
Seminar Nasional Pangan, Teknologi, dan Enterpreneurship 

“Ekspolrasi Sumberdaya Alam Hayati Indonesia Berbasis Entrepreneurship Di Era Revolusi Industri 4.0” 

Makassar, 09 Februari 2019 

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makalah Bidang Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan 
 

  



Seminar Nasional Pangan, Teknologi, dan Enterpreneurship 

“Ekspolrasi Sumberdaya Alam Hayati Indonesia Berbasis Entrepreneurship Di Era Revolusi Industri 4.0” 

Makassar, 09 Februari 2019 

155 

 

Penerapan Internet Of Things (IOT) Pada Aplikasi Esmart Farming Dan Sistem 

Kontrol Otomatis Berbasis Wireless Sensor Network (WSN) Pada Pengontrollan 

Penyiraman Dan Pemupukan Lahan Pertanian  
 

Asniati*1), Ery Muchyar H1), Arif Suryawan1), Rasmuin2) 

1)Dosen Program Studi Teknik Informatika Unidayan, Baubau 
2)Dosen Program Matematika, FKIP Unidayan, Baubau 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat membantu petani dalam menyelesaikan masalah penyiraman dan pemupukan yang 

dilakukan secara manual menjadi otomatis dan terkontrol melalui teknologi Wireless Sensor Network dalam penerapan 

Internet of Things (IOT), selain itu dari penelitian ini diperoleh juga data-data tantang tingkat kadar air dan kelembaban 

tanah dari sensor soil moisture, suhu udara dari sensor DS18B20, dan data curah hujan dari Rain Sensor serta pengaturan 

waktu yang tepat menggunakan RTC untuk penyiraman dan pemupukan yang terjadwal secara otomatis. Hasil penelitian 

menunjukkan waktu penyiraman terjadwal sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada RTC, dan pengukuran suhu dari 

sensor DS18B20 cukup baik yang dapat mendeteksi perubahan suhu terkecil 5/(212-1) = 0.0012 Volt dengan rentang suhu 

-100C sampai +850C, dengan nilai akurasi ± 0.50C. Selain itu, pengukuran tingkat kadar air tanah dari sensor soil moisture 

juga mendapatkan hasil yang cukup baik dengan hasil pengukuran pada penyiraman pertama dan kedua pada sensor soil 

mositure diperoleh data berupa nilai ADC terendah yaitu berkisar 423 sampai dengan 434,8, dengan persentase kadar air 

(%Rh) berkisar antara 87-89%, dan tegangan Input (Vin) berkisar 2,07-2,12Volt. Serta Sensitivitas sensor soil moisture 

berkisar antara 0,041-0,043. Nilai ADC terendah tersebut merupakan kondisi tanah dalam keadaan basah yaitu persentase 

Rh >75% yang disebabkan oleh intensitas air yang bertambah dari penyiraman. Untuk kondisi tanah dalam keaadan 

lembab, nilai ADC berkisar antara 525 – 795, dengan persentase Rh = 33%-74%, dan nilai tegangan pada sensor (Vin) 

berkisar antara 2,52Volt-3,89Volt. Serta nilai sensitivitas sensor pada saat tanah dalam keadaan lembab berkisar antara 

0,009-0,029. Data yang diperoleh berupa kondisi tanah serta kelembaban tanah masih dalam kondisi standar yang sangat 

baik untuk pertumbuhan tanaman, disebabkan penyiraman yang dilakukan secara teratur dan otomatis 2 kali sehari, 

sehingga kelembaban dan kadar air tanah tetap terjaga. 

 
Kata kunci : Esmart farming, Wireless Sensor Network, Internet Of Things (IOT), Teknologi Pertanian 
 

PENDAHULUAN 

Arah perkembangan teknologi saat ini telah mengarah pada revolusi industry 4.0, yang mana revolusi 

industry mulai merambah pada bidang-bidang yang sebelumnya masih menggunakan cara tradisional dan 

konvensional berubah arah kearah otomatisasi, digitalisasi dan internet. Perkembangan tersebut mulai 

merubah paradigma manusia untuk meninggalkan cara-cara tradisional dan konvensional dalam meningkatkan 

usaha dan industri mereka. Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah bagaimana mengintegrasikan 

Internet of Things and Services (IoT dan IoS) dan Cyber Physical System (CPS) ke dalam proses industri 

meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya.  CPS adalah teknologi untuk menggabungkan antara 

dunia nyata dengan dunia maya. Penggabungan ini dapat terwujud melalui integrasi antara proses fisik dan 

komputasi (teknologi embedded computers dan jaringan) secara close loop (Lee, 2008). Serta menurut Herman 

dkk (2015) menambahkan bahwa Industri 4.0 adalah istilah untuk menyebut sekumpulan teknologi dan 

organisasi rantai nilai berupa smart factory, CPS, IoT dan IoS. Smart factory adalah pabrik modular dengan 

teknologi CPS yang memonitor proses fisik produksi kemudian menampilkannya secara virtual dan 

melakukan desentralisasi pengambilan keputusan. Melalui IoT, CPS mampu saling berkomunikasi dan bekerja 

sama secara real time termasuk dengan manusia. IoS adalah semua aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan 

oleh setiap pemangku kepentingan baik secara internal maupun antar organisasi. Terdapat enam prinsip desain 

Industri 4.0 yaitu interoperability, virtualisasi, desentralisasi, kemampuan real time, berorientasi layanan dan 

bersifat modular. Salah satu perubahan paradigma teknologi menjadi digitalisasi dan otomatisasi sebagai arah 

ke revolusi industry 4.0 yakni salah satunya pada bidang Pertanian. Sejak dulu Pertanian merupakan salah satu 

sektor utama untuk memenuhi kebutuhan pangan, dengan populasi manusia yang semakin meningkat maka 

kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan  kapasitas lahan dan 

produksi hasil pertanian dari pelaku industry pertanian yang terus menurun disebabkan lahan pertanian 

berubah fungsi menjadi area pemukiman, produksi pertanian gagal panen karena faktor hama dan penyakit, 

serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan baru bagi petani tentang penerapan teknologi otomatisasi untuk 
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menyelesaikan masalah dalam pengolahan lahan pertanian , selain itu seiring perkembangan jaman banyak 

yang mulai meninggalkan pekerjaan sebagai petani disebabkan masih menggunakan cara dan teknik 

tradisional dan konvensional dalam bertani yang membutuhkan tenaga dan biaya lebih besar. Penelitian ini 

bertujuan untuk menerapkan teknologi otomatisasi dan digitalisasi pada bidang pertanian yang menggunakan 

metode Sistem pengontrollan otomatis pada penyiraman dan pemupukan lahan pertanian berbasis Wireless 

Sensor Network, selain itu juga dapat membantu dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan baru bagi 

petani dalam menerapkan teknologi pertanian kearah pertanian modern. 

Dengan tujuan tesebut maka yang menjadi urgensi penelitian yakni perlunya meningkatkan teknologi 

yang dapat membantu petani. Salah satunya adalah teknologi pertanian dengan penggunaan metode 

otomatisasi dan digitalisasi dengan menerapkan metode IOT dalam hal penyiraman dan pemupukan tanaman 

secara otomatis dan terkontrol yang terkoneksi dengan aplikasi esmart farming pada smartphone android. 

Perkembangan teknologi tersebut sudah mengarah pada penggunaan teknologi system kontrol otomatis 

dengan menggabungkan perangkat sensor dan komponen mikrokontroller serta digitalisasi data input maupun 

output berbasis Wireless Sensor Network dan IOT,  yang terkoneksi secara realtime pada aplikasi esmart 

farming. Pada aplikasi tersebut dapat melakukan pengontrollan pada alat pertanian yang dirancang dengan 

koneksi mikrokotroller dan sensor-sensor yang ditanamkan pada area lahan pertanian. Penggunaan system 

control otomatisasi ini sangat memudahkan petani dalam hal pengaturan jadwal penyiraman dan pemupukan 

tanaman secara tepat waktu dan teratur serta penerapan teknologi ini dapat mengurangi biaya operasional 

dalam hal pengolahan lahan pertanian. Selain itu metode sensing dari sensor-sensor seperti soil moisture 

sensor, sensor suhu DS18B20, Rain Sensor dapat mengukur dan memonitoring data kelembaban tanah dan 

suhu secara akurat. Sehingga petani dapat memantau dan mengukur tingkat kesuburan tanah serta keberhasilan  

dari hasil pertaniannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan 

baru pada petani untuk terus meningkatkan teknologi-teknologi pertanian kearah modernisasi, selain itu 

dengan teknologi ini petani dapat meningkatkan hasil dari lahan pertaniannya dan memberikan kontribusi 

secara ekonomis pada petani.  

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh tim peneliti sendiri, Asniati 2017, dipublikasikan pada 

Seminar Nasional APTIKOM 2017 di Jayapura, dengan tema penelitian  “Penerapan alat sensor kelembapan 

tanah dengan mikrokontroler atmega328 untuk penyiraman tanaman otomatis”. Pada penelitian ini digunakan 

komponen berupa arduino uno sebagai mikrokontroller dan sensor soil moisture. Dalam penelitian ini 

dilakukan pengukuran terhadap nilai kelembaban dan kadar air tanah, dimana pengujian yang dilakukan pada 

Real Time Clock dan Sensor kelembaban tanah (soil moisture). Pada Real Time Clock pengujian dilakukan 

dengan mengukur ketepatan waktu penyiraman yakni jam 06.30 dan 17.30. Dan untuk pengukuran dan 

pengujian Sensor Soil Moisture dilakukan untuk dapat mendeteksi kondisi tanah kering yaitu dengan 

persentase kadar air  0%-34% , untuk tanah lembab dengan persentase 35%-70%, dan tanah basah dengan 

persentase lebih dari 71%. Bila sensor kelembaban tanah (moisture probe) mendeteksi tanah kering, maka 

LED akan menyala merah dan LCD akan menampilkan informasi “Tanah kering Saatnya Menyiram” 

selanjutnya  keran air otomatis akan membuka katub dan proses menyiram akan dilakukan pada tanaman 

selama 5 menit untuk tanah percobaan dengan ukuran 150 x 90 cm. Dari penelitian ini system dapat bekerja 

dengan baik sesuai yang diharapkan baik penyiraman teratur maupun sensor yang dapat mengukur tingkat 

kadar air secara presisi. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metodologi yang diawali dengan studi literature terhadap penelitian-

penelitian sebelumnya serta melakukan kajian dan analisis alat dan bahan yang digunakan sebagai kebutuhan 

penelitian, selanjutnya dilakukan proses perancangan hardware dan software, dan terakhir dilakukan proses 

pengujian hardware dan software pada lahan pertanian. Dalam tahapan perancangan  hardware dan software, 

yang mana hardware terdiri atas dua yaitu hardware berupa komponen elektronika seperti mikrokontroller 

atmega 2560, sensor-sensor, wireless communication zigbee Pro 2,4 GHz dan satu lagi hardware berupa 

instalasi controller house beserta komponen perpipaan, pompa dan pengkabelan. Sedangkan software juga 

terdiri atas dua jenis yaitu embedded software  pada microcontroller arduino dan satu lagi software berbasis 

system operasi android.  
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Hardware dalam bentuk komponen elektronika terdiri dari dua yaitu Mikrokontroller yang 

ditempatkan pada Home Station sebagai homebase atau rumah dari petani dan Farm Station sebagai ladang 

atau kebun dari petani yang digunakan sebagai tempat penelitian . Pada Home Station komponen yang 

digunakan berupa kontroller Arduino Mega 2560, wireless ESP8266, Zigbee Pro 2,4 Ghz. Sedang pada Farm 

Station komponen terdiri atas Arduino Mega 2560, Wireless Comunication Zigbee Pro 2,4 Ghz, Wireless 

NRF24L01, Arduino Nano, Sensor Soil Moisture, Sensor Suhu DS18B20, dan Rain Sensor, Rellay, Sollar 

Panel. Home station dan Farm station berjarak sekitar 2 Km. Komunikasi antar station menggunakan wireless 

Zigbee Pro 2,4 Ghz sehingga monitoring dan control terhadap lahan / kebun pertanian dapat dilakukan dari 

jarak jauh selama masih dalam jangkauan signal seperti ditunjukkan pada gambar 1. Untuk Wireless 

NRF24L01, Arduino Nano, sensor soil moisture, sensor suhu DS18B20 serta Rain Sensor dirancang bersamaan 

sebagai node-node wireless sensor network masing-masing ditempatkan pada empat petak lahan yang 

terhubung secara wireless dengan ESP826 dalam Box Controller pada Farm Station. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Skema Koneksi Antar Home Station dan Farm Station 

Lahan pertanian yang digunakan yaitu berukuran lebar 20 meter dan panjang 80 meter yang terbagi 

menjadi empat petak lahan dengan ukuran masing-masing petak yaitu 20m x 20m . Dengan sistem Instalasi 

perpipaan pada lahan pertanian, menggunakan metode tiga buah pompa yang terhubung dengan masing-

masing toren air, toren pupuk akar dan toren pupuk daun. Ketiga pompa saling terkoneksi pada relay controller 

dan terhubung dengan pipa-pipa sprinkler pada petak-petak lahan pertanian. Ada empat petak lahan yang 

digunakan sebagai lahan percontohan. 

Pada aplikasi yang digunakan dalam pengontrollan dan pemantauan pada lahan pertanian oleh petani 

menggunakan platform berbasis Android dengan nama aplikasi yaitu e-smart farming, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 2(a,b,c,d). Skema Desain Aplikasi esmart Farming. Aplikasi esmart farming ini 

terdiri atas beberapa bagian yaitu : Form Pertama untuk menampilkan grafik rata-rata berupa data suhu/ 

temperature dengan tiga kondisi yaitu Suhu < 200C = Kondisi Suhu Dingin, suhu >210C sampai dengan <300C 

= Suhu kategori sedang (Hangat), dan suhu >310C dikategorikan suhu panas. Data suhu dan temperature yang 

ditampilkan pada aplikasi berdasarkan inputan secara real time dari sensor suhu DS18B20. Pada halaman awal 

juga terdapat nilai kelembaban / kadar air tanah, yang mana terbagi atas tiga kondisi yaitu Kadar Air tanah < 

35% artinya tanah mengalami kondisi kekeringan, Kadar air > 35% sampai dengan 69% artinya tanah dalam 

keadaan lembab, sedangkan kadar air tanah >69% dikategorikan tanah dalam keadaan basah. Data kadar air 

tanah ini diperoleh dari data sensor Soil Moisture. Selain itu juga terdapat tampilan kondisi cuaca secara real 

time dari inputan Rain Sensor yang menampilkan kondisi hujan atau tidak hujan. Sensor Soil Moisture dan 

sensor suhu DS18B20 masing-masing terdiri dari empat buah sensor yang ditempatkan pada empat lahan 

pertanian. Form Kedua menampilkan history berupa grafik rata-rata temperature dan kelembaban tanah 

secara real time. Form Ketiga untuk menampilkan penjadwalan terhadap Penyiraman, Pemupukan daun dan 

pemupukan Akar. Yang mana pada metode ini penyiraman dan pemupukan dilakukan secara otomatis 

mengikuti jadwal yang sudah diatur. Form Keempat untuk menampilkan Sistem manual pada penyiraman 

dan pemupukan akar/daun, yang mana pada mode manual sistem penyiraman dan pemupukan akar/daun tidak 

mengikuti jadwal yang sudah diatur pada menu setting melainkan memilih button On untuk mengaktifkan 

penyiraman manual, dan button off untuk menonaktifkan penyiraman manual. Selain itu juga pada mode ini 

terdapat menu untuk pengadukan pupuk akar/daun secara manual. Sebelum aplikasi esmart farming dapat 

digunakan maka yang dilakukan adalah mengkoneksikan smartphone android dengan wireless esp8266 pada 

home station. Form Ke lima, yaitu halaman untuk mengatur koneksi smartphone dengan wireless Esp8266. 

Form ke Enam, yaitu halaman Setting atau Pengaturan. Pada halaman setting ada tiga menu yaitu setting 
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penyiraman otomatis, setting pemupukan daun, dan setting pemupukan akar. Yang mana pada halaman ini 

pengaturan waktu yang ditetapkan agar system bekerja otomatis berdasarkan waktu yang sudah diatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.Interface Aplikasi e-smart Farming 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian terhadap Real Time Clock 

(RTC), sensor suhu DS18B20, Sensor Soil Moisture dan Rain Sensor. Pada pengujian Real Time Clock (RTC) 

dilakukan settingan waktu penyiraman pertama pada 06:30 Pagi dan penyiraman ke dua 16:30 Sore hari dan 

berlangsung seterusnya setiap hari. Sedangkan pada pengaturan jadwal pemupukan dilakukan penjadwalan 

satu kali setiap minggunya dimana dilakukan pada Jam 07:00 pagi setiap hari Kamis. Pada pengujian Sensor 

suhu DS18B20, yaitu menguji nilai masukan sensor suhu berupa data analog kemudian dikonversi menjadi 

nilai digital untuk menampilkan suhu per 24 jam. Terlihat pada gambar 3(a,b,c,d) ; 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.a. Lahan 1 Sensor suhu 1.      Gambar 3.b. Lahan 2 Sensor suhu 2 

 

 

 

 
 

 

      

 

 

 

     Gambar 3.c. Lahan 3 Sensor Suhu 3        Gambar 3.d. Lahan 4 Sensor 4 

Hasil output dari sensor Suhu DS18B20 dalam bentuk data analog dikonversikan ke nilai digital melalui 

9-12 Bit Analog Digital to Converter (ADC module) internal dengan pemberian voltase sebesar 3V. Hasil 

output dari sensor DS18B20 cukup presisi untuk mendeteksi perubahan temperature, karena sensor DS18B20 

dapat mendeteksi perubahan suhu terkecil 5/(212-1) = 0.0012 Volt dengan rentang suhu -100C sampai +850C, 

dengan nilai akurasi ± 0.50C. Pada pengukuran temperature dilahan penelitian yaitu dengan penempatan pada 

empat petak lahan dengan masing-masing sensor ditempatkan pada tiap-tiap lahan tersebut, maka hasil yang 

diperoleh adalah pada lahan 1 sampai lahan ke empat diperoleh suhu terendah pada jam 23.00-04.00 dengan 

nilai suhu <260C, Suhu sedang terjadi pada jam 07.00-10.00 dan jam 17.00 -20.00 dengan nilai suhu >260C. 

Sedangkan suhu tergolong panas >320C terjadi pada jam 12.00 – 15.00. Kondisi pada siang hari dengan suhu 

>320C, penguapan kadar air tanah juga semakin tinggi sehingga menyebabkan kelembaban tanah juga semakin 

berkurang dan penyerapan air pada tanaman juga ikut berkurang.  Dengan pemantauan suhu secara real time 
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ini dimaksudkan agar kondisi tanaman tidak mengalami kekeringan atau kekurangan air saat kondisi suhu 

meningkat >320C. Dengan penempatan sensor suhu pada lahan pertanian, maka system dapat bekerja secara 

otomatis dalam melakukan penyiraman. Selain itu pada aplikasi juga terus menerima informasi berupa update 

data suhu dari perubahan suhu yang dideteksi sensor secara real time pada lahan pertanian. 

