

Tl } 0.76 C 

T2 6.44 a 

T3 7.62 b 
BNT0.05 0.96 

Keterangan: Angka yang diikuti hurufyang sama dalam kolom yang sama berarti tidak berbeda 
nyata pada uji BNT 5%. · 

Berat Kering Polong 
Basil analisis ragam menunjukkan 

adanya interaksi antara perlakuan pemberian 
dosis pupuk organik clan jenis tanah terhadap 
parameter berat kering polong (p = 0,05). 
Perlakuan jenis tanah berpengaruh sangat 
nyata terhadap berat kering tanaman 
(lampiran 3a). 

Rata~rata berat kering polong pada 
perlakuan dosis pupuk organik dan jenis 

tanah disajikan dalam Tabel 5. Tabel 5 
menunjukkan rata-rata berat kering polong 
terendah terdapat pada perlakuan dosis pupuk 
organik 150g dan jenis tanah mediteran 
(P2T2), berat kering polong tertinggi terdapat 
pada perlakuan dosis pupuk organik 1 OOg 
clan jenis tanah grumusol (P1 Ti) clan dosis 
pupuk organik 150g dan jenis tanah 
grumusol (P2T1). 

j 
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Tabel 5. rata-rata berat kering polong pada kombinasi perlakuan dosis pupukorganik danjenis 
tanah pada saat panen. 

Perlakuan Berat Kering Tanaman 

PlTl 5.83 C 

PlT2 3.86 ab 
PlT3 4.86 be 
P2Tl 6.36 C . 

P2T2 3.53 a 
P2T3 3.96 ab 
P3Tl 5.16 be 
P3T2 4.73 b 
P3T3 4.63 b 
P4Tl 5.46 be 
P4T2 3.83 ab 
P4T3 3.93 ab 

BNT0.05 1.02 
Keterangan: Angka yang diikuti hurufyang·sama dalam kolom yang sama ~erarti tidak berbeda 
nyata pada uji BNT 5%. 
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HIJAUAN TANAMAN 
KACANG KOMAK (Dolichos lablab L.) DALAM BERBAGAI POLA 
TUMPANGSARI BERBASIS TAN.AMAN JAGUNG (Zea mays. L) DI 

LAHAN KERING. 

Achmad Sidqi Zaed Zainollah Maskyadji. 
Dosen jurusan Budidaya Tanaman Fakultas Pertanian Unijoyo 

ABSTRACT 
The research aims to evaluate the intercropping patterns of hyachinth bean with maize that are 

suitable in dry land. The research was conducted at the experimental centre of Balai Benih Utama 
Hortikultura Socah at Keleyan Village, Socah, Bangkalan Regency located at 2 meter above sea level from 
February to May 2007. The soil is classified into Red mediteran (Alfisol) with soil pH varies from 6.5 to 
6.8, and the average temperature of 32° C. 

RBD (Random Block Design) with six treatments and four replications were used. The treatments 
i.e. intercropping pattern of hyachinth bean and maize were J0 (monoculture maize), Ko (monoculture 
hyachinth bean), J1K1 (maize single row and hyachinth bean single row), J1K2 (maize single row and 
hyachinth bean double rows), J2K1 (maize double rows and hyachinth bean single row), and J2K2 (maize 
double rows and hyachinth bean double rows). · 

The results clarified that increasing of hyachinth bean forage production resulted from the 
application of defoliation to plant canopy on the pattern maize based-intercropping varied. Intercropping 
pattern of J2 K2 (maize double row and hyachinth bean double row) gave the best total production of dry 
matter or crude protein of hyachinth bean. This pattern produced 6.77 t ha·1 dry matter or 1.67 t 1ia·1 crude 
protein with the biomass contained 20.49 % dry matter, 21.55 % crude protein. 54.06 % digestible dry 
matter, and 63.34 % digestible organic matter. 

The pattern of maize- based intercropping with hyacL-inth bean had significant influence on the 
production of dry seed and biomass of maize. Intercropping pattern of J2 K2 (maize double row and 
hyachinth bean double row) gave the highest production of dry seed and biomass of maize among the 
intercropping pattern tested. This pattern produced l. 72 t ha"1 dry seed of maize, and produces 3. 60 t ha"1 

dry matter or 0.47 t ha"1 crude protein with the biomass contained 27.25 % dry matter, 5.86 % crude 
protein. 32, 79 % digestible dry matter, and 44.78 % digestible organic matter. 

The increasing number of hyachinth bean crops in maize-based intercropping pattern could 
increase the productivity and quality of biomass as a whole. The average increases in the production of dry 
matter, crude protein, digestible dry matter and digestible organic matter were respectively 24.67 %, 29.67 
%, 9.39 % and 7.18 % when the number ofhyachinth bean crops intercropped with maize was doubled. 

Keywords: Productivity, Forage, Hyachinth Bean, lntercropping, Dry Land. 
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PENDAHULUAN 
Penyediaan hijauan pakan temak di 

daerah padat penduduk di Indonesia sangat 
terbatas. Hal ini karena . lahan yang dimiliki 
petani berupa lahan sempit dan diprioritaskan 
untuk produksi tanaman pangan. Tidak ada 
lahan khusus yang digunakan untuk produksi 
hijauan pakan temak, sehingga hijauan pakan 
temak yang diperoleh dari lahan tersebut tidak 
mencukupi kebutuhan bagi ternaknya 
terutama pada musim kemarau (kering). 
Disamping itu, praktek-praktek pengolahan 
lahan yang intensif dalam jangka panjang 
menyebabkan terjadinya degradasi kesuburan 
lahan · sehingga produksi tanaman pertanian 
maupun tanaman pakan temak mengalami 
penurunan. Akibatnya, kuart- titas dan kualitas 
hijauan pakan temak baik berupa rumput 

· ataupun limbah pertanian sisa panen tidak 
dapat diandalkan lagi. 

Beberapa upaya yang dapat dilakukan 
untuk mengoptimalkan produksi hijauan . pada 
lahan tersebut adalah dengan memperbaiki 
teknik budidayanya seperti melalui 
pemangkasan (defoliasi) tajuk tanaman, 
introduksi tanaman leguminosa pakan ternak, 
pemupukan, penerapan pola tumpangsari dan 
pengaturan populasi tanaman yang tepat. 
Upaya mengintensifkan penggunaan lahan 
petani agar tetap · menjaga produksi tanaman 
pangan dan sek~igus men- jamin ketersediaan 
hijauan pakan temak yang memadai serta 
berkesinambungan melalui pene- rapan sistem 
tumpangsari antara tanaman pa- ngan . dengan 
tanaman pakan ternak. Pada pola tanam ini, 

. penanaman tanaman pakan temak disisipkan 
diantara tanaman pangan, sehingga dari luasan 
lahan tertentu akan dihasilkan tanaman pangan 
dan tanaman pakan temak. 
· Penerapan teknologi budidaya sistem 
tumpangsari memerlukan pertimbangan yang 
cermat dan pengetahuan tentang pemilihan 
kombinasi jenis tanaman yang sesuai serta pola 
tanam yang tepat. Masalah yang selalu 
ditemui dalam sistem tumpangsari adalah 
timbuinya persaingan antara dua tanaman atau 
lebih, karena jenis tanaman yang berbeda 
tumbuh bersama dalam satu komunitas clan 
berinteraksi satu dengan lainnya baik bersifat 
kompetitif, non kompetitif maupun 
komplementer. Intensitas persaingan terse.but 

sangat beragam tergantung dari jenis tanaman, 
kerapatan populasi, mana- jemen dan pola 
tanam yang diusahakan pada sebidang lahan 
(Sugito, 1999). 

Introduksi dan pemanfaatan tanam·an 
leguminosa pakan temak sebagai tanaman sela 
diperkirakan dan dimungkinkan ciapat 
meningkatkan produksi hijauan pakan · temak 
baik ditinjau dari segi kuantitas maupun 
kualitasny~. Secara umum leguminosa pakan 
temak melmpunyai keunggulan, yaitu dapat 

' meningkatkan produksi hijiuan dengan 
palatabilitas yang tinggi, kaya akan kandungan 

. nitrogen dan kalsium, dapat menutup tanah 
sehingga mengurangi . aliran permukaan, 
memperkecil · penguapan, menekan 
pertumbuhan gulma serta nilai kecemaann.ya 
cukup tinggi (Hartadi et al., 1993). Beberapa 

· jenis leguminosa telah digunakan dalam 
sistem tumpangsari, tetapi belum banyak 
diketahui sejau.h ·rnana prospeknya sebagai 
pakan temak. 

Salah satU jenis leguminosa pakan 
temak yang banyak. tumbuh di daerah beriklim 
kering ( tropis) maupun sub tropis adalah 
kacang ko,nak (Dolichos lab/ab L) yang 
clikenal juga dengan Lab/ab purpureus _(L) 
Sweet (Verdcourt, 1980). Di Indonesia 
tanaman ini tersebar di daerah kering beriklirn 
kering rneliputi Jawa Timur bagian timur, 
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur 
dan Timor Timur. Tanaman komak ini dapat 
tumbuh pada berbagai kondisi tanah, taµan 
kekeringan dan produksi hijauannya tinggi 
(Noor et al., 1992; Van der Maesen dan 
Somaatmadja, 1993 ). 