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap kinerja Real Time Clock (RTC) dan Sensor Soil Moisture. 

Pengujian Real Time Clock (RTC) dilakukan dengan pemantauan berupa ketepatan waktu penyiraman 

terhadap waktu yang ditentukan yaitu penyiraman pertama jam 06:30:00 dan penyiraman kedua jam 16:30:00, 

dalam proses penyiraman system dapat bekerja dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan. Sedangkan pengukuran dan pengujian pada Sensor soil moisture terhadap  tingkat Kadar Air dan 

Kelembaban Tanah menggunakan sensor Soil Moisture. Tahapan pengujian dilakukan dengan mengukur 

kadar air dalam 24 Jam dan untuk mengetahui besaran nilai kadar air yang terserap oleh tanah. Pengukuran 

dilakukan dengan dua metode waktu dimulai dari waktu penyiraman pertama yaitu jam 06:30:00 pagi hari 

sampai dengan jam 16:30:00 sore harinya dan dilanjutkan pada pengukuran kedua dimulai dari setelah 

penyiraman kedua yaitu 16:30:00 sampai dengan 06:30:00 esok harinya. Pada pengujian dan pengukuran nilai 

kadar air ini menggunakan sensor soil moisture modifikasi sebanyak 4 buah yang tersambung pada modul 

ADC dan dikoneksikan ke arduino nano dan NRF24L01 sebagai pengirim data kadar air ke Farm Station dan 

diteruskan ke aplikasi esmart farming pada smartphone, sensor ditempatkan pada empat petak lahan. Sensor 

kelembaban ini dirancang menggunakan dua batang besi stainless diameter 5mm sebanyak 2 buah untuk 

tegangan negative dan positif, dengan panjang masing-masing batang besi yaitu 15cm. Pada pangkal besi 

stainless masing-masing disambung kabel sebagai aliran arus ke modul ADC (Analog to Digital Converter). 

Data input dari masing-masing batang besi stainless dikonversi menjadi nilai digital pada ADC yang menjadi 

data Nilai ADC Sensor. 

Dari grafik Pengukuran kadar air tanah gambar 5.a, diperoleh nilai analog yang telah dikonversi ke 

nilai ADC 10 Bit pada arduino dengan Tegangan Referensi yaitu Vreff = 5Volt. Pengukuran sensor pada 

gambar 5.a, dilakukan dengan cara mengkalibrasi nilai analog sensor yakni mengukur nilai analog tanah yang 

dideteksi oleh sensor, untuk nilai penetapan standar Basah yaitu  < = 350. Sedang untuk penetapan standar 

kering yaitu dimulai dari nilai analog 800 – 1023. Konversi nilai dari analog ke Digital dengan metode sebagai 

berikut :  ADC  = (Vin/Vref) * Bit Maksimal Data, yang mana Jumlah bit maksimal data yaitu 1023 dimulai 

dari 0.  Untuk menghitung nilai Tegangan Input (Vin) pada sensor soil moisture, dimana tegangan input ini 

dipengaruhi oleh besaran nilai yang dideteksi sensor soil moisture. Logaritma perhitungan Gambar 5.c yaitu 

sebagai berikut : Vin  = Nilai Analog Sensor x ( Vreff / Jumlah Bit Maksimal Data ).  

 Kemudian hitung nilai Selisih (n) = Nilai Bit Max Data (Kering) – Nilai Bit Standar Basah = 1023-

350 = 673. Sehingga untuk menghitung nilai %Rh (Persentase Kadar Air) pada Gambar 5.b,  yaitu : 
 

𝑹𝒉% =
[(𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑩𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒙 𝑫𝒂𝒕𝒂 −  𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒐𝒈 𝑺𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓 ]

𝒏
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 Selanjutnya menghitung sensitivitas dari sensor soil moisture pada gambar 5.d. yaitu dengan cara 

mengkonversi nilai Tegangan Input (Vin) pada sensor dari Volt ke miliVolt  dengan logaritma yaitu sebagai 

berikut : mV  = Volt * 1000 , Jadi untuk sensitivitas yaitu : Sens  = %Rh / (mV). 
 

a. Metode Pertama , pengukuran dilakukan saat penyiraman pertama jam 06:30:00 sampai dengan jam 

16:30:00 sore, pada hari yang sama sebelum waktu penyiraman kedua. Dalam pengukuran ini diperoleh hasil 

berupa data tingkat kadar air, persentase Rh, Tegangan Input soil moisture dan sensitivitas sensor pada tanah 

yang dideteksi oleh ke empat sensor soil moisture. 
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Gambar 4.a. Pengukuran kadar air tanah           Gambar 4.b. %Rh (Persentase Kadar Air Tanah) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.c. Tegangan Input Soil Moisture          Gambar 4.d. Sensitivitas Sensor Soil Moisture 
 

Dari pengukuran dan pengujian menggunakan sensor soil moisture pada sensor 1 sampai sensor 4 dalam 

metode pertama diperoleh data pengukuran awal jam 06:30:00 pagi, berupa nilai rata-rata terendah pada ADC 

yaitu 423, tingkat kadar air %Rh = 89% , dengan tegangan input (Vin) yang diterima oleh sensor yakni 2,07 

Volt serta nilai sensitivitas sensor yaitu 0,043 dengan kondisi tanah dalam keadaan basah setelah penyiraman 

pertama. Selanjutnya kondisi basah hanya bertahan ± 3 Jam yaitu 06:30:00 sd 10:30:00, dengan nilai ADC 

yaitu naik menjadi 571 dengan %Rh turun menjadi 67% dengan tegangan input naik menjadi Vin = 2,79Volt 

dan sensitivitas sensor mengalami penurunan yaitu 0,024 dengan kondisi tanah dalam keadaan Lembab. 

Kondisi intensitas penyinaran matahari dan daya resapan tanah juga ikut mempengaruhi penurunan tingkat 

kadar air tanah akibat penguapan dan daya resapan tanah, hal ini terlihat pada kondisi waktu diatas jam 

10:00:00 sampai dengan jam 16:00:00 dengan rata-rata penurunan persentase kadar air sekitar 4-5% tiap jam. 

Tingkat kadar air terendah yaitu dengan nilai ADC = 758,5 terjadi pada jam 16:30:00 sebelum waktu 

penyiraman kedua , dengan %Rh = 39% ,tegangan input mengalami kenaikan yaitu Vin = 3,71Volt dan 

sensitivitas sensor mengalami penurunan yaitu 0,011. Pada waktu 16:30:00 kondisi tanah dalam keadaan 

Lembab atau mendekati nilai kering yaitu 800-1023.  

b. Metode Kedua , pengukuran dilakukan saat penyiraman Kedua jam 16:30:00 sampai dengan jam 06:30:00 

esok pagi  sebelum waktu penyiraman pertama hari kedua. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5.a. Pengukuran kadar air tanah                  Gambar 5.b. %Rh (Persentase Kadar Air Tanah) 

 
 

 

 

 

 

 
 

    Gambar 5.c. Tegangan Input Soil Moisture                 Gambar 5.d. Sensitivitas Sensor Soil Moisture 
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Pengukuran yang dilakukan pada metode kedua dilakukan dengan mengukur tingkat kadar air saat 

penyiraman kedua dilakukan yaitu jam 16:30:00 sampai dengan jam 06:30:00 esok paginya. Pada pengukuran 

kedua, pada awal Jam 16:30:00 diperoleh nilai rata-rata terendah ADC dari ke empat sensor soil moisture 

yaitu 434,8. Dengan nilai persentase kelembaban (%Rh) = 87% dan tegangan input (Vin) yaitu 2,12Volt serta 

sensitivitas 0,041 dengan kondisi tanah dalam keadaan Basah. Tingkat kebasahan pada penyiraman kedua 

bertahan ± 7 Jam dari jam 16:30:00 sampai dengan Jam 22:30:00. Dalam kondisi tersebut rata-rata penurunan 

%Rh = 1-2%, Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya intensitas penguapan oleh matahari pada malam hari dan 

hanya dipengaruhi oleh tingkat resapan tanah sehingga penurunan kadar air pada malam hari tidak sama 

dengan siang hari. Perubahan kondisi dari basah ke lembab terjadi pada  jam 23:30:00. Dan sampai dengan 

pagi hari saat penyiraman pertama rata-rata penurunan %Rh = 1-2%. Pada pagi hari sebelum penyiraman 

pertama kondisi tanah masih dalam keadaan lembab dengan nilai ADC = 624, persentase tingkat kadar air  (% 

Rh)=59%, dan tegangan Input (Vin) = 3,05 serta sensitivitas sensor = 0,019. 

Untuk pengukuran dan pengujian terhadap sensor hujan yaitu untuk mengukur terjadinya hujan atau 

tidak, yang mana cara kerja sensor ini yaitu pada saat ada butiran air hujan dan mengenai panel sensor maka 

akan terjadi proses elektrolisasi oleh air hujan untuk menghantarkan arus listrik dari module rain sensor. Rain 

sensor yang digunakan yaitu type Rain Sensor FC-37 dengan dimensi 5cm x 4 cm berlapis nikel dengan kulitas 

yang baik pada kedua sisi dan memiliki lapisan anti oksidasi terhadap korosi, dengan tegangan referensi antara 

3,3Volt - 5Volt, dengan module yang dilengkapi komparator IC LM393 yang cukup stabil dengan output 

15mA. Dalam pengukuran dan pengujian terhadap sensor hujan dilakukan dengan pengamatan nilai analog 

saat kondisi intensitas hujan rintik, hujan deras dan tidak hujan.  

 
Gambar 6. Grafik Pengukuran Rain Sensor 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : 

1. Implementasi Internet of things dan Wireless Sensor network pada penelitian ini diperoleh hasil yang 

cukup baik yaitu berhasilnya membuat suatu system hardware dan software yang bekerja maksimal 

dalam monitoring dan pemantauan kondisi lahan pertanian berupa penjadwalan penyiraman dan 

pemupukan, suhu dari sensor DS18B20, kelembaban tanah dari Soil Moisture Sensor serta 

pengukuran kondisi cuaca hujan atau tidak hujan dari rain sensor. Sistem yang dapat bekerja secara 

real time dalam mentransmisikan data dari masing-masing node sensor menggunakan NRF24L01 ke 

Farm Station dan selanjutnya diteruskan Home Station menggunakan Wireless Zigbee Pro 2,4Ghz. 

Dari Home Station selanjutnya data diteruskan aplikasi esmart farming yang terkoneksi pada wireless 

ESP8266. 

2. Hasil pengukuran pada penyiraman pertama dan kedua pada sensor soil mositure diperoleh data 

berupa nilai ADC terendah yaitu berkisar 423 sampai dengan 434,8, dengan persentase kadar air 

(%Rh) berkisar antara 87-89%, dan tegangan Input (Vin) berkisar 2,07-2,12Volt. Serta Sensitivitas 

sensor soil moisture berkisar antara 0,041-0,043. Nilai ADC terendah tersebut merupakan kondisi 

tanah dalam keadaan basah yaitu persentase Rh >75% yang disebabkan oleh intensitas air yang 

bertambah dari penyiraman. Untuk kondisi tanah dalam keaadan lembab, nilai ADC berkisar antara 

525 – 795, dengan persentase Rh = 33%-74%, dan nilai tegangan pada sensor (Vin) berkisar antara 

2,52Volt-3,89Volt. Serta nilai sensitivitas sensor pada saat tanah dalam keadaan lembab berkisar 

antara 0,009-0,029.  

3. Data yang diperoleh berupa kondisi tanah serta kelembaban tanah masih dalam kondisi standar yang 

sangat baik untuk pertumbuhan tanaman, disebabkan penyiraman yang dilakukan secara teratur dan 

otomatis 2 kali sehari, sehingga kelembaban dan kadar air tanah tetap terjaga. Dalam penelitian tidak 
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diperoleh kondisi tanah kering atau kritis, walaupun dalam system dan aplikasi telah ditetapkan nilai 

standar kekeringan tanah dengan nilai ADC berkisar antara 800 sampai dengan maksimal 1023, 

persentase (Rh) = 33% - 0%, dan tegangan input (Vin) = 3,91Volt-5Volt serta sensitivitas sensor 

0,008-0. Apabila kondisi sensor mendeteksi kandungan air sudah sangat berkurang dan tanah 

mengalami kekeringan maka system akan memberikan alarm berupa warning pada smartphone petani 

bahwa tanah mengalami kekeringan. Sehingga system otomatisasi pada aplikasi esmart farming dapat 

mengantisipasi dengan melakukan penyiraman otomatis pada lahan pertanian walaupun diluar jadwal 

penyiraman pagi ataupun sore hari. Dengan Aplikasi dan system yang dapat bekerja secara teratur, 

terjadwal dan otomatis ini diharapkan pertumbuhan tanaman dilahan pertanian juga meningkat. 
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Inovasi Komersial Olahan Bunga Jantung Pisang (Banana Blossom) Sebagai 

Pengganti Asi (Air Susu Ibu)  
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ABSTRAK 
Pisang merupakan hasil pertanian yang multifungsi selain dijadikan cemilan dan sayur, pisang menjadi primadona bagi 

masyarakat kalangan bawah karena harga murah dan gampang didapatkan. Jantung pisang bukan hanya dikonsumsi 

sebagai sayuran namun didiversifikasi menjadi mmakanan instan berupa cemilan yang memiliki nilai gizi tinggi yang 

diperlukan oleh ibu hamil dan ibu menyusui karena memiliki kandungan lactayid yang cukup tinggi. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Juli 2017 berlokasi di Kabupaten Maros , Untuk mengetahui sejauh mana usaha ini dapat bersaing 

ke depan dilakukan pengujia deskriptif dengan menggunakan aanalisis SWOT sehingga dari data yang diperoleh bahwa, 

strategi S-O dilakukan dengan Meningkatkan volume penjualan, memperluas Jaringan Pemasaran, iferensiasi. Strategi 

W-O dilakukan dengan melakukan diferensiasi produk dan penggunaan alat modern. Strategi S-T dilakukan dengan 

meningkatkan promosi dan membuat izin usaha dan strategi W-T dilakukan dengan menjalin hubungan kemitraan dengan 

petani pisang Rencana dalam meningkatkan usaha dan untuk berdaya saing maka KUB WAHANA melakukan kemitraan 

dengan para petani di luar daerah. 

 

Kata Kunci : inovasi komersial, bunga jantung pisang, ASI 

 

PENDAHULUAN 

Di zaman yang serba modern ini orang lebih suka makan makanan cepat saji. Mulai dari anak-anak, 

remaja, dewasa, hingga ibu-ibu rumah tangga maupun yang berkarir, mereka cenderung lebih memilih sesuatu 

yang praktis, karena dengan kesibukannya. Disaat semakin populernya makanan instan dan makanan kebarat-

baratan, keberadaan jantung pisang semakin tersingkirkan. Bahkan jantung pisang dianggap menu makanan 

kalangan menengah ke bawah. Keberadaan jantung pisang yang semakin terlupakan, perlu dilihmiat sisi lain 

dari manfaat jantung pisang yang memiliki banyak manfaat khususnya bang megi ibu-ibmu hamil dan ibu 

menyusui karena mengandung protein, lemak, zat besi. Jantung pisang memiliki khasiat dan manfaat untuk 

kesehatan karena kandungan gizi dan vitamin yang ada didalamnya. Jantung pisang diketahui mengandung 

vitamin A, vitamin B1 dan vitamin C. Di dalam jantung pisang juga terkandung beberapa mineral penting 

yang dibutuhkan oleh tubuh antara lain zat besi, kalsium dan fosfor pada setiap 25 gram jantung pisang 

diketahui mengandung karbohidrat 7.1 gram, kalori 31 kkal, lemak 0.3 gram dan senyawa protein sebanyak 

1.2 gram. 

Seiring dengan gencarnya sosialisasi manfaat bunga jantung pisangt sebagai sumber pangan sehat dan 

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang makanan sehat dan aman. Tren makanan olahan  bunga jantung 

pisang menjadi pilihan alternative khususnya pada BUMIL dan BUSUI untuk memenuhi nutrisi kesehatan 

selama kehamilan dan pada saat menyusui. Produk olahan jantung pisang dikalangan masyarakat sebagai 

bahan makanan olahan sehat dan harga relative murah. 

Bunga jantung pisang merupakan inovasi dari tekhnik pengembangan produk yang dilakukan sebagai 

produk inovasi yang mempunyai karakteristik berbeda dengan produk lain yang ada dimasyarakat saat ini. 

Produksi yang dihasilkan adalah olahan jantung pisang dengan perlakuan khusus. Jantung pisang diolah 

dengan tetap mempertahankan cita rasa aslinya. Produksi menggunakan tekhnologi sederhana, proses 

produksi mudah dilakukan, pemilihan bahan baku mengutamakan jantung pisang dengan kualitas terbaik, 

sumber bahan baku tersedia dalam jumlah berlimpah, harga murah, aman dikonsumsi, higenitas dalam proses, 

produksi terjamin, bebas bahan tambahan pangan sehingga bunga jantung pisang menjadi produk olahan 

bergizi dan aman dikonsumsi. 

      

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni- Juli 2017 di Kabupaten Maros. Lokasi ini dipilih dengan 

pertimbangan bahwa Kabupaten Maros merupakan penghasil pisang yang cukup tinggi. Olahan bunga jantung 

pisanng yang mampu menarik minat masyarakat terutama ibu-ibu muda yang memiliki kesibukan sehingga 

lebih memilih makanan siap saji. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
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sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analysis kualitatif sehingga diperoleh 

gambaran dalam inovasi pengembangan produk olahan lainnya yang berbahan dasar jantung pisang. Analisis 

kualitatif yang digunakan adalah analisis SWOT meliputi identifikasi; Kekuatan (Strength), Kelemahan 

(Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Setelah itu disusun strategi pengembangan 

produk dengan menggunakan matriks SWOT. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis SWOT 

 Penjabaran penggunaan analisis SWOT pada penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar prospek 

pengembangan usaha produk olahan bunga jantung pisang. Analisis SWOT membandingkan seberapa besar 

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan produk di masa datang. Suatu perusahaan 

dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan meraih peluang yang ada.Proses 

analisis, perumusan dan evaluasi strategi disebut perencanaan strategis yang bertujuan untuk untuk melihat 

secara objektif pada kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan 

eksternal. Dalam hal ini dapat membedakan secara jelas fungsi manajemen, konsumen, distributor dan 

pesaing. Jadi perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk 

yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan optimal dari sumberdaya yang ada (Rangkuti). 

Analisis factor lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh factor terdiri dari kelemahan 

(Weakness) dan kekuatan (streangths) untuk menciptakan strategi pengembangan usaha dalam rangka 

mengatasi ancaman dari luar dan memanfaatkan peluang yang dimiliki. 
 

Kekuatan (Streangths) 

Kekuatan merupakan factor internal perusahaan yang dapat mendukung pengembangan produk, 

kekuatan yang dimiliki merupakan kelebihan-kelebihan produk yang dihasilkan oleh KUB WAHANA untuk 

lebih mengembangkan usaha dan mampu bersaing dengan produk olahan lainnya. Adapun kekuatan yang 

dimiliki adalah sebagai berikut: 

1. KUB WAHANA pencetus awal produk olahan bunga jantung pisang 

Keberadaan KUB WAHANA merupakan kolaborasi antara dosen dan pemerhati produk-produk 

olahan yang besifat instan yang lebih memperhatikan manfaat dibandingkan nilai komersial yang 

ditawarkan pada produk olahan bunga jantung pisang sehingga dapat dikonsumsi dalam jangka 

panjang karena bernilai gizi tinggi dan tidak memiliki dampak negative bagi kseshatan.  

2. Bahan baku melimpah 

Kabupaten maros merupakan salah satu penghasil pisang sehingga untuk bahan baku pada olahan 

bunga jantung pisang tidak mengalami kelangkaan sehingga dapat berproduksi dalam jumlah besar 

dan kontinyu. 

3. Harga bahan baku relative murah 

Stok jantung pisang yang stabil mempengaruhi harga dimana satu biji jantung pisang berukuran besar 

dengan harga Rp.3000. Satu biji jantung pisang dapat memproduksi 450 gram olahan bunga jantung 

pisang. 

4. Biaya produksi murah 

Produk olahan bunga jantung pisang merupakan usaha yang menggunakan biaya produksi relative 

kecil dengan keuntungan yang cukup besar. 

5. Produk tanpa bahan pengawet 

Produk olahan bunga jantung pisang diolah dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan, yang 

diproduksi tanpa bahan pengawet dan sangat aman dikonsumsi dalam jangka panjang. 
 

Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan merupakan salah satu factor eksternal perusahaan yang harus diperhatikan. Kelemahan 

yang tidak dapat diantisipasi dengan baik dapat membahayakan keadaan perusahaan sehingga menjadi 

penyebab terjadinya kehancuran. Sehingga perusahaan harus memiliki strategi dalam mengidentifikasi dan 

mengantisipasi kelemahan. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh KUB WAHANA adalah sebagai berikut: 

1. Produk olahan bunga jatung pisang adalah usaha baru 

Produk olahan bunga jantung pisang dikategorikan usaha baru yang belum dikaetahui oleh masyarakat 

sehingga membutuhkan strategi baik dalam melakukan promosi. 
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2. Peralatan produksi bersifat konvensional 

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan  produksi masih manual dan sederhana, sehingga 

membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak terutama dalam proses pembersihan putik bunga 

jantung pisang 

3. Wilayah pemasaran masih terbatas 

Pemasaran produk olahan bunga jantung pisang masih terbatas karena hanya dilakukan dirumah dan 

sekitar wilayah produksi. 
 

Peluang (Opportunities) 

Peluang merupakan kesempatan yang dimiliki oleh perusahaan dalam meningkatkan usaha dan 

bersaing dengan usaha lain. Peluang akan muncul berserta adanya perubahan-perubahan lingkungan 

eksternal baik itu perubahan yang terduga maupun tidak terduga sepperti dizaman sekarang ini kebiasaan 

masyarakat yang mulai beralih ke produk siap saji memberikan dampak positive dalam menciptakan usaha-

iusaha baru yang mengikuti trend masyarakat. 

1. Permintaan pasar produk olahan jantung pisang meningkat 

Trend masyarakat zaman sekarang yang lebih menyukai makanan siap saji memberi dampak 

peningkatan permintaan pasar.  

2. Pemasaran melalui media social media 

Kemajuan tekhnologi meberikan dampak positive dalam melakukan peningkatan pemasaran, social 

media merupakan salah satu tekhnik yang dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada 

masyarakat lebih luas. 

3. Ketersediaan bahan baku continue 

Ketersediaan bahan baku yang tetap stabil menjadikan peluang usaha ini akan tetap hidup dan mampu 

bertahan dalam dunia usaha. 
 

Ancaman (Threats) 

Ancaman merupakan salah satu bagian dari factor eksternal yang perlu perhatian khusus karena dapat 

mempengaruhi kelangsungan perusahaaan dan produk ang dihasilkan. Adapun ancaman yang dihadapi oleh 

KUB WAHANA adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat persaingan sangat tinggi 

Olahan jantung pisang bukan hanya dibuat dalam bentuk keripik namun juga dapat dibuat seperti abon 

jantung pisang, masakan jantung pisang,lawar jantung pisang dan lainnya. Sehingga untuk tetap 

bersaing harus selalu menciptakan produk yang tepat sasaran dan tepat guna.  

2. Belum memiliki izin usaha 

KUB WAHANA merupakan kelompok usaha rumahan yang belum memiliki uin usaha sehingga 

sangat sulit berkembang dan bersaing dengan usaha lainnnya. 
 

Matriks SWOT 

 Setelah dilakukan identifikasi mengenai factor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan 

analisis factor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi KUB WAHANA selanjutnya 

disusun matriks yang bertujuan untuk menemukan beberapa alterternatif strategi untuk mengembangkan 

usaha. Matriks tersebut adalah amtriks SWOT yang dapat dilihat pada table berikut: 
             Internal 

 

 

 

 

 

 

 

           Eksternal 

1.Kekuatan (Streangths) 2.Kelemahan (Weaknees) 

a. KUB WAHANA pencetus awal 

produk olahan bunga jantung 

pisang 

b. Bahan baku melimpah 

c. Harga bahan baku relative murah 

d. Biaya produksi murah 

e. Produk tanpa bahan pengawet 

a. Produk olahan bunga jatung 

pisang adalah usaha baru. 

b. Peralatan produksi bersifat 

konvensional 

c. Wilayah pemasaran masih 

terbatas 
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3.Peluang (Opportunities) 

 

a. Permintaan pasar produk olahan 

jantung pisang meningkat 

b. Pemasaran melalui media social. 

c. Ketersediaan bahan baku stabil 

 

Strategi S-O 

 

 Meningkatkan Volume penjualan 

 Memperluas jaringan pemasaran 

 

Strategi W-O 

 

 Melakukan Diferensiasi 

Produk 

 Penggunaan Alat Mordern 

4.Ancaman (Threats) 

a. Tingkat persaingan sangat tinggi 

b. Belum memiliki izin usaha 

 

Strategi S-T 

 Meningkatkan kegiatan promosi 

 Membuat izin usaha 

Strategi W-T 

 Menjalin hubungan kemitraan 

dengan petani 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

KESIMPULAN 

 

1. Strategi S-O (Strenghts – Opportunities) dilakukan dengan Meningkatkan volume penjualan, 

memperluas Jaringan Pemasaran, iferensiasi. Strategi W-O dilakukan dengan melakukan diferensiasi 

produk dan penggunaan alat modern. Strategi S-T dilakukan dengan meningkatkan promosi dan 

membuat izin usaha dan strategi W-T dilakukan dengan menjalin hubungan kemitraan dengan petani 

pisang 

2. Rencana dalam meningkatkan usaha dan untuk berdaya saing maka KUB WAHANA melakukan 

kemitraan dengan para petani di luar daerah. 
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ABSTRAK 
Tanah adalah sistem yang fundamental dan tidak mudah tergantikan dalam hubungannya mengatur produktivitas tanaman 

dan mempertahankan siklus biogeokimia, yang mana semua proses ini sangat tergantung pada mikroorganisme tanah 

baik dari segi jumlah maupun keragamannya. Itulah yang menyebabkan salah satu indicator sensitive dari kesuburan 

tanah dapat dilihat dari populasi mikroorgansme tanah suatu lahan. Populasi mikroorganisme pada lahan dengan system 

pengelolan insentif seperti sawah sangat dipengarui system pemupukan yang dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui jumlah dan keragaman bakteri tanah pada system pertanian organic dan system pertanian 

konvsesional. Penelitian di laksanakan di desa Lau  Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan  di Laboratorium 

Bioteknologi Tanah  Universitas Hasanuddin.    Analisis data dilakukan dengan Uji-T yaitu dengan membandingkan rata-

rata parameter pengamatan terhadap masing-masing contoh tanah.  Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

metode komposit, yaitu menggabungkan 30 anak sampel tanah yang diambil dari 15  titik sampel pada petak tanah yang 

sama secara diagonal baik pada tanah organic maupun tanah anorganik. Hasil penelitian menujukan Hasil penelitian 

menunjukkan jumlah populasi bakteri tertinggi  terdapat pada tanah organic total 752 x 10-7   cfu/gr  dan tanah anorganik 

total 288 x 10-7 cfu/gr. 

 

Kata kunci : total bakteri tanah, semiorganik, anorganik, tanah sawah, Kabupaten Maros. 

PENDAHULUAN  

Tanah merupakan satu kesatuan dari subsisten yang meliputi varietas mikroba, karena mikroba  

merupakan salah satu komponen penting dari tanah, oleh karena itu, aktivitas mikroba dan komposisinya 

umumnya dipengaruhi oleh sifat fisik karakteristik dan kimia tanah, iklim dan vegetasi, (Hector et al. 2007). 

Tanah adalah sistem yang fundamental dan tidak mudah tergantikan dalam hubungannya mengatur 

produktivitas tanaman dan mempertahankan siklus biogeokimia, yang mana semua proses ini sangat 

tergantung pada mikroorganisme tanah baik dari segi jumlah maupun keragamannya, (Janvier et al. 2007). 

Itulah yang menyebabkan salah satu indicator sensitive dari kesuburan tanah dapat dilihat dari populasi 

mikroorgansme tanah suatu lahan. Populasi mikroorganisme pada lahan dengan system pengelolan insentif 

seperti sawah sangat dipengarui system pemupukan yang dilakukan.  

Mikroba tanah adalah salah satu komunitas biota (Kaewchai, Soytong, and Hyde 2009), yang sangat 

menarik untuk dikaji dalam rangka untuk mengetahui keberadaan dan menggunakan mereka. Jadi, mikroba 

tanah memiliki peran penting untuk subsisten di bumi, karena memiliki peran dalam siklus  biologi dan kimia 

di antara flora, fauna, dan kehidupan mikroba itu sendiri. Namun demikian, tidak setiap mikroba tanah cocok 

dan kompatibel dengan habitat dan inangnya, dan hal ini juga diketahui bahwa mereka dapat melakukan 

simbiosis. Setiap jenis mikroba mengisi peran unik dan memainkan peran yang berbeda dalam siklus nutrisi  

dan struktur tanah, (Roidah 2013). 

Mikroba berguna (effective microorganism) sebagai komponen habitat alam mempunyai peran dan 

fungsi penting dalam mendukung terlaksananya pertanian ramah lingkungan melalui berbagai proses, seperti 

dekomposisi bahan organik, mineralisasi senyawa organik, fiksasi hara, pelarut hara, nitrifikasi dan 

denitrifikasi. Dalam aliran .pertanian input organik., mikroba diposisikan sebagai produsen hara, tanah 

dianggap sebagai media biosintesis, dan hasil kerja mikroba dianggap sebagai pensuplai utama kebutuhan hara 

bagi tanaman. Di Amerika Serikat, mikroba tanah dipandang sangat penting, sehingga menjadi salah satu 

indikator dalam menentukan indeks kualitas tanah. Semakin tinggi populasi mikroba tanah semakin tinggi 

aktivitas biokimia dalam tanah dan semakin tinggi indeks kualitas tanah, (Abedon 2011). 

Tingkat pengelolaan lahan yang intensif dengan iput tinggi pada sistem pertanian konfensional 

khususnya lahan sawah dimana  penggunaan pupuk kimia sintetik, penggunaan bibit unggul dan penggunaan 

                                                     
*1 Korespondensi penulis: Hadija, Email : dhija01@gmail.com  
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pestisida dapat mempengaruhi populasi dan komposis mikroorganisme tanah secara signifikan. Oleh karena 

itu dibutuhkan managemen  pengolahan lahan secara tepat dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbagan 

ekologi mikroorganisme dalam rangka melestarikan ekosistem yang nantinya mampu meningkatkan 

biodeversity (populasi) mikroorganisme tanah. Salah satu cara yang dapat dilakuakan  untuk menjaga atau 

meningkatkan populasi mikroorganisme tanah adalah pengelolaan hayati tanah dengan memperbaiki 

lingkungan fisik mikroorganisme tanah seperti dengan mengembalikan residu hasil panen ke lahan produksi, 

dimana hasil panen bisa dapat langsung dikembalikan ke lahan atau diolah menjadi kompos. Pemanfaat residu 

hasil panen seperti jerami padi  baik secara lansung atau diolah menjadi kompos, dimana dengan adanya bahan 

organik dari  hasil panen kondisi ini akan memungkinkan keberadaan mikroorganisme tanah akan berlimpah 

karana adanya suplay bahan organik. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan didua kabupaten yaitu :  di Desa Lau  Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi 

Selatan, dan  Penelitian ini juga dilaksanakan di laboratorium Bioteknologi Tanah dan Laboratorium Kimia 

Tanah, Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. 

Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari hasil analisis populasi bakteri tanah organic dan anorganik di  laboratorium dan data sekunder 

dari studi literature yang relevan. 

Metode Penelitian 

Metode analisis kelimpahan mikroorganisme tanah pada rizosfer tanaman padi dilakukan dengan 

beberapa tahap. Dimulai pengambilan sampel tanah dari rizosfer tanaman padi dengan kedalaman 10-15 cm, 

Selanjutnya dilakukan analisis kelimpahan mikroorganisme  yang terisolasi dengan metode pengenceran dan 

pencawanan (dilution and plating methods).  

Pengambilan Sampel Tanah 

Sampel tanah diambil dari rizosfer tanaman padi. Tanah  pada sekitar rizosfer diambil sebanyak 100 

g pada kedalaman 10 cm sampai dengan 15 cm dengan menggunakan bor tanah. Setiap sampel tanah diambil 

dari 3 titik untuk setiap lokasi. Sampel dari setiap titik  kemudian dimasukan  dalam plastik steril dan 

dikompositkan, lalu di bawah kelaboratorium untuk analisis fisik dan kimia tanah di laboratorium Jurusan 

Ilmu Tanah, Universitas Hasanuddin, Makassar. 

 Analisis  Kelimpahan Mikroorganisme   

Sebanyak 10 g dari tiap sampel tanah diambil untuk analisis keragaman dan kelimpahan 

mikroorganisme  melalui metode pengenceran dan pencawanan. Tiap 10 g sampel dilarutkan dengan air steril 

sehingga didapat suspensi tanah sebanyak 100 ml. Suspensi diguncang dengan menggunakan alat orbital 

shaker selama 20 menit dengan kecepatan 150 rpm. Suspensi kemudian diencerkan segera secara seri dengan 

cara mencampurkan 1 ml suspensi tanah dengan 9 ml air steril dalam tabung reaksi sehingga didapat 

pengenceran 10-1. Suspensi pengenceran 10-1 diencerkan dengan mencampurkan 1 ml larutan 10-1 dengan 9 

ml air steril dalam tabung reaksi sehingga didapat pengenceran 10-2. Pengenceran terus dilakukan hingga 

tingkat pengenceran 10-2. Untuk pengenceran 10-3  sampai 10-5   di ambil 1 ml kemudian dibiakan dalam media 

AKD. Hasil biakan diamati tiga hari setelah pencawanan (HSP) dengan asumsi semua mikroba sudah tumbuh. 

Koloni yang tumbuh pada rentang 25-250 koloni dihitug dengan nilai TPC (total plate count) dan diperoleh 

dengan menggunakan rumus : 

N = 
∑𝐶

⁅(1𝑋𝑁1)+(0,1 𝑋 𝑛2)⁆𝑥 (𝑑)
 ............................................................... (1) 

 

Keterangan 

N     = Jumlah koloni produk, dinyatakan dalam  koloni per ml atau koloni pergram 

∑C   = jumlah koloni pada semua cawan yang dihitung 

n1     = jumlah cawan pada pengenceran pertama yang dihitung 

n2     = jumlah cawan pada pengenceran kedua yang dihitung 

d      = pegenceran pertama yang dihitung 
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Identifikasi  Karakteristik Morfologi Mikroorganisme  

 Identifikasi morfologi dilakukan baik secara makrosopis maupun mikroskopis.  Penentuan karakteristik 

morfologi didasarkan pada bentuk dan warna koloni pada media biakan Nutrien Agar (NA) dan Pengamatan 

Pada Mikroskop. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan sampel tanah untuk melihat kelimpahan dan keragaman di ambil pada tiga lokasi dengan 

system pemupukan yang berbeda yaitu lokasi 1 dengan system pemupukan anorganik dimana lokasi ini 

sepenuhnya menggunakan pupuk kimia sebagai input untuk areal persawahannya, sedangakan lokasi kedua 

menggunakan system semiorganik yaitu menggunakan input  pupuk antara pupuk kimia dan pupuk. Nilai total 

plant count (TPC) kelimpahan mikroorganisme pada ketiga lokasi dapat dilihat pada (table 01). 

Tabel 1. Total Bakteri tanah pada lokasi sampling 

Lokasi Nilai TPC (CFU/g) Jumlah Isolat Nilai pH 

SM1 78 x 10-8 26 6.2 

SM2 288 x 10-6 31 5.8 

OR1 220 x 10-8 45 6.6 

OR2 752 x10-6 33 6.0 

 

Populasi bakteri tanah organik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah  semiorganik. (Prihastuti 

2011), menyatakan pemberian bahan organik ke dalam tanah dapat merangsang aktivitas enzim tanah dan 

mikroba, aktivitas enzim total tanah tergantung pada enzim ekstraseluler dan jumlah enzim dalam sel mikroba 

yang mati dan hidup. Dengan ditambahkannya bahan organik sisa dari limbah hasil pertanian ke dalam tanah, 

tidak hanya jutaan mikroorganisme yang ditambahkan ke dalam tanah, tetapi mikroorganisme yang ada di 

dalam tanah juga terpacu untuk berkembang biak. Selain itu aktivitas mikroorganisme di dalam tanah juga 

menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan seperti auksin, giberellin dan sitokinin yang dapat memacu 

pertumbuhan dan perkembangan akar-akar rambut sehingga daerah pencarian unsur-unsur hara, (Damayanti 

2011).Salah satu usaha untuk memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi utama bagi pertumbuhan 

tanaman adalah dengan cara mengaplikasi limbah organik rumah tangga yang terlebih dahulu dikomposkan. 

Bahan organik merupakan sumber utama energi bagi aktivitas jasad renik tanah. Oleh karena itu 

penambahan kompos dari bahan organik limbah rumah tangga pada tanah  akan lebih efektif perannya dalam 

peningkatan mikroba tanah seperti bakteri.  