Berdasarkan basil observasi di daerah 
Pasuruan ' · dan Sumeriep, biasanya petani 
tnenanam kacang komak ini pada awal musim 
kernarau . atau saat musim kemarau 
berlangsung. Kacang komak ditanam di sela
sela tanaman pangan seperti jagung dan ketela 
pohon, qi pematang tegalan dan tanah-tanah 
kosong dengan cara menebar biji komak 
sehingga; perh1mbuhannya tidak teratur. 
Pemanfaatan kacang komak masih terbatas 
untuk keperluan sehari-hari. Polong muda 
digunakan sebagai sayuran, biji tua kering 
direbus atau digoreng atau bahkan ditumbuk 
halus sebagai campuran bahan kue 
tradisional, sedangkan ,. daun clan jerami 
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komak dimanfaatkan untuk pakan temaknya. . pangan (jagung) di lahan kering dan (2) untuk. 
Pex1anaman yang demikian perlu diubah dan , , mendapatkan model tumpangsari an.tara 
dicarikan teknologi budidaya yang tepat agar , tanaman pakan temak (komak) berbasis jagung 
dapat menghasilkan produksi hijauan yang yang tepat guna mengoptimalkan produktivitas 
optimal. hijauannya tanpa menu- runkan produksi 

Laju pertumbuhan tanaman kacang tanaman pangannya. 
komak relatif cepat dan mempunyai 
kemampuan tumbuh kembali (regrowth) 
dengan baik setelah pemangkasan (defoliasi). 
Dengan memanipulasi terhadap tajuk tanaman 
tersebut dapat meningkatkan total produksi 
hijauan, yaitu 5 - 11 t ha-] bahan kering 
dengan kandungan protein ± 25 %. Di 
Queensland (Australia), kacang komak yang 
ditanam di padang pengembalaan tumbuh 
dengan baik dan biasanya clidefoliasi setelah 

· tanaman berumur 60 - 80 hari. ' Defoliasi 
berikutnya dilakukan dengan interval 60 hari 
(NAS, 1979). 

Adanya kegiatan defoliasi (manipulasi 

Rancangan percobaan di lapang 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 6 macam perlakuan. Setiap 
perlakuan diulang sebanyak 4 ulangan. 
Adapun perlakuan yang dicobakan adalah 
pengaturan model twnpangsari antara tanaman 
komak dengan jagwig lokal Tambin sebagai 
berikut: 

Jo = Penanaman jagung lokal Tambin secara 
monokultur 
= Penanaman kacang komak secara 

mono-
kultur 

tajuk) terhadap tanaman dapat mempengaruhi J1K1 = Tumpangsari jagung satu baris dan 
produksi total biomas tanaman. Frekwensi, ka-
waktu (saat) dan intensitas defoliasi akan 
menyebabkan terjadinya dinamika tajuk 
tanaman sehingga tingkat penggunaan radiasi 
dan energi radiasi matahari yang terserap 
tanaman berbeda. Kondisi tersebut akan 
mempengaruhi proses-proses fisiologis dari 
tanaman dan pada akhirnya keragaan 
produktivitas tanaman tersebut akan berbeda 
pula. 

Berdasarkan uraian di muka, maka 
pemanfaatan jenis leguminosa (kacang komak) 
sebagai alternatif pakan temak dalam sistem 
tumpangsari perlu dilakukan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan percobaaan 
lapang yang dilakukan di Desa Keleyan, 
Kecamatan Socah (Kebun Percobaan Balai 
Benih Utama Hortikultura Socah) Kabupaten 
Bangkalan dengan ketimggian tempat 2 m dpl. 
Klasifikasi tanah adalah mediteiran: merah 
dengan tingkat keasaman tanah (pH) berkisar 
6,5 - 6,8. Percobaan ini dilaksanakan bulan 
pada bulan Pebruari s/d Mei 2007. 

. -:.-,"" -
Tujuan penelitian ini adalah (I) mengkaji 

produktivitas hijauan kacang komak dalam 
berbagai pola tumpangsari berbas)s tanaman 

1 

cang komak satu baris 
J1K2 = Tumpangsarijagung satu baris dan ka

cang komak dua baris 
J2K1 = Tumpangsari jagung dua baris dan ka

cang komak satu baris 
J2K2 = Tumpangsari jagung dua baris clan ka

cang komak dua baris. 

Pengamatan tanaman (komak dan 
jagung) meliputi variabel pertumbuhan dan 
basil, yaitu tinggi/panjang tanaman, jwnlah 
daun dan cabang tanaman·1

, diameter batang, 
luas daun tanaman ·1, panjang akar, berat basah 
dan berat kering tanaman ( daun, batang, akar), 
kualitas hijauan (bahan kering dan protein 
kasar), produksi total bahan kering ha·1, 
produksi total protein kasar ha·1

, nilai 
kecemaan in-vitro dari hijauan serta produksi 
jagung pipilan kering (ton ha1). Berat kering 
tanaman diperoleh dengan mengeringkan 
dalam oven selama 2 x 24 jam pada suhu 
80°C. 

Pengamatan tanaman dilakukan secara 
destruktif dengan mengambil 2 sampel 
tanaman secara acak, dimulai sejak tanaman 
berumur 15 hari setelah tanam. Kemudian, 
clilanjutkan setiap 15 hari sekali sampai 
tanaman berumur 90 hari. Untuk produksi 

t~;t"iiE~ "£=.:_·.;.· ~:. "5 · .. '.:-·~ :~__:,-· --~·~···-.. > ·.·. =~· ~. •··.··: . ;' ··., ·:,~~~~:-14x:~;::~::·:· -~;.:·~~·:··:-· <:·:----~.:·-2:;:-~"'~=-.~,;-·:··;o: ·~= : ::·:::-.~~~-·-~t;~_:r~:f ;~-~~-~:·:···~-'. 
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hijauan dan produksi jagung pipilan ha·1 

di~ti pada petak panen tersendiri. 

Dari data pengamatan tanaman 
tersebut dihitung ILD, CGR, NAR, SLA, EKE, 

· kemam- puan daya dukung lahan berdasarkan 
· kebutuhan TDN (KDDH-TDN), kemampuan 

daya dukung lahan berdasarkan kebutuhan 
protein kasar dapat dicema · (KDDL-PKdd) 
serta dihitung pula Nilai Kesetaraan Laban 
(Land Equivalent Ratio = LER). 

Glina membandingkan nilai antar 
variabel perlakuart dilakukan analisis sidik 
ragam (ANOV A). Jika terdapat perbedaan 
antar perla~ kuan, maka dilanjutkan dengan uji 
Beda Nyata Terkecil (BNT) atau uji jarak 
Duncan (DMRT) pada tingkat kepercayaan 95 
%. 

BASIL DAN PEMBAHASAN 
Pertumbuhan Tanaman 
Secara umum, perlakuan pola tumpang- sari 
tanaman kacang komak berbasis jagurig 
dengan jumlah populasi tanaman yang lebih 
padat cenderung memacu peningkatan panjang 
tanaman, luas daun, jumlah daun, ILD, · h1as 
daun spesifik dan jumlah cabang tanaman 
kacang komak. Pada Tabel I ditunjukkan 

. bahwa dengan penerapan pola tumpangsari K2 
J2 (2 baris komak dan · 2- baris · jagung) 
menyebabkan terjadinya peningkatan panjang 
tanaman 45,43 %, luas daun 64,65 %, jumlah 
daun 28,83 %, ILD 64,59 %, luas daun spesifik 
120,89 % dan jumlah cabang 46,98 % 
dibandingkan dengan tanaman monoktiltumya 
clan pengukuran terhadap peu-bah 
pertumbuhan tanaman kacang komak terse
but nyata lebih tinggi dibandingkan dengan 
basil pengukuran terhadap peubah 
pertumbuhan pada pola tumpangsari lainnya 
Hal ini berarti bahwa pada jumlah populasi 
tanaman yang lebih padat, tanaman kacang 
komak cenderung tumbuh Iebih panjang, 
jumlah daun lebih banyak, daun lebih luas 
tetapi lebih tipis, dengan ILD yang lebih besar, 
serta memacu jumlah cabang yang semakin 
banyak. 

Sebaliknya, tingkat kepadatan populasi . 
yang semakin . tinggi pada perlakuan pol.a 
tumpangsari . berakibat lajri pertumbuhan 
(COR) dan berat kering tanaman lebih rendah 

dan diameter batang kacang komak semakin 
kecil. Demikian juga, keberadaan tanaman · 
jagung dan jumlah populasi tanaman yang 
ditanam sebagai tanaman pokoknya, 
mempengaruhi secara nyata terhadap peubah
peubah pe~buhan tanaman 

kacang ko~ak. . Dengan jumlah populasi 
tanam- tanaman jagung yang lebih tinggi 
mengakibatkan tanaman kacang komak 
tumbuh lebih panjang,. · jwnlah daun lebih 
bany~ daun lebih luas darr lebih-0tipis dengan 
ILD lebih tinggi dan jwnlah cabang yang 
relatif lebih banyak dibandingkan dengan 
kepadatan populasi tanamanjagung yang lebih 
sedikit. Tetapi pola tanam tumpangsari dengan 
tingkat kepadatan populasi jagung yang lebih 
besar, menyebabkan laju pertumbuhafi 
tanaman (CGR) dan berat kering tanaman 
lebih rendah serta . diameter batang tanaman 
kacang komak lebih kecil dibandingkan pada 
kepadatan populasi tanainan jagung yang lebih 
rendah. 

Sementata itu, pertumbuhan tanaman 
jagung, sebagai tanaman pokok dalam pola 
tanam tumpangsari dalam percobaan ini tidak 
terpengaruh oleh . adanya tanaman kacang 
komak sebagai_ tanaman selanya. Dari Tabel 
2 diketa- hui bahwa rata-rata tinggi tanaman, 
luas daun, jumlah daun, luas dawt spesifik, 
CGR, NAR, berat kering tanaman clan panjang 

akar · tanaman jagung pada percobaan 3 
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 
Perbedaan yang nyata tampak terjadi hanya 
pada . diameter batang tanaman jagung. 
Diameter batang tanaman jagung yang ditanam 
pada pola tumpangsari J2 K2 (2 baris jagung 
dan 2 baris komak) nyata lebih kecil 
daripada diameter batang jagung yang ditanam 
secara monokultur dan pola tanam tumpangsari 
lainnya, sedangkan diameter batang jagung 
pada pola_ tanam tumpangsari lainnya tidak 
menrinjuld9m perbedaannya. 