Dilihat dari nilai pH, pada dua lokasi tersebut menujukan nilai pH yang berbeda, lokasi dengan teknik 

pemupukan organik  cenderung lebih  baik dengan nilai pH mendekati netral dibandingan dengan sistem 

pemupukan semiorganik,  indiksi ini sejalan dengan dinilai TPC anorganik lebih rendah dan dengan nilai pH 

lebih rendah. Kisaran pH untuk pertumbuhan setiap kelompok mikroorganisme  sangat bervariasi. Beberapa 

mikrobia mampu tumbuh pada kisaran pH yang lebar. Pada umumnya pertumbuhan optimum mikrobia terjadi 

pada pH 7 dan dapat tumbuh dengan baik pada kisaran pH 5 – 8 (Ramdana and Prayudyaningsih 2015). 

KESIMPULAN  

1. Populasi bakteri tanah organik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanah  semiorganik 

2. lokasi dengan teknik pemupukan organik  cenderung lebih  baik dengan nilai pH mendekati netral 

dibandingan dengan sistem pemupukan semiorganik, 
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ABSTRAK 
Senyawa klorin berpungsi untuk memutihkan dan mengkilapkan material seperti beras dan biji-boijian lainnya. 

Penggunaan klorin dalam produksi beras melalui penggilingan memungkinkan dilakukan untuk tujuan pemutihan dan 

pengkilapan permukaan. Meskipun demikian penggunaan klorin pada bahan pangan seperti beras tidak boleh digunakan 

karena berpotensi mengganggu dan merusak usus, lambung dan organ pencernaan lainnya termasuk berpotensi memicu 

kanker hati dan ginjal.Tujuan untuk mengetahui keberadaan dan kadar klorin yang dihitung sebagai Asam Hipoklorin 

dengan metode Argentometri Volhard. Pengujian dilakukan delapan sampel beras yang diambil dari beberapa pasar di 

Makassar dengan teknik porposive sampling, dengan metode kualitatif dan  kuantitatif. Analisis kualitatif klorin 

dilakukan menggunakan larutan Kalium Iodida, Asam Klorida, dan Amilum, hasil dinyatakan posistif terbentuknya 

warna biru pada larutan uji menunjukkan bahwa sampel ini mengandung klorin. Hasil analisis kualitatif ini menunjukkan 

bahwa 3 (tiga), yakni sampel A, E dan H dari 8 (delatan) sampel beras tersebut positif mengandung klorin, sehingga tidak 

layak di konsumsi karena mengandung bahan kimia (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/ 

OT.140/3/2007). Ketiga sampel yang positif ini selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif. Hasil analisis kuantitatif 

diperoleh kadar rata-rata klorin dalam sampel A adalah 28,85 ppm, sampel E adalah 34,13 ppm dan sampel H adalah 

28,84 ppm. Ketiga sampel ini tidak layak dikonsumsi karena melebihi nilai ambang batas yang dipersyaratkan menurut 

Permenkes RI No.772/ Menkes/Per/XI/88. 

 

Kata kunci : klorin, Argentometri, beras, pasar Tradisional. 

 

PENDAHULUAN 

Tanaman padi diperkirakan berasal dari Bangladesh di Asia selatan. Padi yang digiling menjadi beras 

merupakan serealia yang sangat penting dan merupakan bahan pangan pokok bagi setengah penduduk bumi 

pada umumnya dan sebagian besar rakyat Indonesia pada khususnya. Tanaman padi merupakan rumputan 

tahunan yang menghasilkan sejumlah cabang-cabang halus yang berakhir dengan butiran tunggal yang 

terbungkus oleh kulit. Konsumsi beras dalam bentuk nasi merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat 

dipungkiri. Sebanyak 75% masukan kalori harian masyarakat di negara-negara Asia yang penduduknya padat, 

khususnya Bangladesh, Myanmar, Kamboja, Cina, Indonesia, Korea, Laos, Filipina, Srilangka, Thailand, dan 

Vietnam berasal dari beras. Lebih dari 50% penduduk dunia tergantung pada beras sebagai sumber kalori 

utama. Keterikatan pada beras sebagai bahan pokok dikarenakan pengolahannya mudah dan cepat, memberi 

kenikmatan pada saat menyantap, dan aman dari segi kesehatan. Namun, keamanan ini terusik oleh adanya 

isu keberadaan bahan kimia berbahaya pada beras.   

Beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia dan penduduk daerah 

tropik lainnya. Beras adalah butir padi yang telah dibuang kulit luarnya (sekamnya) yang menjadi dasar dedak 

kasar. Dedak halus berasal dari lapisan-lapisan permukaan biji beras, misalnya lapisan aleuron, lembaga dan 

beberapa lapis sel biji beras yang terlepas waktu proses penggilingan. Bila dedak kasar tidak dapat dikonsumsi 

oleh manusia maka dedak halus masih dapat dijadikan bahan makanan untuk konsumsi. Dedak kasar biasanya 

masih dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar atau dipergunakan sebagai campuran bahan pakan ternak dan 

unggas atau ikan. 

Kandungan beras terdiri atas bagian gabah yang diperoleh setelah penggilingan yang kemudian 

disebut beras giling, mengandung 78% karbohidrat dan 7% protein. Sebagian terbesar karbohidrat dalam beras 

adalah pati (85-90% dari berat kering), sebagian kecil pentosan (2,0-2,5%) dan gula (0,6-1,4%). Pati beras, 

sebagaimana pati pada umumnya terdiri atas rangkaian satuan-satuan α-D-glukosa yang terdiri atas fraksi 

berantai lurus yaitu amilosa dan fraksi berantai cabang yaitu amilopektin. Amilopektin merupakan fraksi 

utama pada beras. Berdasarkan kadar amilosanya, beras (tidak termasuk beras ketan) dapat dikelompokkan 

menjadi beras beramilosa sedang (20-25%) dan beras beramilosa tinggi yang lazim disebut beras keras (25 – 

                                                     
*1Korespondensi penulis: Siti Aminah, Telp. 08121660403324, Email :  staminah1972@gmail.com    

mailto:staminah1972@gmail.com
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33%). Perbandingan berat amilopektin dan amilosa dalam beras merupakan faktor terpenting dalam penentuan 

mutu rasa dan tekstur nasi. makin tinggi kadar amilosa, volume nasi yang diperoleh makin besar tanpa 

kecenderungan mengempes, karena amilosa mempunyai kemampuan retrogradasi yang lebih besar. Penyusun 

utama kedua pada beras adalah protein. Beras pecah kulit mengandung protein sekitar 8% pada kadar air 14% 

dan sekitar 7% pada beras giling. Penyusun selanjutnya pada beras adalah lipida. Kadar lemak pada beras 

pecah kulit adalah 2,4-3,9% dan 0,3-0,6% pada beras giling. Vitamin pada beras yang terutama ialah tiamin, 

riboflavin, niasin, dan piridoksin, masing-masing terdapat dalam 4 µg/g; 0,6 µg/g dan 50 µg/g. Beras 

mengandung vitamin A dan vitamin D. Mineral pada beras terutama terdiri atas unsur-unsur fosfor, 

magnesium, dan kalium. Selain itu terdapat kalsium, natrium, silika dan besi.  

Warna beras berbeda-beda karena adanya perbedaan genetik, akibat perbedaan gen yang mengatur 

warna aleuron, warna endospermia dan komposisi pati pada endospermia. Warna beras yang umum 

dikembangkan di Indonesia terdiri atas: a. beras biasa, berwarna putih agak transparan karena memiliki sedikit 

aleuron dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras; b. beras merah, 

akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau 

ungu; c. beras hitam, sangat langka, disebabkan aleuron dan endospermia memproduksi antosianin dengan 

intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam; d. beras ketan berwarna putih, tidak 

transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin; e. Ketan hitam, merupakan versi 

ketan dari beras hitam. Beberapa jenis beras mengeluarkan aroma wangi bila ditanak (misalnya Cianjur, 

Pandanwangi atau Rajalele). Bau ini disebabkan beras melepaskan senyawa aromatik yang memberikan efek 

wangi. Sifat ini diatur secara genetik dan menjadi objek rekayasa genetika beras. 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.140/3/2007 tentang pelarangan 

penggunaan bahan kimia berbahaya pada proses penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras menyatakan 

bahwa beras adalah hasil utama dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi (Oryza sativa L.) yang 

seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah 

dipisahkan. Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa beras yang diperoleh melalui penggilingan padi, 

huller, dan penyosohan beras dilarang menggunakan bahan kimia berbahaya.  

Hasil pemeriksaan gabungan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata, 

Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Pengawasan Obat dan Makanan, telah ditemukan adanya klorin 

pada beras di beberapa kota di Indonesia (Medan, Tangerang, Banten, Bandung, Bekasi, Bogor  dan Manado) 

setelah uji laboratorium (Yus, 2007). 

Secara ilmiah, klorin adalah bahan kimia yang berfungsi sebagai desinfektan atau pembunuh kuman. 

Zat kimia ini bersifat racun bagi tubuh yang dalam perdagangan Internasional disimbolkan dengan lambang 

tengkorak. Penggunaan klorin adalah bagian dari praktik curang sejumlah pedagang beras dalam upaya 

menaikkan harga. Klorin digunakan pada beras yaitu sebagai anti jamur dan efek putih dengan cara 

mencampurkan ke dalam beras melalui proses perendaman maupun penyemprotan sehingga beras menjadi 

putih, bersih, mengkilap, tidak mudah rusak dan memiliki nilai jual yang tinggi. Padahal klorin biasa 

digunakan untuk memutihkan kain. Klorin yang tertelan dapat menimbulkan nyeri dan inflamasi pada mulut, 

kerongkongan, lambung, dan perut, serta iritasi membran mukosa perut dan pernapasan. Dalam jangka 

panjang bisa menyebabkan kanker hati dan ginjal. 

Klorin digunakan secara meluas dalam pembuatan produk sehari-hari (dalam bentuk acid dan garam 

hipoklorus). Klorin digunakan untuk membunuh bakteri pada bekal minuman dan kolam renang. Digunakan 

secara meluas di dalam pembuatan kertas, fungsi antiseptik, racun serangga, bahan cat lukisan, produk-produk 

petroleum, plastik, obat-obatan, tekstil, pelarut, dan banyak produk lainnya. Dipasaran klorin banyak 

diperjualbelikan dalam bentuk kalsium hipoklorida atau yang dikenal para pedagang kimia sebagai kaporit. 

Kaporit ini yang umum digunakan sebagai pemutih. 

Permasalahan yang muncul dari uraian di atas adalah apakah beras yang beredar di pasar Tradional 

Makassar tidak mengandung bahan tambahan termasuk bahan kimia sehingga aman untuk dikonsumsi. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis klorin pada beras yang beredar di pasar tradicional Kota Makassar 

dengan menggunakan metode análisis kualitatif (penggunaan reagen kimia spesifik) dan metode kuantitatif 

untuk menentukan kadar klorin dalam beras menggunakan cara Argentometri Volhard. 
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METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Beberapa peralatan yang digunakan diantaranya: batang pengaduk, blender, cawan porselin, 

seperangkat alat gelas, mikro Buret, sendok tanduk, Thermometer, timbangan analitik. Bahan yang dugunakan 

adalah: Aqua Destillata, Asam Klorida p.a., Asam Nitrat p.a., sampel beras, Feri Amonium Sulfat, Kalium 

Iodida, Kalium Kromat, Kalium Tiosianat, Larutan Kanji/ Amilum, Natrium Klorida p.a., Nitrobenzen dan 

Perak Nitrat (AgNO3). 

 

b. Pengambilan dan Penyiapan Sampel 

Sampel beras sebanyak 8 (delapan) jenis diperoleh dari beberapa Pasar Tradisional di Kota Makassar. 

Pengambilan sampel dengan teknik porposive sampling yaitu sampel berupa beras yang dicurigai mengandung 

klorin  dengan ciri-ciri fisik berwarna putih bersih, lebih mengkilap, dan licin). Sampel  beras disiapkan dengan 

cara mengolah sampel sesuai prosedur sampel beras dihaluskan menggunakan alat penghancur (blender), 

kemudian sampel halus di buat dalam bentuk larutan dengan cara ditimbang ±1 g sampel beras yang telah 

dihaluskan dalam gelas piala, ditambahkan 10 ml Aquadest, dikocok, didiamkan selama 10 menit lalu disaring. 

  

c. Prosedur Kerja dan Metode Analisis 

Analisis Kualitatif untuk menentukan komponen klorin dalam sampel beras dilakukan dengan 

prosedur: filtrat dipipet 2 ml, dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan larutan Kalium 

Iodida dan Asam Klorida encer, kemudian ditambahkan larutan kanji, jika terjadi warna biru berarti positif 

mengandung klorin. Analisis Kuantitatif untuk menentukan kadar klorin setiap sampel yang positif 

mengandung klorin, dilakukan dengan terlebih dahulu membuat larutan baku AgNO3 0,02 N, lalu larutan 

tersebut dibakukan, membuat larutan baku KCNS 0,02 N, selanjutnya dibakukan.  

Penentuan kadar klorin dilakukan dengan prosedur: ditimbang seksama sampel beras yang telah 

dihaluskan sebanyak ± 5 gram, dimasukkan ke dalam gelas piala, ditambahkan 15 ml Aqua dest, diaduk, 

didiamkan 10 menit dan disaring kedalam erlenmeyer 250 ml. Residu ditambahkan Aqua Dest 15 ml, diaduk, 

didiamkan 10 menit dan disaring kedalam Erlenmeyer 250 ml yang telah berisi filtrat pertama. Filtrat lalu 

ditambahkan 3 ml HNO3 6 N. Kemudian ditambahkan AgNO3 standar dari dalam buret sebanyak 5 ml. Lalu 

ditambahkan 3 ml nitrobenzen dikocok kuat untuk mengkoagulasi endapan, lalu ditambahkan 1 ml indikator 

besi(III). Larutan tersebut dititrasi dengan perak nitrat yang tersisa dengan larutan KSCN 0,02 N standar 

sampai larutan tepat berwarna kemerahan yang permanen. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis kualitatif perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan penentuan kadar klorin dalam 

setiap sampel. Tujuan dari análisis ini adalah análisis awal untuk melihat apakah sampel tersebut 

terkontaminasi (mengandung) klorin atau tidak. Tujuan lain dari análisis kualitatif adalah untuk efisiensi 

prosedur dan meminimalkan penggunaan bahan agar lebih akenomis. Hasil analisis kualitatif untuk 

menentukan 8 macam sampel beras apakah positifmengandung klorin atau tidak, sebagaimana disajikan pada 

Tabel 1, berikut: 
 

Tabel 1. Hasil Analisis kualitatif keberadaan Klorin pada sampel beras yang beredar di Pasar Tradisional Kota Makassar 

K. Sampel Pereaksi Pengamatan Pustaka Simpulan Keterangan 

A 

+ Kalium Iodida  

+ As. Klorida encer  

+ Larutan Kanji 

Larutan Biru 

Larutan 

Biru 

+ M. klorin 

B Larutan Bening - Tidak M. klorin 

C Larutan Keruh - Tidak M. klorin 

D Larutan Putih - Tidak M. klorin 

E Larutan Biru + M. klorin 

F Larutan Bening  - Tidak M. klorin 

G Larutan Bening - Tidak M. klorin 

H Larutan Biru + M. klorin 

Keterangan: Merek dan produksi dirahasiakan 
 

 Berdasarkan hasil uji kualitatif di atas, maka sampel yang positif mengandung klorin yakni sampel 

dengan kode A, E dan H, dimana ketiga sampel tersebut dilanjutkan pada tahap analisis kuantitatif 
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menggunakan metode Argentometri Volhard, bertujuan untuk menentukan kadar ketiga macam sampel 

tersebut.  Hasil analisis kuantitatif seperti yang tertera pada Tabel 2, berikut: 
 
Tabel 2.  Hasil Analisis Kuantitatif kandungan klorin pada beras yang beredar di Makassar dengan metodeb Argentometri 

Volhard. 

K. 

Sampel 
Replikasi 

Kadar Klorin  

(ppm) 

Kadar rata-rata  

(ppm) 

A 

1 23,63 

28,85 2 39,31 

3 23,62 

E 

1 23,61 

34,13 2 39,45 

3 39,33 

H 

1 23,62 

28,84 2 23,62 

3 39,30 

  

Konsumsi beras dalam bentuk nasi merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipungkiri. 

Keterikatan pada beras sebagai bahan pokok dikarenakan pengolahannya mudah dan cepat, memberi 

kenikmatan pada saat menyantap, dan aman dari segi kesehatan karena nasi yang dikonsumsi dapat terserap 

oleh tubuh lebih cepat karena mengandung amilum lebih tinggi,sedangkan kadar amilopektinnya lebih rendah. 

Namun, keamanan ini terusik oleh adanya isu keberadaan bahan kimia berbahaya pada beras. Meskipun 

pemerintah (Menteri Pertanian) telah melarang penggunaan bahan kimia berbahaya pada proses penggilingan 

padi, huller, dan penyosohan beras, dimana termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 32/PERMENTAN 

/OT.140/3/2007. Beras yang dicampur bahan kimia sangat membahayakan kesehatan bahkan bisa berakibat 

pada kematian. Salah satu diantaranya adalah beras yang dicampur klorin. Klorin digunakan pada beras yaitu 

sebagai anti jamur dan efek putih sehingga beras jadi putih, bersih, mengkilap, tidak mudah rusak, bertujuan 

untuk meningkatkan nilai jual yang tinggi. Melakukan suatu pengolahan tertentu untuk meningkatkan kualitas 

beras diperbolehkan, namun tidak dilakukan dengan cara penambahan bahan kimia karena dapat memberi 

efek buruk terhadap kesehatan. Hasil analisis kualitatif, sampel beras diperoleh data 8 (delapan), ternyata ada 

3 (tiga) sampel yang positif mengandung klorin, (Tabel 1). 

Analisis kuantitatif terhadap 3 sampel yang dinyatakan positif mengandung klorin, selanjutnya 

dilakukan analisis kuantitatif. Kadar klorin dalam sampel ditentukan berdasarkan volume titran erak nitrat 

yang tersisa, dititrasi dengan larutan KSCN 0,02 N standar sampai larutan tepat berwarna kemerahan yang 

permanen. Lalu diamati volume Kalium Tiosianat yang digunakan, kemudian dihitung kadar klorin yaitu 

sebagai asam hipoklorin pada masing-masing sampel berdasarkan reaksi: 

3 ClO- + 2 Ag+             ClO3
- + 2 AgCl……………………………………(1) 

3 mol ClO- ~ 2 mol Ag+ ~ 2 mol AgCl …………….……………………………(2) 
Hasil analisis kuantitatif menunjukkan kadar rata-rata klorin yang dihitung sebagai asam hipoklorin 

pada sampel A adalah 28,85 ppm, sampel E adalah 34,13 ppm dan sampel H adalah 28,84 ppm, (Tabel 2). 

Berdasarkan data di atas maka dinyatakan bahwa ketiga jenis sampel tersebut (sampel A, E dan H) tidak layak 

konsumsi karena mengandung klorin yang melebihi nilai ambang batas yang dipersyaratkan. Sesuai hal 

tersebut, disarankan kepada instansi yang berwenang agar melakukan pengawasan terhadap kualitas beras dan 

penarikan beras yang mengandung klorin yang beredar di Pasar Tradisional Kota Makassar. Klorin yang 

tertelan dapat menimbulkan nyeri dan inflamasi pada mulut, kerongkongan, lambung, dan perut, serta iritasi 

membran mukosa perut dan pernapasan. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker hati dan ginjal. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian analisis klorin 8 sampel beras yang beredar di Pasar Tradisional Kota 

Makassar, disimpulkan: Tiga dari delapan sampel beras (sampel A, E dan H) positif mengandung klorin; Kadar 

klorin rata-rata pada tiga sampel dihitung sebagai asam hipoklorin yaitu sampel A kadar 28,85 ppm, sampel 

E kadar 34,13 ppm dan sampel H kadar 28,84 ppm; Ketiga jenis macam sampel beras tersebut tidak layak edar 

di masyarakat dan hendaknya di tarik oleh pihak yang berwewenang. 
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ABSTRAK 
Tanaman Jabon telah dikembangkan oleh masyarakat pada kawasan rehabilitasi, hutan rakyat maupun HTI (Hutan 

Tanaman Industri) (Susanty, 2014). Praktik pertanian untuk tanaman tahunan tidak terlepas dari pengaruh 

keanekaragaman Arthropoda. Keanekaragaman Arthropoda di suatu habitat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sampai 

saat ini belum diketahui jenis Arthropoda yang terdapat di areal pertanaman Jabon putih di Gorontalo. Hal ini yang 

mendasari diperlukannya kajian untuk mempelajari keanekaragaman Arthropoda pada pertanaman Jabon putih di PT. 

Gorontalo Citra Lestari. Prosedur yang digunakan dalam penelitian meliputi:  penentuan plot, pengamatan secara 

langsung, pengambilan sampel, pengawetan, dan identifikasi Arthropoda yang ada pada tanaman Jabon putih. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai bulan Maret 2018 di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Gorontalo 

Citra Lestari di Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Luas lahan yang sudah di Tanami 

pohon jabon di desa Iloheluma seluas 639,52 Ha. Sortasi dan Identifikasi dilaksanakan PT. Gorontalo Citra Lestari. Dari 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tingkat identifikasi Arthropoda yang 

tergolong sebagai hama sebanyak 11 famili (399 individu) di kawasan hutan tanaman industri (HTI) PT. Gorontalo Citra 

Lestari. Sedangkan jumlah populasi musuh alami sebanyak 3 famili (18 individu). Hama utama yang ditemukan dari 

tanaman jabon yaitu individu dari Arthrochista hilaris sebanyak 92 individu, Scarabaeidae sebanyak 194 individu, 

Elateridae sebanyak 65 individu dan Daphnis hypothous hanya berjumlah 6 individu. Sedangkan musuh alami yang 

ditemukan yaitu Ordo Araneae dari Kelas Arachnida sebanyak 12 individu, Coccinellidae hanya 4 individu, dan 

Reduviidae hanya 2 individu.  

Kata kunci: tanaman Jabon, keanekaragaman Arthropoda, HTI. 

PENDAHULUAN 

Jabon putih (Anthocephalus cadamba Miq.) merupakan salah satu jenis tumbuhan asli Indonesia yang 

berpotensi untuk dikembangkan dalam pembangunan hutan tanaman maupun untuk tujuan lainnya, seperti 

reklamasi lahan bekas tambang, penghijauan dan pohon peneduh (Mansur dan Tuheteru, 2010). Jabon putih 

mengandung senyawa aktif  kuinon dan steroid yang berfungsi sebagai antimukroba dan antibakteri. Ekstrak 

dari daun jabon dapat berfungsi sebagai obat kumur dan daun segarnya dapat digunakan sebagai pakan ternak 

atau digunakan sebagai piring dan serbet alami. Kulit kayu yang kering digunakan sebagai bahan tonik dan 

obat untuk menurunkan demam. Bagian akarnya dapat dijadikan bahan antimikroba, pewarna kuning dari kulit 

akar berfungsi sebagai tanin (Mindawati dkk., 2015) 

Tanaman Jabon telah dikembangkan oleh masyarakat pada kawasan rehabilitasi, hutan rakyat maupun 

HTI (Hutan Tanaman Industri) (Susanty, 2014). Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan HTI KTG 

(Katingan Timber Group) Gorontalo (2017), PT. Gorontalo Citra Lestari memiliki luas lahan sebesar ±46.170 

Ha dan panjang batas keseluruhan 294,24 Km yang akan ditanami pohon Jabon merah, Jabon putih dan 

Sengon, dari bulan Maret Tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober Tahun 2017 sudah di tanami dengan luas 

8678,37 Ha. Pada saat ini produksi pohon Jabon putih terus meningkat dikarenakan masa tanam yang singkat, 

yaitu selama 5-8 tahun. Hal tersebut beriringan dengan meningkatnya hama pada pohon Jabon putih yang 

merugikan perusahaan. Hingga saat ini, perusahaan sering mengalami kerugian dikarenakan pohon Jabon 

putih yang sering terserang oleh hama yang menyebabkan kualitas pohon buruk dan mengalami kematian.  

Praktik pertanian untuk tanaman tahunan tidak terlepas dari pengaruh keanekaragaman Arthropoda. 

Keanekaragaman Arthropoda di suatu habitat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Penelitian keragaman 

beberapa Arhtropoda yang berperan sebagai hama yang menyerang tanaman jabon pernah dilakukan di HTI 

dan hutan rakyat Riau, Arthropoda yang ditemukan yaitu antara lain Arthroschista hilaralis, Cosmoleptrus 

sumatranus, Coptotermes, ulat kantung (Pychidae) dan Dysdercus cingulatus (Pribadi 2010; dalam Susanty 

                                                     
*1 Korespondensi penulis: Evie Adriani, Telp. 085299271240, Email :  evie.adriani@gmail.com  
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2014). Sampai saat ini belum diketahui jenis Arthropoda yang terdapat di areal pertanaman Jabon putih di 

Gorontalo. Hal ini yang mendasari diperlukannya kajian untuk mempelajari keanekaragaman Arthropoda pada 

pertanaman Jabon putih di PT. Gorontalo Citra Lestari. 

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian yang berjudul Identifikasi Arthropoda Pada 

Tanaman Jabon putih (Anthocephalus cadamba Miq.) Di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Gorontalo 

Citra Lestari untuk mengetahui keanekaragaman dan kelimpahan komposisi Arthropoda pada 

pertanaman Jabon putih di Gorontalo. 
 

METODE PENELITIAN 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Kertas label, pot sampel, gunting, pinset, 

pita,spidol permanent dan kamera digital. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: tanaman Jabon 

putih, alkohol 70%.  

 Prosedur yang digunakan dalam penelitian meliputi:  penentuan plot, pengamatan secara langsung, 

pengambilan sampel, pengawetan, dan identifikasi Arthropoda yang ada pada tanaman Jabon putih. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai bulan Maret 2018 di Areal Hutan Tanaman Industri (HTI) 

PT. Gorontalo Citra Lestari di Desa Iloheluma, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Luas lahan 

yang sudah di Tanami pohon jabon di desa Iloheluma seluas 639,52 Ha. Sortasi dan Identifikasi dilaksanakan 

PT. Gorontalo Citra Lestari. 

Metode Pengambilan Sampel 

Pengamatan terhadap Arthropoda dilakukan pada tanaman Jabon putih dengan metode pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara visual (pengamatan langsung pada 

tanaman). Pengambilan sampel dilakukan selama sebulan dengan 4 kali ulangan atau sekali seminggu pada 

pukul 06:00 – 10:00 WITA. 

Penetapan tanaman Jabon putih yang dijadikan sebagai sampel pengamatan yaitu dengan cara 

penentuan sampel secara acak yaitu  pada 1 petak tanaman dengan Luas 8,32 Ha terdiri atas 3 plot, dalam 

setiap plot mewakili tanaman dengan jarak tanam 4 x 3 m sebanyak 50 pohon dalam luas 0,06 Ha, jadi dalam 

3 plot memiliki 150 tanaman dengan luas 0,18 Ha. Pengambilan sampel Arthopoda dilakukan dengan cara 

langsung ke pertanaman dengan menggunakan tangan. 

Ket:  JP = Jumlah Pohon (150 Phn) 

  1 plot = 50 Pohon 

JT  = Jarak Tanam (4x3 meter) 

JK  = Jarak Keliling 

  Ha = ? 

 Penyelesaian =  150 x (4 x 3) = 600 m 

   =  600  = 0,06 Ha 

      10000 

   = 3 x 0,06   

Jadi,  = 0,18 Ha 

Pengambilan sampel secara langsung dengan menggunakan tangan dilakukan untuk menangkap atau 

mengambil Arthropoda yang aktif pada bagian pohon atau daun tanaman. Sampel hasil pengambilan kemudian 

dimasukkan kedalam pot sampel yang telah berisi alkohol 70%. 

Identifikasi Arthropoda 

Sampel Arthropoda yang sudah didapatkan dan dikoleksi pada semua Jabon putih yang diidentifikasi 

hingga tingkat famili menggunakan kunci determinasi serangga (Subyanto dkk, 1991) serta dengan 

menggunakan spesimen referensi dari berbagai sumber dan ditentukan status dari Arthropoda tersebut.  

Analisis Data  

Data hasil identifikasi ditabulasikan dalam tabel menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. 

Dilakukan perhitungan pada jumlah spesimen, jumlah ordo, jumlah famili dalam tiap-tiap ordo dan 

dipisahkan golongan yang berperan sebagai musuh alami dan sebagai hama. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelimpahan dan Keanekaragaman Arthropoda 

Berdasarkan hasil identifikasi Arhtropoda pada tanaman jabon putih di Areal HTI PT. Gorontalo Citra 

Lestari yaitu 5 ordo Insekta dan 1 ordo Arachnida, ditemukan sebanyak 14 famili dengan jumlah individu 

Arthropoda 417. Jumlah individu untuk setiap famili Arthropoda yang ditemukan dapat dilihat pada Gambar 

1. Jumlah individu Arthropoda terbesar berturut – turut adalah ordo Coleoptera (294 individu), Lepidoptera 

(100 individu), Orthoptera (7 individu), Hemiptera (3 individu), Blattodea (1 individu) dan Araneae (12 

individu). 

Famili serangga dari ordo Coleoptera yaitu Chrysomelidae (15 individu), Scarabaeidae (194 individu), 

Coccinellidae (4 individu), Curculionidae (16 individu), dan Elateridae (65 individu). Pada ordo Lepidoptera, 

terdiri dari famili Sphyngidae dan nama spesiesnya Daphnis hypothous (6 individu), famili Pyralidae dengan 

nama spesiesnya Arthrochista hiralaris (92 individu), dan Amattidae (2 individu). Pada ordo Orthoptera, 

terdiri dari famili Acrididae (6 individu). Ordo Hemiptera yaitu famili Reduviidae (2 individu), famili 

Cicadidae (1 individu) dan Derbidae (1 individu). Ordo Blattodea hanya di temukan satu family saja yaitu 

Blattidae (1 individu).  Ordo Araneae dari Kelas Arachnida (12 individu).  

 Berdasarkan pengamatan ditemukan 92 individu dari Arthrochista hilaris yang merupakan hama 

utama yang menyerang tanaman jabon di HTI Jabon Gorontalo Utara. Hal tersebut serupa dengan pendapat 

Pribadi (2010) dalam Susanty (2014) bahwa salah satu hama defoliator yang banyak menyerang tanaman 

Jabon yaitu A. hilaris. Hama ini menjadi hama dominan dan menyebabkan kerusakan yang tinggi pada 

tanaman jabon di Riau dan Kalimantan Timur  

 
Gambar 1. Grafik Jumlah kelimpahan individu tiap famili Arthropoda 

 

Keragaman Arthropoda sesuai plot dan interval pengamatan 

Plot I 

Berdasarkan hasil pengamatan, maka ditemukan 6 famili serangga dan famili Scarabaeidae, Pyralidae 

dan Elateridae yang paling banyak populasinya. Jumlah populasi Scarabaidae dari total pengamatan yaitu 

sebanyak 78 individu. Jumlah populasi dari famili Pyralidae sebanyak 50 individu pada pengamatan kedua 

dan 5 individu pada pengamatan ketiga. Sedangkan pada famili Elateridae ditemukan 53 individu dari total 

seluruh pengamatan. 

 Jumlah populasi serangga pada pengamatan pertama hanya 19 individu, pada pengamatan kedua 

sebesar 72 individu, dan pada pengamatan ketiga sebesar 59 individu dan pada pengamatan keempat 

mengalami peningkatan dari pada pengamatan pertama yaitu dengan jumlah populasi serangga menjadi 43 

individu (Tabel 1). 
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Tabel 1. Keragaman Arthropoda pada plot I dan interval pengamatan 

PLOT I 

Nama Famili Pengamatan I Pengamatan II Pengamatan III Pengamatan IV Total 

Scarabaeidae 7 3 45 23 78 

Elateridae 12 19 5 17 53 

Pyralidae 0 50 5 0 55 

Chrysomeliodae 0 0 1 2 3 

Curculionidae 0 0 3 0 3 

Acrididae 0 0 0 1 1 

Total 19 72 59 43 193 

 

Plot II 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 9 famili serangga dan 1 ordo laba-laba yang berada 

pada Plot II. Adapun nama familinya berturut-turut beserta jumlahnya dalam tiap pengamatan sebagai berikut 

yaitu Scarabaeidae (33 individu), Pyralidae (13 individu), Acrididae (14 individu), Coccinellidae (2 individu), 

Sphyngidae (4 individu), Curculionidae (14 individu), Chrysomeliodae (4 individu), Elateridae (3 individu), 

dan Cicadidae (1 individu). Peneliti hanya mampu mengidentifikasi hingga ordo Araneae untuk kelas 

Achranidae. 

Berdasarkan pengamatan pada plot II atau pada tanaman jabon umur 4 bulan, ditemukan lebih banyak 

keragaman Arthropoda dibandingkan dengan  plot I yang usia tanamannya sudah 6 bulan. Hal tersebut 

dikarenakan lebih banyaknya vegetasi bawah yang terdapat pada plot II yang memungkinkan serangga atau 

laba-laba dapat hidup pada kondisi tersebut. Pebrianti dkk (2016) mengemukakan bahwa umur tanaman dapat 

memengaruhi keanekaragaman Arthropoda pada suatu habitat. Semakin tua umur tanaman maka akan 

memengaruhi kondisi vegetasi yang terdapat didalamnya. 

 
Tabel 2. Keragaman Arthropoda pada plot II dan interval pengamatan 

PLOT II 

Nama Famili Pengamatan I Pengamatan II Pengamatan III Pengamatan IV Total 

Scarabaeidae 3 2 20 24 49 

Araneae 1 2 1 0 4 

Pyralidae 10 0 2 7 19 

Acrididae 1 0 1 1 3 

Coccinellidae 1 0 0 1 2 

Spinghidae 2 2 0 0 4 

Chrysomeliodae 0 7 2 0 9 

Curculionidae 0 0 6 0 6 

Elateridae 0 0 1 0 1 

Cicadidae 0 0 1 0 1 

Total 18 13 34 33 98 

 

Plot III 

 Hasil penelitian yang telah diperoleh dari pengamatan di plot III dengan jumlah pohon 50 dengan 

umur tanaman 2 bulan setelah tanam sebanyak 12 famili serangga dan 1 ordo laba-laba. Adapun  jumlah 

individu tiap famili serangga dan laba-laba yang ditemukan yaitu sebagai berikut, Araneae ditemukan hampir 

tiap pengamatan kecuali pengamatan ke-4 (8 individu), famili Reduviidae ditemukan di pengamatan 1 atau 2 

saja dan masing-masing hanya berjumlah 1 tiap pengamatan (2 individu), famili Scarabaeidae ditemukan di 

seluruh pengamatan dengan jumlah 67 individu dari total pengamatan dan di pengamatan ke-4 yang paling 

banyak populasinya yaitu berjumlah 41 individu (Tabel 3). Hal ini dikarenakan jumlah populasi Arthropoda 
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dalam suatu ekosistem dipengaruhi oleh umur tanaman inang. Sesuai yang dikemukakan oleh Senewe dkk 

(2017) bahwa tinggi rendahnya populasi Arthropoda dalam suatu ekosistem dipengaruhi tingkat kepadatan, 

disribusi, natalitas, mortalitas, struktur umur, dan kecenderungan populasi. Kecenderungan populasi dalam 

hal ini peranan hama dari famili Scarabaeidae yang menyerang tanaman jabon pada bagian daun yang sesuai 

untuk perkembangannya. 

Tabel 3. Keragaman Arthropoda pada plot III dan interval pengamatan 

PLOT III 

Nama Famili Pengamatan I Pengamatan II Pengamatan III Pengamatan IV Total 

Araneae 2 2 4 0 8 

Reduvidae 1 1 0 0 2 

Scarabaeidae 5 10 11 41 67 

Elateridae 11 0 0 0 11 

Coccinellidae 1 0 0 1 2 

Pyralidae 3 5 0 10 18 

Blattidae 1 0 0 0 1 

Chrysomeliodae 1 1 0 1 3 

Amattidae 0 1 0 1 2 

Acrididae 0 2 0 0 2 

Curculionidae 0 1 0 6 7 

Spinghidae 0 0 0 2 2 

Derbidae 0 0 0 1 1 

Total 25 23 15 63 126 

 

Jumlah famili yang ditemukan dalam penelitian ini  berbeda antara tiap plot, terdapat keragaman 

famili antar tiap plot pengamatan. Famili Arthropoda yang berhasil di identifikasi sebanyak 14 dan hanya 6 

famili yang di temukan pada semua plot pengamatan sedangkan 8 famili lain ada yang hanya ditemukan pada 

satu atau dua plot. Famili yang hanya ditemukan pada plot I adalah Chrysomeliodae (ordo Coleoptera), 

Elateridae, Scarabaeidae, Curculionidae, Acrididae dan Pyralidae dengan spesies A. hilaralis. Famili yang 

hanya ditemukan di plot II adalah Scarabaeidae, Pyralidae  dengan spesies A. hilaralis (ordo Lepidoptera), 

Araneae (Kelas Arachnida), Acrididae, Coccinellidae, Daphnis hypothous, Curculionidae, Chrysomeliodae, 

Elateridae (ordo Coleoptera), dan Cicadidae. 