Pertumbuhan tanaman kacang komak 
pada berbagai pola tanam tumpangsari berbasis 
jagung cenderung memanjang. 
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Tabel I. Rata-rata Panjang Tanaman, Luas Daun, Jumlah Daun, ILD, Lua.!i Daun Spesifik. CGR, NAR. Bernt Kering per Tanaman, Diameter 
Batang, Jumlah Cabang dan Panjang AkJir Tan.nman Komak Akibat Perlalwan Berbagai Pola Tumpangmni Berbasis Tanaman Jagung 
pada Umur 90 HST 

Pal\Jang LuuDaun Jumlah Luas CGR NAR Berat Diameter JumJ-11 l"u\laDi 
Perlalwan Tanaman (cm') Daun ILD Daun (g.m.J (mg.cm.J ~rln& 0.1an& C.bang Abr 

(cm) (helal) S~!ilfik hr·') .hr·') TanaDUID (cm) (aiban&) (au) 
r (cnr 1!1

) (2) 

Pola 
Tumpangsarl 

Kl JO 105,35 a 3527,70 a 50,63 a 3,53 a 159,68 a 4,53 a · 0,99a 40,75 a 0,99c 18,63a 3S,90a 

KlJl 125,05 b 4376,17 ab 53,63 ab 4,38 ab 247,74 b 6,95 C 1,27 a 62,5S c 0,89b 20,88ab 37,ff:Ja 

KlJl 124,81 b 5079,59be 56,13 ab 5,08 be 232,62 ab S,13 ab 1,04a 46,17 ab 0,88b 22,00b 39,(i(ia 

KlJl 139,71 C 5346,73 C 57,88 b 5,35 c 261,22 b 6,21 be l,12J ·ss,83 be 0,88b 20,63 ab _37,21 a 

IOJl 153,21 d 5808,43 C 65,25 C 5,8} C 352, 71 C 5,46 ab 1,13 a 49,08 ab 0,82a 27,38c 40,14 a 

BNfa.=005 11,0S 933,91 6,74 0,93 73,95 1,38 0,29 12,41 0,05 2,33 8,04 

Keteran gan : • Bilangan yang diikuti hun if yang sama dalam satu kolom mcnw1jukkan tidak berbeda nyuta padA tanlfUji Beda Nyata TerkeciJ 
(BN1) a==O,OS. 

- CGR == Crop Growth Rate; NAR = Net Assimilation Rate. 
- Kl JO"' Komak monokultur, Kl J1 = 1 bari.~ komak. clan I buri.~jngung; Kl J2 ~ I boris komak. dan l barisjngung; Kl JI ,. l bari» 

komak dan l baru jagung; Kl J2 == 2 baris komak dan 2 baris jagung. · 

Tabel 2. Rata-rata Panjang Tanaman. Luas Daun. Jumlah Daun. ILD, Luas Daun Spesifik, CGR. NAR, Bernt Kering per Tanaman. 
Diameter Batang, Jumlah Cabang dan Panjang Akar Tanaman Jagung Aki bat Perlakuan Berbagai Pola Tumpangsari dcngan 
Tanaman Kacang Komak pada Umur 90 HST 

llnggl Luu Jumlah LuuDauo CGR NAR Berat µiameur PuJug 
Perlalwan Taoarnan Daun Daun ILD Speslfik (g.m"2 (mg.cnf2 Kering Datang Akar 

(cm) (cm2) (helal) (cm2g 1
) hr"') .hr·') Tanamao (cm) (cm) 

(a) 

Poll 
Tumpaogurl 

KOJl 143,50 a 2601,87 a 8,25 a 1,39 a 115,57 a 8,58 a 5,07 a 144,72a 1,74b 27,35 a 

KlJl 149,14a 2313,73 a 9,00a l,24ii 117,%ii 8,40a 5,33 a 141,70 a 1,69b 26,SS a 

KlJl 149,88 a 2054,32 a 8,00a 1,l0a 93,55 a 8,01 a S,681 135,11 a 1,75 b · 25,6' a 

IOJl 154,00a 1984,75 a 8,25 a 1,06 a 104,95 a 7,463 S,42 B 125,90a 1,62b 25,83 • 

IOJl 147,56 a 2491,81a 8,00a 1,33 a 122,68 a 7,111 a 4,27 a 121,25 a 1,44a 27,081 

BNfa,a,(105 13,70 656,37 1,02 0,35_ 35,19 2,52 1,58 42,48 0,16 2,01 .. .. 
Keterangan: - B1langan yang dukuti huruf yang sama dalam satu kolom menunJuklam tidak berbeda nyatn pa~a tarufUJ1 Beda Nyata 

Terkecil (BNT) a=-0,05. · 
- CGR = Crop Growth Rate-, NAR =: Net Assimilation Rate. 
- Kl JO= Komak monokultur, Kl JI = 1 baris komak dan 1 baris jagung; Kl J2 = l bnris komak dan 2 baris jagung; 

K2 JI = 2 ba_ris komak dan I baris jugung; ·K2 J2 = 2 baris komak dun 2 baris jugung. 

Dengan pena- naman pola tamim 
tumpangsari yang berbeda menyebabkan 
intensitas radiasi matahari yang diterima daun 
tanaman yang berada dibawah atau di sela-sela 
tanaman jagung semakin berkurang 
dibanclingkan dengan tanaman monokulturnya. 
Hal ini lebih nyata terlihat pengaru.hnya 
dengan semakin bertambahnya jumlal1 

. tanaman jagupg yang tumbuh bersama 
tanaman kacang · komak pada pola tanam 
tumpangsari tersebut. Kombinasi tumpangsari 
dengan dua baris jagung menyebabkan panjang 

tanaman, luas daun dan nilai ILD tanaman 
komak yang semakin besar dibandingkan 
dengan satu baris tanaman jagung. Tanaman 
mengalami etiolasi, dan proses · etiolasi 
tersebut lebih terpacu terutama setelah 
dilakukan defoliasi /pemangkasan pada saat 
tanaman berumur 45 HST. Peningkatan 
panjang tanaman, luas dau~ jumlah daun, ILD 
dan jwnlah cabang merupakan upaya tanaman 
komak untuk dapat menangkap energi 
matal1ari yang semaksimal mungkin sehingga 
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. pertumbuhannya dapat berlangsung dengan 
baik. . . 

Pada pt,rcobaan ini, laju pertumbuhan 
~aman (C~R) dan berat kerin$ tanaman 
ndak menunJukkan perbedaan yang nyata pada 
pola tumpangsari dertgan dua baris .tanaman 
jag?ng, ·tetapi CGR dan berat keringnya nyata 
lebih rendah dibandingkan pola tumpangsari 
satu baris jagung maupun tanaman komak 
inonokulturnya. Hal ini menunjukkan bahwa 
terjadi kompetisi intra spesies tanaman kacang 
komak · sebagai tanaman sela maupun 
kompetisi antar spesies tanaman kacang komak 
sebag~ tanaman sela dengan tanaman jagung 
sebagai tanaman . pokoknya, · terutama setelah 
dilakukan defoliasi 20 cm dari pangkal batang 
pada saat tanaman berumur 45 HST. 
Kompetisi yang terjadi biasanya terhadap 
faktor-faktor tumbuh, terutama · cahaya 
matah_ari (Sugito, 1999). Sanchez (1993) 
mengemukakan bahwa kompetisi antar spesies 
terjadi disebabkan karena. tanaman ·yang satu 
lebih dominan dibandirigkan dengan tanaman 
lainnya dalam mendapatkan faktor-faktor 
tumbuh, · yaitu air, unsur hara dan sinar 
matahari. . Kompetisi · antar spesies yang 
mungkin terjadi dalam pola tanam 
tumpangsari tanaman kacang koniak l erbasis 
tanaman jagung pada percobaan ini adalah. 
terhadap · · sinar matahari, mengingat habitus 
tanaman jagung mempunyai struktur yang 
Jebih. tinggi daripda tanaman kacang komak. 
Tanaman kacang komak mempunyai 
kemampuan tumbuh pada tingkat naungan 
tertentu dan dapat tumbuh kembali dengan . 
baik akibat intensitas defoliasi yang cukup 
tinggi. Dengan defoliasi 20 cm dari pangkal 
batang pada umur 45 HST, memacu tanaman 
kacang komak untuk tumbuh kembali baik clan 
pertumbuhanruiya temyata tidak jauh berbeda 
dengan pertumb~an tanaman kacang komak 
tanpa defoliasi. Kompetisi . terhadap faktor 
tumbuh yang terjadi pada pola tanam 
tuinpang sari tersebut tidak terlalu berdampak 
negatif terhadap pertum-buhan tanaman 
kacang . komak. Berarti, pertumbuhan 
tanaman komak tidak terlalu terpengaruh oleh · 
perlakuan berbagai pola tanam tumpangsari 
antara · jagung · dan komak apabila diikuti 
dengan penerapan defoliasi. 