Proporsi Peranan Arthropoda 

Arthropoda yang ditemukan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua berdasarkan sifat atau 

peranannya di alam yaitu Arthropoda herbivor (hama) dan musuh alami berupa predator. Berdasarkan hasil 

identifikasi diketahui bahwa proporsi tertinggi adalah Herbivor (93%). Jumlah individu Arthropoda 

berdasarkan peran pada setiap plot pengamatan ditampilkan dalam tabel 4. 

 
Tabel 4. Jumlah individu Arthropoda berdasarkan peran pada setiap plot 

Peran 
Jumlah Individu 

Total % 

Plot I Plot II Plot III 

Predator 0 6 12 18 7% 

Herbivor 193 92 114 399 93% 

Total 193 98 126 417 100% 

  

Pada tabel 4 Famili Arthropoda yang tergolong sebagai musuh alami pada tanaman jabon putih yang 

mendominasi adalah dari Kelas Arachnida (Laba-laba) ordo Araneae dengan jumlah tertinggi dari kelompok 

musuh alami sebanyak 12 individu.  

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa jumlah populasi yang berperan sebagai hama yaitu dari famili 

Scarabidae dan Pyralidae. Hama dari famili Scarabidae merupakan hama yang bersifat polifag yaitu dapat 

memakan segala jenis tanaman termasuk pada habitat pertanaman jabon. Hal tersebut sesuai dengan hasil 
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penelitian Rorong (2014) bahwa ditemukan Famili Scarabidae sebagai serangga hama yang berasosiasi pada 

pembibitan tanaman jabon. 

Hama utama dari tanaman jabon yaitu A. hilaralis yang serupa dengan hasil penelitian Susanty (2014) 

bahwa A. hilaralis menyerang dan mengganggu pertumbuhan tanaman jabon. Larva A. hilaralis memakan 

daun jabon sehingga mengganggu proses fotosintesis dan menghambat pertumbuhan tanaman. 

 Tanaman jabon yang diamati dan terserang A. hilaralis yaitu yang berumur muda (2 bulan hingga 6 

bulan). Hal ini sesuai dengan pendapat Susanty (2014)  bahwa serangan A. hilaralis pada tanaman jabon 

berumur muda di persemaian dapat menyebabkan kematian pada tanaman. A. hilaralis. Larva A. hilaralis 

memakan daun jabon dari pintalan daun yang dibuatnya. A. hilaralis memintal daun jabon dengan 

menggunakan jaring benang sutera yang berasal dari mulutnya.  

 Laba-laba sejenis hewan berbuku-buku (Arthropoda) dengan dua segmen tubuh, empat pasang kaki, 

tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah (Ester, 2010). Pada penelitian ini pada plot I dari semua 

pengamatan tidak ditemukan famili Araneae satupun, di plot II ditemukan 4 individu dan di plot III ditemukan 

8 individu jadi total famili Araneae yang di temukan sebanyak 12 individu. 

Coccinellidae (kumbang koksi) memiliki punggung yang berwarna-warni serta ada beberapa jenis 

berbintik-bintik. Pada penelitian ini famili Coccinellidae hanya ditemukan pada plot II dan III masing-masing 

plot di temukan 2 individu, jadi total famili yang ditemukan hanya 4 individu pada tanaman jabon putih di PT. 

Gorontalo Citra Lestari.  

 

 
Gambar 2. Grafik Jumlah Arthropoda yang tergolong sebagai musuh alami pada tanaman jabon putih 

   

 Kepik Reduviidae merupakan salah satu famili terbesar dari ordo Hemiptera. Baik nimfa maupun 

imago Reduviidae berperan sebagai predator terhadap serangga hama (Bellows dan Fisher 1999). Reduviidae 

termasuk predator larva dari tanaman jabon yaitu A. hilaralis. Pada penelitian ini ditemukan famili Reduviidae 

pada tanaman jabon putih hanya sedikit yaitu 2 individu pada plot 3.  

 
Gambar 3. Grafik jumlah Arthropoda yang tergolong sebagai hama pada tanaman jabon putih 



Seminar Nasional Pangan, Teknologi, dan Enterpreneurship 

“Ekspolrasi Sumberdaya Alam Hayati Indonesia Berbasis Entrepreneurship Di Era Revolusi Industri 4.0” 

Makassar, 09 Februari 2019 

182 

 

Pada Gambar 3, memperlihatkan bahwa tingkat kejadian serangan tertinggi dilakukan oleh famili 

Scarabaeidae sebanyak 194 individu dan A. hilaralis atau famili Pyralidae dengan jumlah sebanyak 92 

individu. Seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Pribadi, 2010) melaporkan bahwa A. hilaralis 

pernah menyerang jabon di Kalimantan Timur dan menyebabkan kerusakan yang serius. 

Sesuai dengan pengamatan ditemukan ciri-ciri dari serangga hama ini yaitu memiliki dua pasang 

sayap, yaitu sayap depan dan belakang. Sayap depan tebal yang  disebut elytra, dan sayap belakang tipis 

disebut selaput. Berwarna cokelat, bulat telur dengan  tarsi 5 ruas. Ciri-ciri tersebut serupa dengan hasil 

pengamatan Rorong (2014).  

Pengamatan pada plot 1 umur tanaman enam bulan (tabel 1) penelitian di PT.Gorontalo Citra Lestari 

menunjukan bahwa jumlah famili Scarabaeidae sebanyak 78 individu, sedangkan pada plot 2 umur tanaman 

empat bulan  (tabel 2) sebanyak 33 individu dan pada plot 3 umur tanaman 2 bulan (tabel 3) sebanyak 61 

individu, jadi tingkat serangan Scarabaeidae lebih banyak di plot 1 dan plot 3. Rorong (2014), menyatakan 

bahwa beberapa jenis serangga famili Scarabaeidae bersifat sebagai dekomposer atau yang mengurai kotoran, 

bangkai, atau bahkan tanaman yang membusuk seperti daun-daunan, buah-buahan dan bunga. Sehingga dalam 

hal ini jumlah populasi yang tinggi dari family Scarabaeidae yang ditemukan di HTI Jabon Gorontalo Utara 

tidak hanya berperan sebagai hama, tetapi juga berperan sebagai pengurai atau dekomposer. 

Artrhochista hilaralis merupakan hama defoliator yang dapat menimbulkan tingkat kerusakan tinggi 

pada tanaman jabon. A.hilaralis termasuk kedalam ordo Lepidoptera famili Pyralidae (Kalshoven, 1981). 

Serangga ini merupakan jenis ngengat yang aktif pada malam hari. Pada fase larva, hama ini menyerang daun 

muda dan akan memakannya sampai hanya menyisakan tulang daun. Pengamatan pada plot 1 umur tanaman 

enam bulan (tabel 1) penelitian di PT.Gorontalo Citra Lestari menunjukan bahwa jumlah individu A.Hilaralis 

sebanyak 55 individu, sedangkan pada plot 2 umur tanaman empat bulan (tabel 2) sebanyak 14 individu dan 

pada plot 3 umur tanaman 2 bulan (tabel 3) sebanyak 31 individu, jadi tingkat serangan A.Hilaralis lebih 

banyak di plot 1 dan plot 3. 

Morfologi Elateridae adalah bentuk memanjang, dengan sudut belakang akut pada prothorax. 

Memiliki mekanisme mengklik memungkinkan mereka untuk melompat dengan gerakan mendadak dari 

prothorax dan tubuh belakang (Gullan, 1994). Pada penelitian di PT.Gorontalo Citra Lestari bahwa famili 

Elateridae di temukan sebanyak 65 individu, yaitu pada plot 1 di temukan sebanyak 53 individu, pada plot dua 

hanya 1 individu, sedangkan di plot 3 ditemukan sebanyak 11 individu. (Gilang dkk, 2017) mengatakan 

Bertambahnya umur lahan reklamasi akan menambah kanopi pohon dan serasah sehingga mengubah 

mikrohabitat yang ada sebelumnya. 

Berubahnya mikrohabitat dapat memengaruhi kelimpahan, kekayaan spesies kumbang serta 

komunitasnya. Namun, Dalam penelitian serupa menunjukkan bahwa kekayaan Coleoptera tidak berbeda 

nyata pada umur lahan yang berbeda, hal tersebut dapat disebabkan oleh proses suksesi yang lambat atau 

komunitas lahan yang sama antar umur yang berbeda, seperti penanaman pohon pioneer yang sama pada lahan 

Hutan Tanaman Industri.  

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

identifikasi Arthropoda yang tergolong sebagai hama sebanyak 11 famili (399 individu) di kawasan hutan 

tanaman industri (HTI) PT. Gorontalo Citra Lestari. Sedangkan jumlah populasi musuh alami sebanyak 3 

famili (18 individu). Hama utama yang ditemukan dari tanaman jabon yaitu individu dari Arthrochista hilaris 

sebanyak 92 individu, Scarabaeidae sebanyak 194 individu, Elateridae sebanyak 65 individu dan Daphnis 

hypothous hanya berjumlah 6 individu. Sedangkan musuh alami yang ditemukan yaitu Ordo Araneae dari 

Kelas Arachnida sebanyak 12 individu, Coccinellidae hanya 4 individu, dan Reduviidae hanya 2 individu.  
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ABSTRAK 

Penambahan  bahan-bahan  alamiah  seperti  ekstrak  daun binahong dan sukrosa merupakan  salah  satu  alternatif  untuk  

memperbaiki  kualitas susu pasteurisasi konvensional yang dapat mempengaruhi kualitas organoleptik dan tingkat 

kesukaan panelis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi ekstrak daun binahong dan sukrosa yang tepat 

terhadap kualitas organoleptik (aroma dan warna) dan tingkat kesukaan susu pasteurisasi. Penelitian ini menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial dengan 2 (dua) faktor. Faktor pertama (A) adalah konsentrasi ekstrak daun 

Binahong (0%, 4%, 5%, 6%) dan faktor kedua (B) adalah konsentrasi sukrosa (0%, 5%, 7%, 9%) perlakuan tersebut 

masing-masing diulang 3 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi  konsentrasi  ekstrak  daun  binahong 

yang ditambahkan dapat menyebabkan semakin berkurang aroma susu dan tingkat kesukaan panelis sedangkan warna 

susu mengalami peningkatan namun tidak mengubah nilai aroma, warna  dan  tingkat  kesukaan  pada  susu  pasteurisasi. 

Peningkatan  konsentrasi  sukrosa  menyebabkan  perubahan  terhadap aroma, warna dan tingkat kesukaan susu 

pasteurisasi. Penggunaan  ekstrak  daun  binahong  dan  sukrosa  dalam pembuatan  susu  pasteurisasi  tidak memberikan  

interaksi  terhadap aroma, warna dan tingkat kesukaan. Kesimpulan penelitian ini yaitu konsentrasi ekstrak daun 

binahong 6% dan sukrosa 9% memiliki kualitas organoleptik (aroma dan warna) yang baik dan tingkat kesukaan 

menunjukkan agak suka pada susu pasteurisasi sehingga dapat diterima oleh konsumen. 

 

Kata kunci : aroma susu; warna susu; tingkat kesukaan; ekstrak daun binahong; sukrosa. 

PENDAHULUAN 

Susu pasteurisasi merupakan produk olahan susu dengan menggunakan proses pengolahan dengan 

pemanasan pada suhu dan waktu tertentu. Produk susu pasteurisasi saat ini telah mengalami beragam inovasi 

sehingga produk lebih bervariasi dari segi rasa, aroma dan warna. Penambahan bahan-bahan alamiah yang 

bersifat fungsional terus dilakukan, sehingga meningkatkan keunggulan produk susu pasteurisasi. Daun 

binahong merupakan salah satu bahan alamiah alternatif untuk memperbaiki kualitas susu pasteurisasi 

konvensional. 

Binahong (Anredera cordifolia Ten. Steenis) merupakan tanaman obat yang dapat mengatasi jenis 

penyakit tertentu. Di Indonesia, tanaman binahong mudah ditemukan dan telah dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional. Penambahan ekstrak daun binahong ke dalam pembuatan susu pasteurisasi dapat memberikan efek 

pertahanan dari kontaminasi mikroorganisme yang resisten terhadap pemanasan suhu pasteurisasi dan 

memiliki senyawa antibakteri terhadap bakteri patogen tertentu. Senyawa antimikroba yang terdapat pada 

daun binahong yaitu flavonoid, saponin, alkaloid, terpenoid dan minyak atsiri (Annisa, 2007; Umar dkk., 

2012; Kurniawan dan Wayan, 2015). Daun binahong juga mengandung senyawa tanin yang dapat 

mempengaruhi aroma, warna dan tingkat kesukaan panelis terhadap susu pasteurisasi.  

Pembuatan susu pasteurisasi dengan penambahan ekstrak daun binahong perlu kajian jumlah 

penambahan sukrosa (gula pasir). Sukrosa dapat meminimalisir rasa sepat dari ekstrak daun binahong, 

memperbaiki tekstur dan penggunaan sukrosa dalam industri pangan sangat berpotensi sebagai pemanis dan 

sukrosa dapat memperkuat cita rasa karena menyeimbangkan rasa pahit, asam, dan asin melalui reaksi kimia 

seperti karamelisasi. Sukrosa dimanfaatkan dalam pembuatan minuman akan memberikan rasa manis dan 

mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap produk (Suryani dkk., 2004). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai konsentrasi 

ekstrak daun binahong dan sukrosa dalam pembuatan susu pasteurisasi. Kajian tersebut dengan menganalisis 

penilaian panelis untuk penentuan kualitas organoleptik (aroma dan warna susu) dan tingkat kesukaan 

terhadap produk susu pasteurisasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi ekstrak daun binahong 

dan sukrosa yang tepat terhadap kualitas organoleptik (aroma dan warna) dan tingkat kesukaan susu 

pasteurisasi sehingga urgensi penelitian diharapkan dapat Memberikan informasi mengenai pembuatan susu 

pasteurisasi dengan penambahan ekstrak daun binahong dan sukrosa dengan kualitas yang baik dan diterima 

konsumen.  

                                                     
*1 Korespondensi penulis: Dwi Maryana, Telp. 085396963502, Email : dwimaryana31@gmail.com   
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METODE PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai Februari 2016, bertempat di 

Laboratorium Biofarmaka PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) dan Laboratorium Bioteknologi Pengolahan Susu 

Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin, Makassar. 

Alat dan Bahan 

 Alat-alatyang digunakan dalam penelitian ini adalah panci, timbangan, gelas ukur, kertas saring, 

pengaduk, kompor, sendok, botol, wadah toples, mikropipet, timbangan analitik, thermometer, stopwatch, tip, 

gelas ukur, pH meter, erlemeyer.Bahan-bahan yang digunakandalam penelitian ini adalah susu skim 

rekonstitusi (SSR) 10%, daun binahong, sukrosa, alkohol 70%, NaCl, akuades, NaOH, indikator phenol 

pthalein (PP) dan tissu. 

Metode/Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 4 x 4 dengan 

3 kali ulangan, yang terdiri atas 2 faktor yaitu : Faktor A) Konsentrasi ekstrak daun binahong(A1= 0%, A2=4%, 

A3 = 5% dan A4 =6%). Faktor B) Konsentrasi sukrosa(B1= 0%, B2 = 5%, B3 = 7%, dan B4  = 9%) 

Prosedur Penelitian 

Daun binahong yang terseleksi dicuci kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dalam 

suhu ruang. Daun binahong yang sudah kering ditimbang dan ditambahkan akuades. Perendaman ini 

dilakukan selama 5 hari. Hasil rendaman selanjutnya digunakan dalam pembuatan susu pasteurisasi (Salikin, 

dkk., 2014). 

Susu pasteurisasi dibuat dari susu rekonstitusi 10%. Susu bubuk ditambahkan konsentrasi ekstrak 

binahong 0%, 4%, 5% dan 6%. Selanjutnya campuran larutan tersebut ditambahkan konsentrasi sukrosa (gula 

pasir) sebanyak 0%, 3%, 5% dan 7% kemudian  dipasteurisasi dengan  metode  HTST (± 720C selama 15 

detik) (Codex, 2004). 

Parameter yang diukur 

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah pengujian organoleptik yang diuji berupa aroma 

susu, warna susu dan tingkat kesukaan panelis terhadap susu pasteurisasi (Setyaningsih dkk., 2010). 

Analisis Data 

Data dianalisis dengan analisis ragam menurut Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial. Jika 

perlakuan berpengaruh nyata, dilakukan uji lanjut menggunakan uji Duncan. Data diolah menggunakan 

program SPSS 16.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Uji organoleptik  

Uji organoleptik pada produk pangan memiliki  arti yang penting karena berkaitan dengan penerimaan 

panelis terhadap produk. Produk yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh sifat-sifat fisik dan kimia produk 

tetapi juga tingkat penerimaan konsumen (Prabandari, 2011). Pengujian tingkat kesukaan panelis meliputi 

aroma susu dan warna susu.  