. I • 

Demikian pula, pertumbuhan tanaman 
jagung sebagai tanaman pokok dalam · pola 
tanam . tumpangsari dengan tanaman kacang 
komak, tidak menunjukkan perbedaan peubah 
.Pertum- buhan dalam berbagai pola tanam 
tumpangsari yang dicobakan. Perbedaan 
p~ubah pertumbuhan hanya terjadi . pada 
diameter batang yang dise- babkan karena 
~makin meningkatnya populasi tanaman 1 

Jagung maupun tanaman komak. Tidak 
berbedanya indikator-incii!cato~ peubah pertum
buhan (Tabel 2) menunjukkan oahwa pertum
buhan tanaman jagung pada berbagai pola 
tanain tumpangsari berlangsung normal dan 
tidak terpengaruh perlakuan. Dari Tabel 2 
menun- jukkan bahwa pertumbuhan tanaman 
jagung mempunyai laju pertumbuhan relatif 
yang Iebih cepat dibandingkan dengan 
tanaman komak dan status tanaman Iebih 
tinggi sehingga menjadi kompetitor yang lebih 
kuat, terutama terhadap cahaya matahari. 
F enomena ini sejalan hasil penelitian 
Kamaliyah (1996) dan Ella (1996). . . , 

Produksi 

. Produksi Biji Jagung Pipilan Kering 

Perlakuan bentuk pola tanam 
tumpangs¥,i tanarnan jagung dengan tanarhali 
kacang ~omak berp~garuh nyata terhadap 
produksi biji jagung pipilan kering. Rata-rata 
produksfbiji jagung pipilan kering pada setiap . 
bentuk pola · tanam tumpangsari tertera pada 

. Tabel 3. 

· Produksi biji jagung pipilan kering 
semak:irt' meningkat · sejalan dengan 
meningkat 
populasi tanaman jagung dal.am pola tanant 
tumpangsari walaupun ada tanaman kacang 

, komak sebagai tanaman . selanya Pada 
percoba- an ini ditunjukkan bahwa produksi 
biji jagung pipilan kering tertinggi diperoleh 
dari pola tanam tumpangsari J2 K2 (2 baris 
jagung dan . 2 baris komak), yaitu mencapai 
1,72 t- ha-1atau m~ingkat sebesar 39,84 % 
dibandingkan dengan tanaman jagung 
monokultumya. 
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Tabel 3. Rata-rata produksi Bi.if Jagung Pipilan Kering pada 
Berbagai Pola Tanam Tumpangsari J agung dengan 
Kacang komak pada Umur 90 HST 

Perlalwan ProdukaL Biji 
Ja20na Pipllan Keri.nil lt ru11) 

J1 Ko (Jagung monokultur) 1.23a 
Jl Kl (1 barb jagung, 1 baris komak) 1,21a 
Jl K2 (1 baris jagung, 2 baris komak) 1,29 a 
Jl kl (2 barls jagung, 1 barb komak) 1,43a 
J2 k2 (2 barb jagung, 2 barb komak) 1,72b 

BNTa=0.05 0.28 
Keterangan : - Bilangan yang diikuti 11uruf yang sama pada satu . 

Ko,om menunjukkan tidak berbeda nyata pada 
taraf Uji BNT a= Q,05. 

Produksi Biomassa 
Total produksi bahan kering clan total 

produksi protein kasar hijauan yang dihasilkan 
dari percobaan 3 menunjukkan adanya 
perbedaan produksi yang nyata antara 
perlakuan pola tanam twnpangsari. 'Kepadatan 
populasi tanaman dalam 
pola tanam tumpangsari sangat menentukan 
terhadap total produksi. bahan kering dan total · 
produksi protein kasar komulatif dari hijauan 
yang dihasilkan. Rata-rata total produksi 
bahan kering dan total produksi protein kasar 
disajikan pada Tabel 4. Deng~ populasi 
tanaman yang semakin besar · cenderung 

· meningkatkan total produksi bahan kering clan 
total produksi ·protein kasar komulatif yang 
semakin · tinggi. Pada percobaan mt 
ditunjukkan bahwa total produksi bahan kering 
komulati.f tertinggi mencapai 10;31 t ha·1 dan. 
total produksi protein kasar i komulati.f 
mencapai 2,01 t ha·1 pada pola tanam 
tumpangsari J2 K2 (2 baris jagung dan 2 baris 
komak) lebih tinggi dibandingkan dengan ta
naman monokultumya. Tampaknya, penerapan 
pola tanam tumpangsari dengan 2 baris 
tanaman kacang komak cenderung 
meningkatkan total produksi bahan kering dan 
total produksi protein kasar hijauan kacang 
komak yang dihasilkan. Semakin banyak 
populasi tanam_an- kacang komak sebagai 
tanaman sela pada pola tanam , , 

tumpangsari tersebut maim semakin besar pula 
peningkatan. total produksi bahan kering dan 
total produksi protein kasar hijauannya . 

Hasil ini sejalan dengan hasil 
peneliti.an Sumarsono (1989) yang melaporkan 
bahwa salah satu jenis tanaman produksinya 
akan lebih tinggi atau lebih rendah bila 
ditumpangsarikan daripada monokultur, akan 
tetapi total produksi akan lebih tinggi pada 
pola tanam·tumpangsari. 

Kualitas Hijauan 

Kandungan bahan kering clan protein 
kasar, baik hijauan komak maupun jagung 
tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 
nyata akibat penerapan dengan pola tanam 
tumpangsari jagung dengan komak (Tabel 5). 
Kandungan bahan kering dan protein kasar 
hijauan kacang komak masing-masing berkisar 
antara 18,90 % - 20,49 % bahan kering dan 
21,54 % - 22,07 % protein kasar, sedang 
kandungan bahan kering dan protein kasar 
hijauan jagung masing-masing berkisar 23,44 
%- 28,19 % bahan kering dan 5,55 %- 6,42 % 
protem kasar. Kecenderungan fenomena ini 
hampir sama dengan percobaan Maskyadji 
(2006) yang mengungkapkan bahwa tingkat 
naungan sampai ·taraf naungan 30 % tidak 
berpengaruh terhadap kandungan bahan kering 
dan kandungan protein kasar hijauan komak .. 
Jika tingkat naungan melebihi dari 30 % maka · 
akan menyebabkan penurunan terhadap 

. kandungan protein kasar komak. Berdasarkan 
kenyataan tersebut, diduga jumlah intensitas 
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radiasi matahari yang diterima tanaman 
komak dalam berbagai pola tanam tumpangsari 
berbasis jagung besamya setara dengan atau 

lebih besar dari juntlah intensitas radiasi 
matahari yang terjadi pacla taraf naungan 30 
%. 

Tabel 4. Rata-rata Total Produksi Bahan Kering dan Total Produksi Protein Kasar Hijauan dalam Berbagai Pola Tanam 
Tumpangsari Tanaman Kacang Komak dengan Tanaman Jagung Selama 90 Harl Penanaman 

Perlakuan i>roduksl Bah1n Kerlng (t ha1
) Produbl Protein K1Hi" (t ba1

) 

Komak I J1gung I Total Komak I · _Jagung I Total . 

Jl Ko - 2,68 a 2,68a - 0,44b 0,44a 

Jo Kl 6,89b - 6,89b 1,37 be - ~. 
--- · 1,37 b 

Jl Kl S,86 ab 2,59a 8,46 be 1,29 b 0,37 ab 1,67 he 

Jl Kl S,93 ab 2,82a 8,7S e 1,49c 0,35 ab l,84cd 

J2Kl 4,45 a 3,30 ab 7,75 be 1,03 a. 0,25 a l,47bc 

· J2Kl 6,77b 3,60b 10,31d. 1,67 d 0,46b 2,01 d 

Keterangan : • Bilangan yang diikuti huruf sarna pada satu kolom mcnunjukkan tidak berbeda nyata pada mraf Uji DMRT 
a=0.05.. . . . 

- l1 Ko= monokultur jagung;; lo K1 = monokultur komak,; J1 K1 = 1 barisjagung dan 1 baris komak; J1K2 = l 
baris jagung dan 2 baris komak; J2 K1 = 2 baris jagung dan l baris komak;. J2 K2 = 2 baris jagung dan 2 · 
baris komak. · · 

Disamping itu, kemungkinan 
terjadinya kompetisi terhadap kebutuhan hara 
dan air dalam tanah kecil, karena kedua 
tanaman mempunyai pota perakaran yang 
berbeda. Perakaran tanam- an komak cukup 
dalam dibandingkan dengan perakaran jagung 
yang retatif dangkal (Tabet 1 dan Tabet 2). 

Tanaman akan memberikan respon · 
yang sama pada kondisi tingkungan yang 
sama, sehingga hasil produknya (kandungan 
bahan -kering dan kandungan protein kasar) 
akan sama atau tidak berbeda nyata. Hal yang 
sama terjadi pada tanaman jagung. Tanaman 
jagung mempu- nyai status yang tebih tinggi 
dan perakarannya dangkal sehingga dapat 
dipastikan · tidak terjadi persaingan yang 
ekstrim terhadap · kebutuhan cahaya matahari 
maupun hara yang ada di dalam tanah. 

Setain kandungan bahan kering dan 
kandungan protein kasar,. nilai kecemaan 
bahan kering· - dan kecernaan bahan organik 
hijauan dipakai pula untuk menentukan 
kualitas hijauan. Pada percobaan 3. ditemukan 
bahwa pertakuan pota tanam tumpangsari 
berpengaruh terhadap nitai" kecemaan bahan 
kering taniunan kacang komak , tetapi tidak 
berpengaruh nyata terhadap nilai kecemaan 

bahan organik hijauan kacang komak, 
kecernaan I bahan kering jagung maupun 
kecernaan;, bahan organik jagung (Tabet 6). 
Sementara itu, pota tanam tumpangsari 
berpengaruh · nyata terhadap kecernaan 
bahan kering dan kecernaan bahan organik 
komulatif hijauan (Tabet 7). Perlakuan pota 
tanam tqmpangsari tanaman kacang komak 
dengan ·· tanaman jagung mengakibatkan 
terjadi-nya penurunan nitai kecernaan bahan 
kering · dan nilai kecemaan bahan organik 
hijauan komutatif. Pada percobaan ·ini). 
· persentase · penurunan dari kecernaan bahan 
kering dan kecemaan bahan organik hijauan · 
komulatif' semakin kecil seiring dengan 
bertambahnya · populasi tanaman kacang 
komak sebagai . tanaman selanya atau 
potulasi tanaman jagung yang semakin 
sedikit. Hal ini terjadi karena jerami jagung 

· mempunyai kandungan serat kasar yang tinggi, 
sehingga nilai kecemaan bahan kering maupUii 
kecernaan bahan organik tanaman jagung pada 
umumnya rendah (Hartadi et al., 1993). 
Dengan d~kian, semakin banyak sumbangan 
jerami Jagung dalam · hijauan komulaitif 
sebagai bahan pakan, maka kecemaan bahan 
kering dan kecernaan · bahan organik pakan 
tersebut · semakin rendah. Sebaliknya, kacang 

/ 
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komak termasuk tanaman leguminosa ·yang 
pada umumnya mempunyai kandungan serat 
kasar yang relatif rendah dengan kandungan 
protein kasar yang relatif tinggi sehingga 
kecemaan bahan kering maupun kecernaan 
bahan organiknya relatif tinggi. Semakin besar 

komposisi hijauan kacang komak dalam 
hijauan komulatif sebagai pakan, mak.a akan 
,memberi dampak positif terhadap kecernaan 
bahan kering maupwt kecemaan bahan organik 
dari hijauan komulatifuya. 

Tabel 5. Rata Kandungan Bahan Kering (%)clan Protein Kasar (%) Hijauan Kacang Komak clan Jeramijagung Akibat 

Perlak'llWl Berbagai Pola Tanam Twnpangsari Tanaman Komak dengan Jagung pada Umur 90 HST 

Perlakuan Komak Jagung 

¾BK I o/e PK 11/e BK I %PK 

Jl Ko - - 27).7a 6,3811 

Jo Kl 18,90 a 21,56a - -

Jl Kl 19,63 a 22,04 a 26,44 a 6,42 a 

Jl Kl 19,21 a 22,07 a 28,1911 5,75 a 

J2Kl 18,67 a 21,54 a 27,79 t1 5,55a 

J2K2 20,49 a 21,55 a 27,25 a 5,86a 

BNT a= 1,57 1,99 5,69 1,01 
0.05 

.. .. 
Keterangan: - Bilangan yang d1ikuti hurufyang sama pada satu kolom menU11Julckan tidakberbeda nyata pacla taraf UJ1 

Beda Nyata Terkecil (BNT) a= 0.05. 
- BK = bahan kering; PK = protein kasar 
- J1 Ko= monokultur jagung;; Jo K1 =-monokultur komak.; J1 Ki = I baris jagw1g dan 1 baris komak; J1 K2 = 

1 baris jagung dan 2 baris komak; J2 K1 = 2 baris jagung clan 1 baris komak;. J2 K2 = 2 baris jagung clan 2 
komak. · 

Tabel 6. Rata Nilai Kecemaan Bahan Kering (%) dan Kecenuum Bahan Organik (%) Hijauan Kacang Komak dan Jerwni 
jagung Akibat Perlakuan Berbagai Pola Tanam Tumpangsari T11naman Komak dengan Jagung pada Umur 90 HST 

Perlakuan Komak Jagung 

¾KcBK ,. ¾KcBO ¾KcBK I ¾KcBO 

Jl Ko - - 30,43 a 43,%a 

Jo Kl 62,41 C 73,22 b - -
Jl Kl 47,13 a 61,85 a 27,83 a 43,83 a 

Jl K2 51,04 ab 62,27 a 31,17 a 48,61 a 

J2Kl 50,95 ab 61,54a 30,72 a 44,78 a 

J2Kl 54,06 b 63,3411 32,7911 47,74 a 

BNT a= 5,84 6,70 5,10 9,67 
0,05 

.. .. - -Keterangan. - Bilangan yang diikuti hurufyang sama pada satu kolom mentmJukkan ttdak r.erbeda nyata p11da taraf UJt 
Beda Nyata Terkecil (BNT) ct = 0.05. 

• KcBK = Kecemaan bahan kering; KcBO = kecernaan bahan organik. 
- J1 Ko = monokultur jagmig;; Jo K1 = monokultur komak.; J 1 K1 = 1 baris jagung clan l baris komak; JI K2 = 

1 baris jagung dan 2 baris komak; J2 K1 = 2 baris jagW1g clan l baris komak;. J2 K2 = 2 baris jagW1g clan 2 
baris komak. 
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Tabet 7. Rata-rata Nilai Kecemaan Baban Kering {°lo)~ Kecemaan Bahan Organik {°lo) Hijauan Komulatif Akibat 

Perlakuan Berbagai Pola Tanam Tumpnngsari Tnnaman Komak dengon Jagung pada Umur 90 HST 

Perlakuan Kecemaan Dahan Kerlng (%) I 1, Kecemun Bahan Organlk (o/e) 

JlKo 30.43 a 44,96a 

Jo Kl 62,41 d 69,85 C 

Jl Kl 43~79 b 53,92 ab 

J1K2 46,84 be SS,97.J,: ..__, . 

J2Kl 44,64 be 52,59 ab 

J2K2 49,91 C 
,i;-

57,22b 
.. .. Keterangan . - Btlangan yang cliikuti huruf yang sama pada satu kolom menunJukkan bdak berbeda nyata pada tamf UJt 

DMRT a= 0.05. 
- J1 Ko= monok1.dtur jagung;; Jo K1 = monpkultur komak.; J1 K1 = 1 beris jagung dan 1 beris komak; J1 K2 = 

1 baris jagung dan 2 baris komak; J2 K1 = 2 baris jagung dan 1 baris komak;. J2 K2 = 2 baris jagung dan 2 .. _ 
baris komak. 

Kemampuan Daya Dukung Laban 
Kemampuan daya dukung lahan 

merupakan perban .. dingan antara ketersediaan 
hijauan pakan yang diproduksi dalam kurun 
waktu tertentu per suatu luasan lahan dengan 
jumlah hijauan yang dibutuhkan temak 
(khususnya ternak ruminansia) untulc 
menghasil-kan suatu unit produk pada kurun 
waktu tersebut. (NAS, 1979). Kemampuan 
daya dukung lahan · dapat menggambarkan 
berapa jumlah unit temak yang dapat 
dipelihara atau dipenuhi kebutuhan · pakannya 
pada luasan lahan dalam kurun waktu tertentu. 

Pada Tabel 8 ditunjukkan bahwa 
perlakuan pola tanam tumpangsari J2 K2 (2 
baris jagung dan 2 baris komak) dapat 
meningkatkan kemampuan daya dukung lahan 
5,35 kali lipat (berdasarkan kebutuhan TON) 
lebih besar dibandingkan dengan kemampuan 
daya dukung lahan pada tanaman jagung 

. ditanam secara monokultur atau meningkat 
1,33 kali lebih besar 

dibandingkan dengan kemampuan daya 
dukung lahan pada tanaman kacang komak 
yang ditanam secara monokultur. Apabila 
berdasarkan pada kebutuhan protein dapat 
dicemanya, maka penerapan pola tanam 
tumpangsari J2 K2 (2 baris jagung dan 2 
baris komak) dapat meningkatkan 
kemampuan daya dukung _ lahan 14,66 
kali lipat lebih besar dibandingkan dengan 

kemampuan daya dµkung lahan pada 
tanaman jagung ditanam secara 
monokultur atau meningkat 1, 19 kali lebih 
besar dibandingkan dengan kemam- puan · 
day a dukung lahan 14 ,66 kali lipat lebih 
besar dibandingkan dengan kemampuan 
daya dukung lahan pada tanaman jagung 
ditanam secara monoku.Itur atau meningkat 
1, 19 kali .lebih besar dibandingkan dengan · 
kemampuan daya dukung lahan pada 
tanaman kacang komak yang ditanam 
sistem monoku.Itur. Kemampuan daya 
dukung lahan dengan pola turnpangsari 
model J2 K2 (2 baris jagung dan 2 baris 
komak) mencapai 4,55 unit temak ha·1 thn· 
1 

, setara dengan 4 - 5 ekor sapi/kerbau · 
dewasa (berdasarkan kebutuhan TON) atau 
5,72 unit ternak ha-1 thn-1

, setara dengan 5 
- 6 ekQr sapi/kerbau dewasa (berdasarkan 
kebutuh~ protein dapat dicema ). Hal 
ini berarti bahwa petani dapat memenuhi 
kebutuhari' hijauan pakan temaknya dari 
satu hektar lahan selama setahun untuk 
memelihara 5 - 6 ekor sapi/kerbau dewasa. 
Maskyadji (1992) melaporkan bahwa 
pemilikan ternak per keluarga petani di 
Madura rata-rata 2 - 3 ekor atau 1.2 - 2.5 
unit terriak. Peningkatan kemampuan daya 
dukung lahan akibat penerapan pola tanam 
tumpangsari tersebut sangat berarti clan 
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memberi harapan yang menggembirakan 
terutama bagi petani di pedesaan. Dengan 
demikian, penerapan pola tanam 
tumpangsari jagung dengan tanaman 

. komak disamping. dapat 
t' daya dukung lahan, juga 
. basil bahan pangan dari 

berupa· biji jagwig. 

meningkatkan 
mendapatkan 
jagung yang 

Tabel 8 . Rata-rata Kemarnpuan Daya Dukung Laban dalam Berbagai Pola Tanam tum pangsari Taruunan Kacang 

Komak Berbasis Tan.aman Jagung Berdasarkan Total Produksi TDN (Total Dige3tible Nutrient) dan Produksi 

Protein Kasar Dapat Dicema Hijauan yang DihasilkanSelama Masa Penanarnan 

Kemampwm Daya Dukung Laban (UT 1ut·1 thn"1
) 

Perlakuan Berdasarkan Produksi TDN I Berdasarkan Prodului Protein Dapat Dicema 

Jl Ko 0,85 a 0,39a 

Jo Kl 3,43_ C 4,8bc 

Jl Kl 3,25 C 4,42 be 

JlK2 3,50 C 4,43 be 

J2K1 2,91 b 3,52 b 

J2K2 4,55d 5,72 C 
i .. .. Keterangan : - Bilangan yang diikuti huruf yang sama pada satu kolom menunJukkan tidak berbeda nyata pada taraf UJ1 

DMRT a= 0.05. , 
- Ji Ko= monokultur jagung;; Jo K1 = monok-ultur komak.; J1 K1 = 1 baris jagung dan I baris komak; J 1 K2 = 

I baris jagung clan 2 baris komak; Ji K1 = 2 baris jagung clan I baris komak;. J2 K2 = 2 baris jagwig dan 2 
baris komak. 