1. Aroma susu 

Hasil penelitian penilaian panelis terhadap aroma susu pasteurisasi dengan penambahan konsentrasi 

ekstrak daun binahong dan sukrosa yang berbeda disajikan pada Tabel 1. 
Tabel 1. Aroma susu pasteurisasi dengan penambahan konsentrasi ekstrak daun binahong dan konsentrasi sukrosa 

    Konsentrasi ekstrak 

daun binahong 

Aroma susu pasteurisasi Rata-rata 

Konsentrasi sukrosa (gula pasir) 

0% 5% 7% 9% 

0% 3,08 ± 1,03        2,96 ± 1,01 2,84 ± 1,14 2,88 ± 0,97 2,94 ± 1,03 

4% 

5% 

6% 

2,76 ± 1,16 

2,16 ± 0,89 

2,64 ± 1,18 

2,92 ± 0,90 

2,88 ± 0,97 

2,96 ± 1,01 

2,48 ± 1,15 

2,56 ± 0,76 

2,12 ± 0,88 

2,76 ± 0,83 

3,04 ± 0,97 

2,84 ± 1,06 

2,73 ± 1,02 

2,66 ± 0,95 

2,64 ± 1,07 

Rata-Rata 2,66 ± 1,11ab 2,93 ± 0,96b 2,50 ± 1,02a 2,88 ± 0,95b  
Keterangan : abSuperskrip yang berbeda pada baris yang sama  menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0.05) 

1=Tidak Beraroma Susu, 2=Sedikit Aroma Susu, 3=Agak Aroma Susu,4= Beraroma Susu, 5=Sangat Beraroma Susu 
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Berdasarkan Tabel 1. diperoleh informasi bahwa aroma susu pasteurisasi dengan penambahan ekstrak 

daun binahong mengalami penurunan nilai seiring peningkatan konsentrasi ekstrak daun binahong. Aroma 

susu dengan penambahan konsentrasi ekstrak daun binahong 0% menghasilkan rataan yang paling tinggi yaitu 

3,08 (agak beraroma susu). Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun binahong yang ditambahkan, aroma susu 

semakin berkurang. Aroma susu pasteurisasi dipengaruhi oleh aroma pada ekstrak daun binahong. Aroma 

khas ekstrak daun binahong dihasilkan oleh senyawa  minyak atsiri yang menyebabkan bau harum. Pada 

umumnya minyak atsiri mempunyai sifat mudah menguap pada suhu kamar, mudah mengalami dekomposisi, 

memiliki bau harum sesuai dengan bau tanaman penghasilnya, larut dalam pelarut organik dan tidak larut 

dalam air (Kurniawan dan Wayan, 2015). 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa susu pasteurisasi dengan penambahan ekstrak daun 

binahong dan interaksi kedua perlakuan (ekstrak daun binahong dan sukrosa) tidak berpengaruh nyata namun 

konsentrasi sukrosa berpengaruh nyata  pada aroma susu pasteurisasi (P<0,05). Uji lanjut penambahan sukrosa 

dengan konsentrasi berbeda terhadap aroma susu pasteurisasi menunjukkan aroma susu pasteurisasi dengan 

konsentrasi sukrosa  0% hingga 9% tidak mengalami perbedaan namun konsentrasi 5% dan 9% berbeda 

dengan susu pasteurisasi konsentrasi sukrosa 7%. Susu pasteurisasi dengan penambahan konsentrasi sukrosa 

0% hingga 9% berkisar antara 2,50-2,93 (sedikit aroma susu). Aroma susu meningkat dengan penambahan 

konsentrasi sukrosa 5% dan 9% namun pada konsentrasi 7% mengalami penurunan. Aroma susu dipengaruhi 

oleh kandungan lemak dan protein. Penambahan ekstrak daun binahong mempengaruhi perubahan dari aroma 

sebelumnya. Aroma susu dipengaruhi oleh kandungan lemak dan protein. Penambahan ekstrak daun binahong 

mempengaruhi perubahan dari aroma sebelumnya. Bakar dan Ilyas (2005) menyatakan bahwa aroma dari 

produk olahan susu dipengaruhi oleh kandungan lemak dan protein dari susu. 

 

2. Warna susu 

Hasil penelitian penilaian panelis terhadap warna susu pasteurisasi dengan penambahan konsentrasi 

ekstrak daun binahong dan sukrosa yang berbeda disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Warna susu pasteurisasi dengan penambahan konsentrasi ekstrak daun binahong dan konsentrasi sukrosa 

    Konsentrasi ekstrak 

daun binahong 

Warna susu pasteurisasi Rata-rata 

Konsentrasi sukrosa (gula pasir) 

0% 5% 7% 9% 

0% 4,76 ± 0,83       4,92 ± 0,27 4,84 ± 0,37 4,68 ± 0,62 4,80 ± 0,56  

4% 

5% 

6% 

4,60 ± 0,91 

4,60 ± 0,76 

4,56 ± 0,86 

4,72 ± 0,45 

4,56 ± 0,65 

4,52 ± 0,77 

4,48 ± 0,71 

4,72 ± 0,61 

4,44 ± 0,96 

4,72 ± 0,54 

4,80 ± 0,40 

4,68 ± 0,55 

4,63 ± 0,67 

4,67 ± 0,62 

4,55 ± 0,97 

Rata-Rata 4,63 ± 0,83 4,68 ± 0,58  4,62 ± 0,70 4,72 ± 0,53  
Keterangan : 1=Hijau,  2=Agak Hijau,  3=Putih Kehijauan,  4= Agak Putih,  5=Putih 

 

Warna susu pasteurisasi mengalami peningkatan seiring dengan penambahan ekstrak daun binahong 

(Tabel 18). Ekstrak daun binahong berwarna hijau. Warna hijau disebabkan karena adanya kandungan klorofil. 

Campbell (2000) menyatakan klorofil merupakan zat pewarna hijau bagi tumbuhan. Susu pasteurisasi dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak daun binahong 0% hingga 6% berkisar antara 4,55-4,80 (putih). Warna putih 

pada susu disebabkan karena adanya penyebaran butiran-butiran koloid lemak, kalsium kaseinat, kalsium 

fosfat dan mineral yang merefleksikan sinar matahari (Malaka, 2007).  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa susu pasteurisasi dengan penambahan ekstrak daun 

binahong, sukrosa dan interaksi kedua perlakuan (ekstrak daun binahong dan sukrosa) tidak berpengaruh nyata 

pada warna susu pasteurisasi. Hal ini berarti semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun binahong dan konsentrasi 

sukrosa tidak mempengaruhi warna pada produk susu pasteurisasi. Konsentrasi ekstrak daun binahong yang 

ditambahkan terlalu kecil sehingga penilaian panelis tetap memilih warna putih. Selain itu perpaduan warna 

ini disebabkan karena adanya penambahan sukrosa yang mengakibatkan warna susu putih. Anariawati (2009) 

menyatakan bahwa semakin banyak gula yang diberikan warna minuman yang dihasilkan semakin menjadi 

lebih cerah. Hal ini terjadi  karena gula merupakan produk yang dibuat dengan menambahkan unsur kimia 

dalam produksi pemutihan dan kristalisasi (ditambah zat pemutih dan zat pengkristal). 
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Tingkat Kesukaan (Uji Hedonik) 

Hasil penelitian penilaian panelis terhadap tingkat kesukaan (uji hedonik) susu pasteurisasi dengan 

penambahan konsentrasi ekstrak daun binahong dan sukrosa yang berbeda disajikan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Tingkat kesukaan susu pasteurisasi dengan penambahan konsentrasi ekstrak daun binahong dan konsentrasi   

sukrosa 

    Konsentrasi ekstrak 

daun binahong 

Tingkat kesukaan susu pasteurisasi Rata-rata 

Konsentrasi sukrosa (gula pasir) 

      0%      5%        7%        9% 

0% 2,12 ± 1,20        3,12 ± 0,97 2,88 ± 1,05 3,00 ± 1,08 2,78 ± 1,13 

4% 

5% 

6% 

1,92 ± 1,07 

1,96 ± 1,05 

1,72 ± 1,06 

2,88 ± 1,09 

2,96 ± 1,24 

3,04 ± 1,24 

2,80 ± 0,95 

2,60 ± 0,76 

1,84 ± 1,10 

2,68 ± 1,06 

2,64 ± 1,03 

3,04 ± 0,88 

2,57 ± 1,10 

2,54 ± 1,08 

2,41 ± 1,23 

Rata-Rata 1,93 ± 1,09a 3,00 ± 1,12c 2,53 ± 1,04b 2,84 ± 1,02c  
Keterangan : abcSuperskrip yang berbeda pada baris yang sama  menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0.05) 

       1=Tidak Suka, 2=Sedikit Suka, 3=Agak Suka, 4= Suka, 5=Sangat Suka 

 

Kesukaan pada penambahan konsentrasi ekstrak daun binahong dan sukrosa pada susu pasteurisasi 

meliputi kesukaan terhadap warna, aroma, dan rasa secara umum. Tingkat kesukaan panelis terhadap susu 

pasteurisasi dengan penambahan ekstrak daun binahong mengalami penurunan. Semakin tinggi ekstrak daun 

binahong tingkat kesukaan semakin berkurang. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan ekstrak 

daun binahong dan interaksi kedua perlakuan (ekstrak daun binahong dan sukrosa) tidak berpengaruh nyata 

pada tingkat kesukaan susu pasteurisasi namun penambahan sukrosa berpengaruh sangat nyata  pada tingkat 

kesukaan susu pasteurisasi (P<0,01). Uji lanjut penambahan sukrosa dengan konsentrasi berbeda terhadap 

tingkat kesukaan susu pasteurisasi menunjukkan tingkat kesukaan pasteurisasi dengan konsentrasi sukrosa 0% 

berbeda dengan susu pasteurisasi konsentrasi sukrosa 5-9%. Penambahan konsentrasi sukrosa 0% hingga 9% 

berkisar antara 1,93-3,00 (tidak suka hingga agak suka). Semakin tinggi konsentrasi sukrosa maka semakin 

tingkat kesukaan panelis pada produk susu pasturisasi. Perbedaan rasa suka ataupun tidak suka oleh panelis 

adalah tergantung kesukaan panelis terhadap masing-masing tingkat kemanisan. Sukrosa dimanfaatkan dalam 

pembuatan minuman akan memberikan rasa manis dan mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap 

produk (Suryani dkk., 2004). Penilaian tingkat kesukaan panelis ini berkaitan dengan warna, aroma dan rasa 

secara umum. Warna susu tidak hijau (putih), sedikit beraroma susu, citarasa tidak sepat dan citarasa agak 

manis sehingga panelis lebih menyukai susu pasteurisasi konsentrasi ekstrak daun binahong 6% dan 

konsentrasi sukrosa 9%. Hal ini berarti konsentrasi sukrosa yang ditambahkan pada susu pasteurisasi dapat 

meminimalisir rasa sepat dari binahong sehingga produk susu agak disukai oleh panelis. Umumnya gula yang 

ditambahkan dalam pembuatan susu pasteurisasi dan homogenisasi yaitu 100 liter membutuhkan gula pasir 

sebanyak 7 kg (Wulandesi, 2010). 

 

KESIMPULAN 

Konsentrasi ekstrak daun binahong 6% dan sukrosa 9% memiliki kualitas organoleptik (aroma dan 

warna) yang baik dan tingkat kesukaan menunjukkan agak suka pada susu pasteurisasi sehingga dapat diterima 

oleh konsumen. 
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Analisis Karakteristik Fisik dan Kimia Kopi Pinogu pada Variasi Lama Fermentasi 
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1)Dosen Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Ichsan Gorontalo 
 

ABSTRAK 
  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap karakteristik fisik dan kimia pada kopi 

pinogu dan di analisis dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Lama fermentasi dengan variasi waktu 0 jam sebagai 

kontrol, 24 jam, 36 jam, 48 jam. Setiap sampel dilakukan pengukuran kadar air, kadar abu, rendemen, derajat keasaman 

(pH), warna dan organoleptik. Data yang diperoleh dianalisa secara ANOVA dan uji lanjut BNT. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lama fermentasi 0 jam memiliki kadar air 8,01%; kadar abu 5,04%; nilai pH 7,11; warna 5,04; 

rendemen 64,44%. Pada perlakuan lama fermentasi 24 jam diperoleh kadar air 6,58%; kadar abu 5,28%; nilai pH 7,01; 

rendemen 44,88% dan warna 5,28. Pada perlakuan lama fermentasi 36 jam diperoleh kadar air 5,06%, kadar abu 5,40%; 

pH 7,07; rendemen 40,99% dan warna 5,40. Pada perlakuan lama fermentasi 48 jam diperoleh kadar air 6,12%;  kadar 

abu 5,81%; nilai pH 7,24; rendemen 48,51% dan warna 5,81. Hasil menunjukkan bahwa variasi lama fermentasi pada 

pengolahan kopi pinogu berpangaruh nyata (p<0,05) terhadap sifat kimia kadar abu dan sifat fisik warna. Lama 

fermentasi yang tepat untuk pengolahan kopi pinogu adalah perlakuan T3 yaitu lama fermentasi 48 jam. Panelis menyukai 

warna kopi pinogu dengan skor 4,05. Panelis menyukai aroma kopi pinogu dengan skor 3,87, panelis menyukai rasa kopi 

pinogu dengan skor 2,99. 

 
 

Kata kunci: Kopi Robusta, Kopi Pinogu, Fermentasi 

 

PENDAHULUAN 

Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi 

diantara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara.  Kopi tidak hanya 

berperan penting sebagai sumber devisa melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang 

dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia. Teknologi budidaya dan pengolahan kopi meliputi  

pemilihan bahan tanam kopi unggul, pemeliharaan, pemangkasan tanaman dan pemberian penaung, 

pengendalian hama dan gulma, pemupukan yang seimbang, pemanenan, serta pengolahan pasca panen kopi. 

Pengolahan kopi sangat berperan penting dalam menentukan kualitas dan cita rasa kopi (Rahardjo, 2012). 

Saat ini, peningkatan produksi kopi di Indonesia masih terhambat oleh rendahnya mutu biji kopi yang 

dihasilkan sehingga mempengaruhi pengembangan produksi akhir kopi. Hal ini disebabkan, karena 

penanganan pasca panen yang tidak tepat antara lain proses fermentasi, pencucian, sortasi, pengeringan. Selain 

itu spesifikasi alat/mesin yang digunakan juga dapat mempengaruhi setiap tahapan pengolahan biji kopi. 

Proses pengolahan kopi pinogu di Desa Dataran Hijau, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango 

belum menambahkan proses fermentasi pada pengolahan kopi pinogu itu sendiri. Fermentasi bertujuan untuk 

membantu melepaskan lapisan lendir yang masih menyelimuti kopi, menghasilkan aroma yang khas dan 

mengurangi kadar kafein terutama untuk kopi jenis robusta. Proses fermentasi dapat memacu terjadinya proses 

kimiawi yang sangat berguna dalam pembentukan precursor citarasa biji kopi yaitu asam organik, asam 

amino, dan gula reduksi (Lin, 2010). Penanganan kopi secara basah dapat menghasilkan citarasa yang lebih 

baik dengan penanganan kopi secara kering (Subedi, 2011; Murthy dan Naidu, 2011). Maka dari itu untuk 

meningkatkan cita rasa dan aroma yang kuat, peneliti bertujuan menambahkan proses fermentasi pada 

pengolahan kopi pinogu, untuk mengetahui pengaruh fermentasi terhadap karakteristik fisik dan kimia pada 

kopi pinogu. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 hingga Februari 2018, di Laboratorium Pertanian 

Terpadu, Fakultas Pertanian, Universitas Ichsan Gorontalo, Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian 

Politeknik Gorontalo, dan Laboratorium Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kota Gorontalo. 
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Prosedur kerja 

Buah kopi pinogu sebanyak 3 kg yang telah disortasi, dilepaskan kulit buahnya dan dikumpulkan 

bijinya. Biji yang terkumpul dan telah dibersihkan, difermentasi difermentasi dengan cara memasukkan ke 

dalam plastik bening, diikat dan dimasukan ke dalam karung plastik. Penelitian ini terdiri atas 4 perlakuan 

fermentasi yaitu dengan variasi waktu 0 jam sebagai kontrol (T0), 24 jam (T1), 36 jam (T2), 48 jam (T3) dalam 

suhu ruang, dengan buah kopi sebanyak 3 kg dibagi dalam 10 bagian masing–masing 250 g. Tahap selanjutnya 

adalah pencucian, memasukkan biji kopi kedalam ember plastik yang berisi air dan mengaduk–aduk dengan 

tangan untuk melepaskan sisa lendir yang masih melekat. Setelah pencucian berakhir di timbang kembali lalu 

diletakan ke dalam bak stainless steel dan dikeringkan dalam Oven pada suhu 65-100oC. (Najiyati dan Danarti, 

2004).   

Biji kopi selanjutnya disangrai selama 10 menit (tingkat sedang-gelap) untuk mengoptimalkan 

aktivitas antioksidan dan pemutusan rantai radikal bebas invitro. Setelah proses sangrai selesai, biji kopi harus 

didinginkan di dalam bak pendingin. Pendingin yang kurang cepat dapat menyebabkan proses penyangraian 

berlanjut dan biji kopi menjadi gosong (over roasted). Selama pendinginan biji kopi diaduk secara manual 

agar proses pendinginan lebih cepat dan merata. Kemudian dilakukan penggilingan dan pengayakan dengan 

menggunakan ayakan 100 mesh. Parameter uji yang dilakukan yaitu uji Fisik, Kimia, Rendemen dan 

Organoleptik. 
 

Perlakuan Penelitan 

Adapun perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut: 

T0 = biji kopi 250 g tanpa fermentasi 

T1 = biji kopi 250 g dengan fermentasi semi basah selama 24 jam 

T2 = biji kopi 250 g dengan fermentasi semi basah selama 36 jam 

T3 = biji kopi 250 g dengan fermentasi semi basah selama 48 jam 

Parameter pengamatan  

Analisis Fisik  

a. Warna  

Skema pengukuran dari kromameter yaitu sampel diberi cahaya diffus dan diukur pada sudut tertentu. 

Cahaya diffus yang mengenai sampel dipantulkan pada sudut tertentu, kemudian diteruskan ke sensor spektral, 

lalu dihitung menggunakan komputer mikro. Data hasil pengukuran dapat berupa Yxy (CIE 1931), L*a*b* 

(CIE 1976), Hunter Lab atau nilai tristimulus XYZ, yang sebelumnya diolah melalui pengolah data. Sistem 

pengukuran yang paling sering digunakan ialah sistem CIE L*a*b* atau CIELAB. Sistem warna CIELAB 

merupakan suatu skala warna-warna yang seragam dalam dimensi warna. 

b. Kadar Keasaman/pH  

Pengukuran derajat keasaman (pH) dilakukan dengan pH meter. Sebelumnya alat dikalibrasi dengan 

buffer pH 3 dan pH 4. Kemudian 25 ml sampel dimasukkan ke dalam gelas piala. Elektroda siap ditempatkan 

dalam sampel, sehingga dapat dibaca nilai pH yang terukur.   

c. Uji Rendemen  

Rendemen menunjukkan persentase perbandingan berat bahan akhir terhadap berat bahan awal. 

Rendemen diperoleh dengan cara sebagai berikut, bahan ditimbang sebelum percobaan, bahan setelah 

percobaan ditimbang kembali, kemudian rendemen dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:   

 

    Rendemen =              x 100 

 

Analisis kimia 

a. Penentuan Kadar air  
Kadar air ditentukan dengan cara pengeringan di dalam oven. Bahan ditimbang sebanyak ± 3 g 

dimasukan dalam wadah yang telah diketahui beratnya, kemudian dimasukan kedalam oven yang bersuhu 

105oC selam 4 jam. Kemudian sampel didinginkan dalam desikator  selama 10 menit dan ditimbang. Oven 

dipanaskan lagi selama 1 jam, didinginkan dalam desikator dan ditimbang, perlakuan ini diulang sampai 

tercapai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,02 g) 

 

Berat akhir (g) 

Berat awal (g) 
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  Berat Awal (g) – Berat Akhir (g) 

% kadar air =               x 100% 

   Berat Awal (g) 

b. Penentuan Kadar Abu  

Sampel yang digunakan adalah hasil dari analisis kadar air. Kemudian sampel yang berada dicawan 

diarangkan disebuah kompor listrik singga tidak mengeluarkan asap. cawan porselen berisi sampel yang sudah 

diarangkan dimasukan kedalam tanur bersuhu 6000C selama 6 jam hingga proses pengambuan sempurna. 