Nisbah Kesetaraan Laban (LER = Land 
Equivalent Ratio) 

LER diukur untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan produksi pada tanaman yang 
ditanam secara tumpangsari. Berdasarkan n 
pada basil produksi bahan kering hijauan 
jagung dan produksi bahan kering hijauan dari 
perlakuan pola tanam tumpangsari jagung 
dengan kacang komak maka diperoleh nilai 
LER dari pola tanam tumpangsari tersebut 
seperti tertera pada Tabel 9. 

Pada Tabel 9 menunjukkan bahwa 
nilai LER tertinggi diperoleh dari perlakuan 
pola tanam tumpangsari J2 K2 (2 baris jagung 
dan 2 baris komak) dengan nilai LER sebesar 
2!~4. Nilai LER tersebut nyata lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan pola tanam 
tump_angsari J 1K1 (1 baris jagung dan I baris 
komak), J1 K2 (1 baris jagung dan 2 baris 
komak) dan J2K1 (i baris jagung dan 1 baris 
komak). Hal ini berarti bahwa tanamanjagung 
yang ditanam-..deng~ pola tanam tumpangsari 
J2 K2 (2 baris jagung dan 2 baris komak) 
mampu meningkatkan produktivitas lahan 
sebesar 2,54 kali dibandingkan dengan 

melalui upaya peningkatan populasi tanaman 
jagung. Pada percobaan ini terbukti bahwa 
penin:;katan populasi jagung lokal varietas 
Tambin sebesar dua kali lipat dari tanaman 
monokulturnya seperti pada pola tanarn. 
tumpangsari J2K2 (2 baris jagung dan dua baris 
komak) dapat meningkatkan produksi biji 
jagung pipilan kering sebesar 39,84 % 
dibandingkan dengan tanaman jagung 
monokultumya (Tabel 14 ). Pada pola tanam 
tumpangsari J2K2 (2 baris jagung dan 2 baris 
komak), produksi biji jagung pipilan kering 
mencapai 1,72 t ha-1

• Angka pencapaian 
produksi biji jagung pipilan kering tersebut 
temyata masih lebih tinggi dibandingkan 
dengan rata-rata produksi biji jagung pipilan 
kering yang dicapai petani pada umwnnya di 
Madura, yaitu 1,53 t ha·1 (Diperta, 2004 ). 
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. Tabel 9. Nisbah Kesetaraan L.ahan (LER = Land · 
Equivalent Ratio) dari Berbagai ·Pola .. Tanam. 
Tumpangsari Kacang Komak Berb1,is1s 
Tanaman Jagung pada Umur 90 HST 

Perlakuan LER 

JI Ko (jngung monokultur) 1,00a 
J 1 Kt (1 bari~ jagung dan 1 haris l,8.7 b 
kornnk) 1;97 b 
JI K2 0 ~s jagung dan 2 baris 1,951> 
komak) 2.54c 
J2 Kl (2 baris jagung clan 1 baris 
komak) 
J2 K2 (2 baris jagung clan 2 baris 
komak) 

BNTa=0,05 ,· 0,34' 
,.·, ;l"~i-<-t-,,~ ..... ~,.....~-~-,, .. ~~~ 

Keterangan '; Bilnngnn yang dnl::ut1. humf yang berbe4n pada 
satu kolom menunj~kan berbcda nyata pada 
tarafUji BNT a. =.0,05. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

2.a. Pola tanam tumpangsari kacang komak 
dengan tanaman · jagung nyata 
berpenganih terhadap produk$i j~gu~g 
pipilan kering dan produksi hijauan. 
jagung. . 

b. Penerapan pola tamun tumpangsari h K2 
(2 baris jagung dan 2 bans tanaman 
kacang komak) mengha,silkan pr"duksi 
jagung pipilan kering terbaik, yaitu 
mencapai 1,72 t ha"1 dan 3,60 t ha·1 bahan 

· kering hijauan atau 0,47 t. ha·1 protein 
kasar dengan kandung~ 27,25 %. baha{l 
kering, 5,86 % . protein kasar, 32,79 % 

·saran 
Untuk mendapatkan infonnasi yang 

lebih lengkap tentang pola tumpangsari antara 
tanaman kacang koinak dengan tanaman 
jagung: 
1. Upaya penyediaan hijauan pakan 

temak yang memadai dan berkualitas, 
khususnya di daerah sentra ternak 
ruminansia seperti lahan kering di 
Madura, perlu ditingkatkan secara 
terpadu clan berkesinambungan antar sub 
sektor di sektor pertanian · melalui 
sosialisasi introduksi tanaman kacang 

J3i-rdasarkan · hasil penelitian clan 
pembabasan diatas dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 

1.a. Terdapat perbedaan keragaan 
produktivitas hijauan kacang komak 
aldbat penerapan pemangkasan 
( defoJiasi) pada tajuk tanaman dalam 
berbagai pola tanam tumpangsari 
berbasis tanaman jagung di lahan 
kerfog. 

b. Penerapan pola tanain tufu.pangsari J2 
K2 (2 baris jagung dan 2 baris ·tanaman 
k~cang komak) menghasilkan total 
produksi bahan kering atau . total 
produksi protein kasar hijauan kacang 
komak terbaik, yaitu mencapai 6, 7?. ! 
ha·1 bahan kering atau 1,67 t · ha·1 

dengan kualitas hijauan 20~49 % 
bahan kering; 21,55 % protein kasar; 
54,Q6 % 
kecemaan bahan kering dan 63,34 

% kecemaan bahan organik. 
kece111aan bahan kering dan 44, 78 % 
ke~ernaan bahan organik. 

3.a. Peningkatan jumlah tanaman komak. 
dalam pola tanam tumpangsari berbasis 
jagung dapat meingkatkan produksi clan 
kualitas hijauan komulatifuya. 

b. Rata-rata peningkatan produksi bahan 
kering, produksi protein kasar, nilai kecemaan 
bahan kering dan nilai kecernaan bahan 
organik hijauan berturut-turut sebesar 24,67 
%, 29,67 %, 9,39 % dan 7,18 %jikajumlah 
tanam~ k~cang komak ditingkatkan dua kali 
lipat dalam pola tanam tumpangsari dengan 
tanaman jagung. 

komak · sebagai tanaman leguminosa 
pakan ternak yang. diterapkan dalam pola 
tanain. tumpangsari · dengan tanaman 
pangan. 

2. Perlu kajian lebih lanjut tentang 
penggunaan var.ietas jagung yang unggul 
Gagung hibrida) pada pola tumpangsari 
tanaman kacang komak. 

3. Perlu kajian lebih meildalam tentang 
k~dungan anti nutrisi hijauan komak serta 
. pemanfatannya sebagai pakan temak. 

J 
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TINGKATPEMANFAATANSUMBERDAYAIKANPEPEREK 
(LEIOGNATHUS SPP.) DI PERAIRAN SELAT MADURA DENGAN 

PENnEKA TAN HOLISTIK SERTA ALTERNATIF 
PENGELOLAANNYA 

Kaswan Badami, M.Si* dan Firman Farid Muhsoni, ** 
*) Doserl Jurosan Budidaya Tanaman Fak Pertanian Unijoyo 

* *) Dosen Jurusan Ilmu Kelautan Fak. Pertanian Unijoyo · 

Abstract - ' --~. 
For the sake of management continuity resoure awake to be needed populations parameter data 

and level exploiting fish peperek so that will know alternative management of him. Problem management 
effort arrest fish peperek is not yet been known exploiting status him and fish populations parameter. 
Target research to anticipate populations parameter and exploiting level so that can be determined 
alternative management fish peperek. Method the used is survey method. Result isn't it Eopt is 348.69.8 
trip, Uopt 9.362 and ton of U opt 0,027 ton/ trip. Level Exploiting fish peperek natural excess indication 
catch (over-fishing). Where ammmt of trip arrests whjch there is selected in the year ( 1997, ·1998 and 
2002) exceeding from amount of trip optimum arrests. Analysis result model the non state equilibrium get 
P.Opulation populations parameter with value speed of intrinsic growth (r) = 0,548 ton / th, energy support 
maximum from territorial water (k) = 223597,5 ton and ability of arrest (q) = 0,0000003. Result estimate 
arrest until 2020 with first assumption arrest increase 4000 trip/year condition of tired stok 92,2%. · 
Assumption arrest do not increase hence condition ofstok tired 89,1%. · 

Key words·: Peperek, ~ement, equilibrium and non equilibpum model 

'\ 

PENDAHULUAN 

Dengan kondisi geografis · Selat 

Madura sangat terlindung dan merupakan 

· . ·~ ,diketahui bagaimana altematif 

pepgelolaannya 

Ilcan peperek clan pepetek tergolong 

perairan yang sempit, sehingga migrasi spesies dalam keluarga · Leiognathidae yang masih 

ikan peperek . khususnya sangat terbatas.· berekerabat dengan keluarga Carangidae 

Peluang over-fishing perikanan peperek di (Djuhanda, 1981). Nonji (1993) menyatak.an 

perairan Sel~ Madura cukup besar berdasarkan · bahwa didalam anggota keluarga Leiognathidae 

pertimbangan di atas. Data-data perkembangan ini terdapat 3 marga, yaitu (1) G~ (2) 

basil tangkap ikan peperek di Selat Madura 

periode tahun 1976-2000 menu~jukkan 

produksi yang cenderung hmm terutama pada 

tahun 1998 sampai 2000. Oleh karena itu, perlu 

suatu lan!M(ah untuk . m.eles~kan dengan · 

menerapkan suatu teknik pengelolaan serta 

pengawasan yang tepat. Untuk kepentingan 

peng_elolaan agar kelestarian suatu sumberdaya 

terjaga diperlukan data parameter populasi clan 

tingkat pemanfaatan ikan peperek sehingga 

I . 

Leiognathus, dan (3) Secutor. Ikan ini hidupnya · 

dipetair~ dangkal dan biasanya berada dalam '

gerombolan yang sarigat besar (Djuhanda 

(1981). S~angkan menurut Nonji (1993) di 

p~isir Jawa Timur produksi pepernk yang 

tertinggia biasanya sekitar · bulan Desetnber ~ 

Maret, sedangkan terendah pada bulan juH -

September. 

Untuk menduga besarnya populasi clan 

status pemanfaatan sumberdaya paling banyak 

j 

_J 
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. menggunakan model produksi atau holistic dan 

model analitik. Model analistik adalah model 

struktur umur yang menggunakan konsep laju 

pertumnuhan individu (Spare, et. al., 1989). 

Dari model ini akan menghasilkan struktur 

populasi dari stok perikanan tertentu. :Schnute 

(I 985) menjelaskan struktur populasi dari stok 

ikan adalah seperti Length-frequency maturity, 

umur, mortalitas dan parameter pertumbuhan. 

Gandi RA (1999) dari basil 

penelitiannya tentang kajian analitik aspek 

tersebut. Model ini disebut juga Surplus 
~ 

froduction Model. SPM (Hilborn dan Walters, 

1992) 

Sparre et. al., ( 1989) menjelaskan 

bahwa pendugaan ·status .dan potens_i stok 

perikanan, bisa dipisahkan menjadi 

equilibrium dan Non-equilibrium state model. 

Kategori equilibrium model-state model ini 

telah dijelaskan pada Schefer Model dan Fox 

Model. Model Fox sebenamya mengikuti pola 

Schaefer. Namun penurunan CpUE terhadap 

biologi ikan peperek di perairan utara effort diasumsikan mengikuti pola 

Probolinggo yang masih dalam kawasan 

wilayah perairan Selat Madura mendapatkan 

hasil bahwa frekuensi panjang/Length

frequency yang mengikuti pola distribusi 

nonnal dengan kisaran panjang 49 - 152 mm, 

menyatakan ukuran panjang ikan pertama kali 

matang gonat {Lm) adalah 89 mm. Untuk ikan 

jantan 93 mm dan ikan betina 85 mm. 

Penelitian ini juga menyatakan bahwa total 

ikan Peperek yang tertangkap telah 

eksponensial. Persamaan eksponensiaJ ini 

selanjutnya dirubah kedalam bentuk )inier 

yang sederhana dengan transformasi 

logaritmik. Nilai MSY dan effort optimum 

bisa diduga dengan sedikit modiflkasi 

terhadap model .. Schaefer. 

Untuk non equilibrium state model 

adalah Walter C. Jane R Hibrown (1976), 

dengan asumsi hasil tangkap suatu stok 

merupakan wakil dari kelimpahan stok 

menunjukkan kondisi kelebihan 

pertumbuhan (growth over-fishing). ., 

pungut . perikanan, maka ukuran populasi dapat 

digantikan oleh besarnya hasil tangkap atau 

Model holistic atau Bio-Dynamics 

. Model merupakan salah satu model dinamis 

yang digunakan u,ntuk menduga status dan 

potensi suatu stok perikanan berdasarkan data 

catc and ejfrort (Wiadnya, 1992). Model ini 

merupakan model matematika sederhana yang 

digunakan untuk. mengistimasi potensi MSY 

(Maximum Sustainable Yield), yaitu hasil 

tangkap maksimum yang · tetap 

mempertahankan . stok ikan pada kondisi 

keseimbangan. Dari model stok perikanan 

berdasarkan perubahan-perubahan dalam effort 

atau proyeksi1llat_- tangkap yang dipergunakan 

untuk mengeksploitasi swnl,,erdaya perikanan 

~ ; .- . ·. ·fl!' ~ .. 

,r·. 

catch. Dengan demikian hasil tangkap per 

satuan usaha disebut CpUE merupakan fungsi 

kondisi keseimbangan dan jumlah effort 

optimum yang boleh beroperasi untuk 

memepertahankan stok pada kondisi 

kesembangan (MSY) bisa diduga dengan 

persamaan matematika (Wiadnya, et. al., 

1993). Non-equalibrium state models dari 

Schunate dan Walter Hilborn, juga 
I 

mendapatkan tig~ parameter biologis; yaitu 

laju pertumbuhan instriktik (r), kapasitas 

maksimum lingkungan alami (k) dan 

catchability coeficient (q). Ketiga parameter 

biologis ini sebelwnnya digunakan untuk 
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membuat simulasi tentang respon stok ikan 

terhadap perubahan effort (Wiadnya, 1992). 

PERUMUSAN MASALAH 

Hal yang- dihadapi dalam pengelolaan 

usaha penangkapan ikan peperek di perairan 

Selat Madura adalah belum diketahuinya status 

pernanfaatan dan parameter populasi ikan 

tersebut, sehingga belum bisa diketahui 

alternatif pengelolaan perikanan peperek 

berdasarkan prinsip kelestarian sumberdaya 

ikan dan berapa besarnya nilai MSY dari ikan 

peperek. 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menduga 

berapa besar parameter populas dari ikan 

peperek yang ada di perairan Selat Madura, 

serta sampai seberapa jauh tingkat 

pemanfaatannya sehingga dapat ditentukan 

bagaimana altematif pengelolaan ikan peperek 

di periran Selat Madura 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah 

metode survey. Data yang diambil terdiri dari 

data sekunder. Data sekunder diambil dari 

data laporan statist1k perikanan Dati I Jawa 

Timur tahun 1976-2003. Penelitian dilakukan 

bulan Juli - Oktober 2006. 

Metode Analisis 

• equilibrium model 

Menurut model ini, bahwa basil 

tangkap '~empunyai hubungan Jinier negatif, 

yaitu: 

CpUE =a-bf .. · .................................................................... . 

Maka: 

Upaya penangkapan optimum (£,pt) 

= a / 2b ... .' ---..a . 

Maksimum Sustainable Yield 

(YMsY) = a2 / 4b 

• Non-equilibrium stale model, 

Untuk mengestimasi stok beberapa tahup. __ 

kedepan dapat menggunakan persarnaan 

regresi multi tinier, maka dapat diketahui 

persamaan (Wiadnya D.G.R. et al, 1993): 

(Ut+i - Ut) = r • Ut - (r/ (k*q)) * Ui2- q*Ut*Et 

maka: 

= (r*k) / 4 

optimum) 

Ee = r/ (2•q) 

Ue =(q*k)/2 

Pe = k / 2 

kondisi keseimbangan) 

(penangkapan 

(Effort optimum) 

(CpUE optimum) 

(stok biomas pada 

BASIL PENELITIAN 

Jenis A~at tangkap ikan peperek dan basil 
J! . 

tangkapnya 
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Tabel 1. Rata-rata jumlah alat tangkap (trip/tahun) dan hasil tangkap tahun 1976-2003 yang 
m ka 'k k d' P . S l Mad ~ enang: LP 1 an pepere 1 erairan eat ura.• 

( 

Hasil 
No Alat tangkap 

Jumlah % jumlah 
tangkap 

% ju mlah basil 
(trip/tahun) 

1 Pavam~ 439901 
2 Do~ol 15868 
3 Pukat pantai 11433 
4 Pukat cincin 125972 
5 J. Insang hanyut 441462 
6 J. Insang limikar 7412 
7 J. Insang Klitik 218294 
8 J. Insang Tetap 183106 
9 Trammel net 146169 

10 Baganperahu ,3354 
11 Bagan tancap 138881 
12 Serok 15968 
13 J. An~at lain 22249 

1770068 

Payang termasuk alat tangkap yang banyak 

berkembang di Selat Madura sejak tahun 

trip (ton/tahun) 
tangkap 

24,85 2106,1 25,60 
0,90 1254,9 15,25 
0,65 250,4 3,04 
7,12 1323,6 16,09 

24,94 909,1 11,05 
0,42 273,5 3,32 

12,33 397,4 4,83 
10,34 346,6 4,21 
8,26 646,0 7,85 
0,19 144,0 1,75 
7,85 487,0 5,92 
0,90 32,6 0,40 
1,26 55,6 0,68 
100 8226,76 

dibagi dengan rata-rata effort dari 

masing-masing alat tangkap. 

1976-2003 sehingga dari segi rata-ratajumlah 3. Setelah diketahui CpUE masing-masing 

alat tangkap, alat tangkap ini mendominasi 

setelah alat tangkap jaring insang hanyut 

(24,85%) dengan hasil tangkap rata-rata 

mencapai 25,6% dari jumlah ikan peperek 

yang tertangkap pertahun di Selat Madura. 

Standarisasi alat tangkap 

Cara melakukan standari sasi adalah (tabel 2): 

1. Dicari porsi dari masing-masing alat 

tangkap dengan cara membagi rata-rata 

alat baru dilakukan konversi pada alat 

tangkap yang dibuat sebagai standart 

(alat yang mempunyat % CpUE 

terbesar), Konversi dilakukan dengan 

cara membagi nilai CpUE dari masing

masing alat dengan CpUE alat tangkap 

yang dipergunakan sebagai standart 

( dalam hal ini dogol dipergunakan 

sebagai alat tangkap standar karena 

mempunyai nilai CpUE terbesar 

hasil tangkap masing-masing alat dengan mencapai 64,85%). 

total hasil tangkap. 4. Hasil dari nilai konversi dikalikan 

2. Setelah diketahui porsi baru die~ cacth 

· per unit effort dengan cara mengalikan 

cacth masing-masing alat dengan 

porsinya--. ma.sing-masing, kemudian 

dengan masing-masing alat tiap tahun 

(1976-2003). Total dari hasil konversi 

tersebut yang dipergunakan sebagai nilai 

Effort pada tiap tahun pada tahunl976-

2003. ( tab el 4) 
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5. 

Tabel 2. Standarisasi alat tangkap pada masing-masing alat tangkap (dengan dogol sebagai alat 
k d ) tang :ap stan art 

JENIS ALAT CATCH EFFORT CpUE 
CpUE( NILAI NO. PORSI (TON/fRI TANGKAP (TON) (TRIP) 

P) %) KONVERSI 

8226,76 1,00 1770068 0,0186 100 
1 PAYANO 2106,06 0,256 439901 0,0012 6,590 0,1016 
2 DOGOL 1254,87 0,153 15868 0,0121 64,858 1,0000 
3 PUKAT PANTAI 250,44 0,030 11433 0,0007 3,585 0,0553 
5 PUKAT CINCIN 1323,S9 0,"161 125972 0,0017 - 9,0&9-. 0, 1401 

JARlNG I. 
6 HANYUT 909,09 0, 111 441462 0,0002 1,224 0,0189 

JARING 
7 LINGKAR 273,51 0,033 7412 0,0012 6,597 0,1017 
8 JARING KLITIK 397,39 0,048 218294 0,0001 0,473 0,0073 

JARINGI. --
9 TETAP 346,64 0,042 183106 0,0001 0,429 0,0066 

10 TRAMMELNET 64S,97 0,079 146169 0,0003 1,866 0,0288 
BAGAN 

11 PERAHU 143,97 0,017 3354 0.0008 4,039 0,0623 
BAGAN 

12 TANCAP 487,02 0,059 1_38881 0,0002 1.116 0,0172 
13 SEROK 32,63 0,004 15968 0,0000 0,044 0,0007 
14 LAIN-LAIN 55,59 0,007 22249 0,0000 0,091 0,0014 

Gambar 3. Perkembangan alat tangkap ikan peperek di perairan Selat Madura dengari standart 
alat tangkap dogol (tahun 1976-2003) 

160000 

140000 

120000 ~~~~~~ 

~ 100000 
·c 
~ 80000 

ffi 60000 

40000 

20000 

0 

1976 1981 1986 1991 

tahun 

1996 2001 2006 

Dinamika Populasi Ikan Peperek. hasil tersebut untuk model Scaefer dan Fox 

Hasil ketiga model mendapatkan basil mempunyai nilai yang relatif tidak terlalu 

E opt, Copt dan U opt yang berbeda, dari · jauh. Rata-rata dari kedua model ini yang kita 
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pergunakan sebagai nilai E opt d_an ,, C opt. 

Hasil estimasi mendapatkan rata-rata · nilai 

nilai Eopt adalah 348.698 trip, Uopt 9.362 ton 

dan U opt 0,027 ton/trip. Sehingga nilai C 

msy mendapatkan nilai 9 .362 ton, karena 

Cmsy sama dengan Copt. 

Dapat disimpulan dari Gambar 5 

menunjukkan bahwa berdasarkan laporan 

statistik · Perikanan Jawa Timur, ·selama 

·p~ode tahun 1976-2003 perikanan peperek 

' di Selat Madura mengalami indikasi 

kelebihan tangkap (over-fishing). Dimana 

jumlah trip penangkapan yang ada pada 

tahun-tahun tertentu melebihi dari jumlah trip 

penangkapan optimum. Kelebih~ tangkap 

terutama terjadi pacia tahun 1997, 1998 dan 

2002. 

Tabel 4. Status Pemanfaatan ikan p~perek di Selat Madura dengan standarisasi alat tangkap 
do ol. 

Model r ton/th k (ton 

Schaefer 
Fox 396825 40 9158 38 002 
Walter Hilborn 908501 69 30668 24 003 0 5486 0 0000003 223S97 50 

-Garn bar 5. Perbandingan antar C msy dengan penangkapan pada tiap tahun · ( 197 6-2003) 
pada perikanan Peperek di perairan Selat Madura 
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Simulasi Perikanan Lemuru 

Simulasi perikanan peperek di . Selat 

Madura deriginl menggunakan analisis model 
. 1 

non equilibrium state dimana dalaJll analisa 

tahun 

ini akan mendapatkan parameter populasi 

yang sesuai dengan keberadaan data antara 

tahun 1976-2003 adalah nilai kecepatan 

pertumbuhan intrinsik (r) = 0,548 ton/th, daya 



EMBRYO VOL. 4 NO. 1 JUN/ 2007 ISSN 0216-0188 

dukung maksimum dari perairan (k) = populast perikanan lemuru di Perairan Selatan 

223597,5 ton, kemampuan penangkapan (q) = 
0,0000003 (tabel 5). 

Pada awal simulasi, kondisi stok 

diasumsikan mendekati daya dukung 

maksimum (210.000 ton). Rata-rata 

pertambahan effort ( dE) setiap tahunnya 

mencapai 4000 trip/tahun setara effort standar 

purse seine. Pada skenario pertama 

diasumsikan meningkat setiap tahun pada 

rata-rata 4000 trip. Prediksi besamya stok 

populasi pada tahun 2020 akan mencapai 

223597 ton. Gambaran kondisi stok ini 

memberikan indikasi yang jelas bahwa stok 

sumberdaya perikanan peperek di· perairan 

Selat Madura akan mengalami over-fishing. 

Dengan kata lain, jika kebijakan manajemen 

Jawa Timur akan mengalami ancaman deplesi 

pada akhir tahun 2020, dengan prediksi 

jumlah stok sekitar 206234 ton, yaitu 92,2% 

dari dari daya dukung alami maksimum, 

Pada skenario kedua, jumlah effort 

sejak tahun 2003 dibatasi dengan melarang 

penambahan alat tangkap·yang baru (dE = 0). 

Pada kondisi ini maka stok populasi pada 

tahun 2020 akan mencapai 199.301 ton, yaitu 

89,1% dari daya dukWlg alami maksimum. 

Dimana kondisi ini walaupun masih daJ~ 

kondidi over fishing tetapi menunjukkan 

perbaikan pada kondisi sumberdaya ikan 

peperek. Jika penambahan alat baru bisa 

dipastikan tidak ada (dE =O) maka perbaikan 

stok ·· sumberdaya perikanan peperek akan 

perikanan dibiarkan pada kondisi open access menuJu perbaikan. 

seperti yang terjadi saat ini maka stok 

Gambar 6. Simulasi sumberdaya ikan peperek di Pearairan Slat Madura 
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Alternatif Peman fatan 

Alternatif pengelolaan perikanan 

peperek di Selat Madura adalah sebagai 

berikut: 

(I) Pengembangan armada perikanan yang 

lebih besar dan menggunakan alat lebih 

Hasil estimasi ikan peperek di 

Perairan Selat Madura mendapatkan rata-rata 

nilai nilai Eopt adalah 348.698 trip, Uopt 

9 .362 ton dan U opt 0,027 ton/trip. Sehingga 

nilai C msy mendapatkan nilai 9.362 ton. 

Selama periode tahun 1976-2003 perikanan 

selektif dengan daerah operasi di peperek di Selat Madura mengalami indikasi 

perairan diatas 12 mil. kelebihan tangk~ (over-fishing). Dimana 

(2) Pengetatan ketentuan ukuran mata 

Jarmg clan ketentuan tersebut 

dinyatakan dalam bentuk perundangan. 

(3) Pengembangan sistem usaha perikanan 

yang berorientasi pada mutu hasil 

tangkapan, bukan pada kuantitas hasil 

tangkapan. 

( 4) Penangkapan lebih difokuskan pada 

sumberdaya yang mempunyai nilai 

ekonomis yang tinggi. 

(5) Perlunya sosialisasi dan melibatkan 

partisipasi masyarakat dalam 

jumlah trip penangkapan yang ada pada 

tahun-tahun tertentu melebihi dari jumlah trip 

penangkapan optimum. Kelebihan tangkap 

terutama terj adi pad a tahun 1997, 1998 dan 

2002. 

Analisis model non equilibrium state 

mendapatkan parameter populasi populasi 

yang sesuai dengan keberadaan data antara 

tahun 1976-2003 adalah nilai kecepatan 

pertumbuhan intrinsik (r) = 0,548 ton/th, daya 

dukung maksimum dari perairan (k) = 

223597,5 ton, kemampuan penangkapan (q) = 
pembentukan dan penerapan k,etentuan 0,0000003. Estimasi penangkapan sampai 

yang disepakati. 

(6) Untuk meningkatkan sektor perikanan 

di wilayah Selat Madura pengelolaan 

tidak hanya mengacu pada sumberdaya 

saja, tetapi juga pada pasar/perusahaan

perusahaan pengolahan yang 

memanfaatkan sumberdaya tersebut, 

dengan menarik investor untuk 

menanamkan modalnya. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan · ,.._ : -

2020 , dengan parameter tersebut dengan 

asumsi pertama penangkapan bertambah 4000 

trip per tahun maka kondisi stok mencapai 

92,2%. Asumsi kedua bila penangkapan tidak 

bertambah maka kondisi stok mencapai 

89,1%. 
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