Cawan porselen berisi abu dimasukan kedalam oven dengan suhu 1050C selama 1 jam, kemudian didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang. Tahapan ini dilakukan hingga mencapai bobot yang konstan. Kadar abu 

dihitung dengan rumus : 

          (b – a )  

% kadar abu =   x 100% 

          (c – a ) 

Keterangan :  

a = berat cawan porselen (g) 

b = berat awal bahan sebelum dimasukan kedalam tanur (g) 

c = berat akhir setelah dimasukan kedalam tanur (g) 

Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Terdiri dari 4 perlakuan dengan 3 kali 

ulangan. Data yang diperoleh dianalisis sidik ragam, bila terdapat pengaruh pada perlakuan maka diuji 

menggunakan uji beda nyata terkecil (BNT). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian setelah dianalisis secara statistik menunjukkan bahwa variasi lama fermentasi yang 

dihasilkan seperti terlihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Pengaruh  lama fermentasi terhadap parameter mutu bubuk kopi 

Lama Fermentasi (jam) Kadar Air (%)     Kadar Abu  (%)  Nilai pH      Uji Warna     Rendemen (%) 

0 8,01 5,04 7,11 5,04 64,44 

24 6,58 5,28 7,01 5,28 44,88 

36 5,06 5,40 7,07 5,40 40,99 

48 6,12 5,81 7,24 5,81 48,51 

 
  Sumber : Olahan Data Primer 

 

Hasil analisis data secara statistik (Tabel 1) menunjukkan bahwa lama fermentasi tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap mutu bubuk kopi pinogu yang dihasilkan. Semakin lama fermentasi dilakukan maka 

kadar air bubuk kopi semakin menurun. Hal ini disebabkan karena aktivitas mikroba dan enzim dalam 

mendegradasi jaringan komplek (pulp) menjadi senyawa organik sederhana lebih aktif sehingga pulp hancur 

akibatnya pori-pori menjadi terbuka yang memudahkan pengeluaran air selama pengeringan. Kadar air yang 

tinggi pada bahan segar dinilai menyebabkan kerusakan yang cepat. Kandungan air yang tinggi akan memacu 

proses biologis yang dapat menyebabkan kerusakan seperti pada sayuran dan daging. Berbeda dengan biji-

bijian yang dalam keadaan kering akan tahan terhadap kerusakan, bahkan dapat disimpan sampai lebih dari 

satu tahun (Zainuddin, 2014). 
Hasil analisis Anova menunjukkan bahwa perlakuan lama fermentasi pada pengolahan kopi pinogu 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,05) terhadap kadar abu produk. Hal ini sebagai akibat dari banyaknya 

mineral-minera yang larut dalam air dan dalam lemak sehingga akan bersama-sama keluar selama proses 

pengolahan yaitu proses pengeringan dan pengepresan yang dilakukan akibatnya kadar abu akan semakin 

rendah bila fermentasi semakin lama dilakukan.  

 Hasil analisis Anova menunjukkan bahwa perlakuan lama fermentasi pada pengolahan kopi pinogu 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar keasaman (pH) pada produk. Hal ini disebabkan karena 

adanya aktivitas mikroba yang mengurai asam amino yang menghasilkan senyawa-senyawa yang lebih 

sederhana, seperti NH3 yang bersifat basa sehingga, nilai pH meningkat. 
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 Perlakuan lama fermentasi pada pengolahan kopi pinogu memberikan pengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap warna produk. Hal ini dikarenakan dari lama fermentasi 0, 24, 36 dan 48 jam secara obyektif tidak 

sama, nilai-nilai ini menunjukan bahwa sampel dengan lama fermentasi 48 jam lebih terang yaitu warna 

coklat-kehitaman sedangakan warna dari lama fermentasi 0, 24, dan 36 yaitu memiliki warna kehitaman. 

 Variasi lama fermentasi pada pengolahan kopi pinogu tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

rendemen pada suatu produk. Hal ini dapat disebabkan rendahnya rendemen yang dihasilkan yaitu oleh faktor 

kehilangan (loss) pada saat penyangraian dan  penpenggilingan (grinding). Semakin baik kualitas kopi maka 

rendemen kopi pun akan semakin baik. Beberapa faktor lingkungan seperti ketinggian tempat, curah hujan, 

dan intensitas cahaya matahari akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman kopi (Danarti dan Najayati, 2004).    

Hasil analisa organoleptik warna pada variasi lama fermentasi menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

kesukaan panelis terendah yaitu 2,73% (agak suka) didapatkan dari perlakuan T0 atau fermentasi 0 jam 

(kontrol). Sedangkan nilai tertinggi 4,05% (suka) didapatkan dari perlakuan T2 yaitu lama fermentasi 36 jam. 

Menurut catatan panelis pada lama fermentasi 0,24 dan 48 warna yang dihasilkan hitam pekat, sedangkan 

lama fermentasi 36 jam paling digemari karena warna yang dihasilkan tidak terlalu hitam yaitu menimbulkan 

warna coklat-kehitaman.  

Hasil analisa organoleptik aroma pada variasi lama fermentasi menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

kesukaan panelis terendah 3,54% (agak suka) didapatkan dari pelakuan T1 yaitu lama fermentasi 24 jam. 

Sedangkan nilai tertinggi 3,97% (suka) didapatkan dari perlakuan T3 yaitu lama fermentasi 48 jam. Hal 

menunjukan bahwa semakin lama fermentasi maka semakin kuat pula aroma khas dari kopi tersebut.  Sivetz 

(1972) menyatakan bahwa terbentuknya aroma yang khas pada kopi disebabkan oleh kafeol dan senyawa-

senyawa komponen pembentuk aroma kopi lainnya. Aroma kopi muncul akibat dari senyawa volatil yang 

tertangkap oleh indera penciuman manusia. Senyawa volatil yang berpengaruh pada aroma kopi sangrai 

dibentuk dari reaksi Maillard atau reaksi browning non enzimatik, degradasi asam amino bebas, degradasi 

trigonelin, degradasi gula dan degradasi senyawa fenolik hal ini disebabkan karena, aroma khas pada kopi 

secara perlahan akan muncul setelah biji yang disangrai didinginkan. 

Hasil analisa organoleptik rasa pada variasi lama fermentasi menunjukan bahwa Rata-rata nilai 

kesukaan panelis terendah 2,5% (agak suka) didapatkan dari pelakuan T0 yaitu lama fermentasi 0 jam 

(kontrol). Sedangkan nilai tertinggi 2,99% (suka) didapatkan dari perlakuan T2 yaitu lama fermentasi 36 jam. 

Menurut Jacob dalam Kustianti (1985), rasa pahit pada ekstraksi kopi disebabkan oleh kandungan mineral-

mineral bersama dengan pemecahan-pemecahan serat kasar, asam khlorogenat, kafein, tannin, dan beberapa 

senyawa organik dan anorganik lainnya. Jadi rasa pahit pada kopi dipengaruhi oleh penyangraian dan jenis 

kopi serta cara pengolahannya.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

sifat fisik kopi pinogu pada variasi lama fermentasi memberikan nilai warna 5,40; rendemen 43,62% dan untuk 

tingkat kesukaan warna 4,05; aroma 3,97; rasa 2,99. Karakteristik sifat kimia kopi pinogu pada variasi lama 

fermentasi memberikan nilai kadar air 5,06%; pH 7,01; kadar abu 5,81%.  
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh media tanam sekam bakar dan serbuk gergaji terhadap pertumbuhan 

dan produksi kacang panjang, untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk gandasil B terhadap pertumbuhan dan 

produksi kacang panjang, dan untuk mengetahui pengaruh interaksi antara  media tanam sekam bakar dan serbuk gergaji  

serta penggunaan pupuk gandasil B terhadap pertumbuhan dan produksi kacang panjang. Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Faktorial Dua Faktor. Faktor pertama adalah media tanam sekam bakar dan serbuk gergaji yang terdiri 4 taraf 

percobaan yaitu S0 kontrol, S1 tanah+pupuk kandang+sekam bakar, S2 tanah+pupuk kandang+serbuk gergaji, S3 

tanah+pupuk kandang+sekam bakar +serbuk gergaji. Faktor kedua yaitu pupuk gandasil B yang terdiri 4 taraf percobaan 

yaitu B0 tanpa pupuk, B1 pupuk gandasil B 2gr/L, B2 pupuk gandasil B 4gr/L, B3 pupuk gandasil B 6gr/L. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa S1 berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan panjang buah. Perlakuan B3 berpengaruh terhadap 

jumlah tangkai daun dan B2 berpengaruh terhadap berat polong. Terjadi interaksi antara media tanam sekam bakar dan 

serbuk gergaji serta pupuk gandasil pada variabel panjang polong. 

 
Kata Kunci : Kacang Panjang, Media Tanam, Gandasil B 

PENDAHULUAN 

Kacang-kacangan berperan penting dalam penyediaan sumber protein nabati bagi manusia. Kebutuhan 

protein bagi tubuh manusia tidak dapat disediakan hanya dari protein hewani saja, tetapi juga protein nabati. 

Kacang panjang sebagai sumber vitamin, mineral dan sumber protein nabati karena mengandung 4,1% protein 

pada daun, 22,3% pada biji dan 2,7% pada polong muda serta memiliki lemak dan karbohidrat yang tinggi 

15,2% (Rukmana dan Haryanto, 1995). 

Pertanian konvensional biasanya menggunakan media tanam alami yang banyak dijumpai di alam 

misalnya humus, lapisan atas (top soil), kompos, pasir, kerikil, dan sekam padi. Sedangkan pertanian modern 

menggunakan media sintesis seperti styrofoam dan hidrogel untuk hidroponik atau agar-agar untuk kultur 

jaringan. Adapun media tanam yang tergolong media tanam organik adalah humus, akar pakis, serbuk kayu, 

sekam padi, sabut kelapa, pupuk kandang, dan kompos (Lestariningsih, 2012). 

 Penggunaan limbah pertanian ataupun perkotaan pada akhir-akhir ini sudah mulai banyak dipilih dan 

diperhatikan sebagai sumber bahan organik alami, karena selain dapat menghasilkan biomassa banyak juga 

mudah diperoleh.  Limbah pertanian sekam padi sebagai sumber bahan baku tak terbatas dan selalu 

tergantikan, merupakan bahan berserat mengandung selulosa, lignin dan hemiselulosa, dan jika dibakar 

menghasilkan abu dengan kandungan silika cukup tinggi 87% - 97%, 0,2% P, 1,21% K, 0,26 me/100 g Ca 

(Kiswondo, 2011). 

Penggunaan serbuk gergaji sebagai penambahan bahan organik pada media tanam memiliki nilai positif 

bagi lingkungan. Serbuk gergaji yang jumlahnya melimpah, seragam, berbobot ringan, dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman  sehingga mempunyai prospek yang baik di kembangkan sebagai media semai.  

Disamping itu pemakaian serbuk gergaji juga dapat menurunkan bobot media sampai 80% dan membentuk 

sistem perakaran semai yang kompak dan kokoh (Fakuara et al, 1998). 

Agar tanaman tumbuh dan berkembang secara baik maka dilakukan pemupukan dan salah satunya 

penggunaan pupuk Gandasil B. Pupuk Gandasil B merupakan pupuk anorganik makro maupun mikro yang 

berbentuk kristal yang digunakan untuk pertumbuhan generatif yaitu pembentukan buah dan bunga (Novizan, 

2007). Berdasarkan uraian tersebut, maka dilaksanakan penelitian untuk mempelajari pemanfaatan media 

tanam sekam bakar dan serbuk kayu serta pupuk gandasil B terhadap pertumbuhan dan produksi kacang 

panjang (Vigna sinensis L.).  

 

                                                     
*1 Korespondensi Penulis: Asmuliani Rasyid, Telp.085341147151, Email : asmulianirasyid@gmail.com  

mailto:asmulianirasyid@gmail.com
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan dalam bentuk rancangan Faktorial Dua Faktor dalam Rancangan Acak 

Kelompok. Faktor pertama adalah media tanam terdiri dari empat taraf percobaan yaitu tanah + pupuk kandang 

atau kontrol (S0), tanah + pupuk kandang + sekam bakar (S1), tanah + pupuk kandang + serbuk gergaji (S2) 

dan tanah + pupuk kandang + sekam bakar + serbuk gergaji (S3). Faktor kedua adalah pemberian pupuk 

gandasil B yang terdiri dari empat taraf percobaan yaitu tanpa pupuk gandasil B atau kontrol  (B0), konsentrasi 

pupuk gandasil B 2 gram / 1 liter air (B1), konsentrasi pupuk gandasil B 4 gram / 1 liter air (B2), dan konsentrasi 

pupuk gandasil B 6 gram / 1 liter air (B3). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Panjang Tanaman 

Hasil pengamatan dan analisis sidik ragam menunjukkan panjang tanaman kacang panjang pada umur 

3 daan 4 MST memberikan pengaruh sangat nyata pada perlakuan media tanam. Hasil uji lanjut dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji BNT Rata-rata Panjang Tanaman Umur 3 dan 4 MST pada Perlakuan Media Tanam 

Perlakuan 3 MST Perlakuan  4 MST 

S0 39,471a S1 83,524a 

S1 29,021b S0 82,396a 

S2 22,413c S2 58,000a 

S3 19,096d S3 50,813b 

BNT α = 0,01 NP = 11,418 BNT α = 0,01 NP = 29,178 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf α = 0.01 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan S0 (Kontrol) pada umur 3 MST dan memberikan pengaruh 

berbeda sangat nyata dengan perlakuan S1 (tanah+pupuk kandang+sekam bakar), S2 (tanah+pupuk 

kandang+serbuk gergaji), dan S3 (tanah+pupuk kandang+sekam bakar+serbuk gergaji). Pada umur 4 MST 

Perlakuan S1 sangat berbeda nyata dengan perlakuan S2 dan S3 tetapi tidak berbeda nyata dengan S0. 

Jumlah Tangkai Daun  

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa pada umur 2 dan 3 MST perlakuan Media Tanam 

berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah tangkai daun. Hasil uji lanjut dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji BNT Rata-rata Jumlah Tangkai Daun umur 2 dan 3 MST pada Perlakuan Media Tanam 

Perlakuan Media Tanam 2 MST 3 MST 

S0 3,416a 6,083a 

S1 2,916a 5,250b 

S2 2,75b 4,792c 

S3 2,75c 4,625d 

BNT α = 0,01 NP = 0,402 NP = 0,709 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf  α = 0.01 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada umur 2 MST perlakuan media tanam S0 berpengaruh sangat nyata 

terhadap perlakuan S1 (tanah+pupuk kandang+sekam bakar), S2 (tanah+pupuk kandang+serbuk gergaji), dan 

S3 (tanah+pupuk kandang+sekam bakar+serbuk gergaji). Pada umur 3 MST S0 dan berpengaruh sangat nyata 

terhadap perlakuan lainnya. 

Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan pupuk gandasil B berbeda nyata 

terhadap jumlah tangkai daun umur 2 MST. Hasil uji lanjut BNT dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji BNT Rata-rata Jumlah Tangkai Daun Umur 2 MST pada Perlakuan Gandasil B 

Perlakuan Pupuk Gandasil B B3 B2 B1 B0  

2 MST 3,167a 3,083a 2,792b 2,792c NP = 0,298 

BNT  α = 0,05      

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf  α = 0.05 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan B3 (6 gram/Liter air) memberikan pengaruh nyata terhadap perlakuan 

B1 (2 gram/Liter air) dan B0 (Kontrol). Tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap perlakuan B2 (4 gram/Liter). 

Berat Polong 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam pada perlakuan media tanam memberikan pengaruh sangat nyata 

terhadap berat polong dan pupuk gandasil B memberikan pengaruh nyata terhadap berat polong tanaman 

kacang panjang.  

Tabel 4. Hasil Uji BNT Rata-rata Berat Polong Perlakuan Media Tanam dan pupuk Gandasil B  
Perlakuan Berat Polong Perlakuan Berat Polong 

S0 6,683a B2 6,701a 

S1 6,480a B3 6,174a 

S2 5,623a B0 5,672b 

S3 5,023b B1 5,263c 

BNT α = 0,01 NP = 1,303 BNT α = 0,05 NP = 0,967 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf  α = 0.01 dan α = 0.05 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada perlakuan media tanam S0 (kontrol) tidak berbeda nyata terhadap 

perlakuan lainnya. Pada perlakuan gandasil B menunjukkan bahwa perlakuan B2 (4 gram/Liter air) tidak 

berbeda nyata terhadap B3 (6 gram/Liter air) tetapi bebeda nyata terhadap B0 (kontrol) dan B1 (2 gram/Liter 

air). 

Jumlah Polong 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan media tanam menunjukkan pengaruh nyata 

terhadap jumlah polong dan tidak berpengaruh nyata terhadap pupuk gandasil B. Hasil uji lanjut pada panen 

pertama rata-rata jumlah polong dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel  5. Hasil Uji BNT Rata-rata Jumlah Polong. 

Perlakuan Jumlah Polong 

S0 1,490a 

S1 1,442a 

S3 1,228b 

S2 1,195c 

BNT α = 0,01 NP = 0,218 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf  α = 0.01 

Tabel 5 menunjukkan rata-rata jumlah polong perlakuan S0 (kontrol) tidak berbeda nyata terhadap 

perlakuan S1(tanah + pupuk kandang + sekam bakar) tetapi berbeda nyata terhadap perlakuan S3(tanah + pupuk 

kandang + sekam bakar + serbuk gergaji) dan S2(tanah + pupuk kandang + serbuk gergaji).    

Panjang Polong 

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan media tanam berpengaruh nyata terhadap 

panjang polong. Hasil uji lanjut rata-rata panjang polong dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Uji BNT Rata-rata Panjang Polong pada Perlakuan Media Tanam  

Perlakuan Panjang Polong 

S1 8,613a 

S0 8,463a 

S3 7,779a 

S2 6,761b 

BNT α = 0,05 NP = 1,288 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang berbeda berarti berbeda nyata pada taraf α = 0.05 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa perlakuan S1 (tanah+pupuk kandang+sekam bakar) tidak berbeda nyata 

terhadap perlakuan S0 (kontrol) dan S3 (tanah+pupuk kandang+sekam bakar+serbuk gergaji) tetapi berbeda 

nyata terhadap S2 (tanah+pupuk kandang+serbuk gergaji). 

Hasil uji lanjut rata-rata interaksi perlakuan media tanam dan pupuk gandasil B dapat dilihat pada Tabel 

7. Tabel 7 menunjukan bahwa perlakuan S3B2 (tanah+pupuk kandang+sekam bakar+serbuk gergaji+pupuk 

gandasil B 4 gram/Liter air) berpengaruh nyata terhadap S0B0 (kontrol) tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap 

perlakuan lainnya. 

Tabel 7. Hasil Uji BNT Rata-rata Interaksi Perlakuan Media Tanam dan Pupuk Gandasil B 

Perlakuan Media Tanam 
Perlakuan Pupuk Gandasil B 

B0 B1 B2 B3 

S0 (Kontrol) 2,638b 6,695a 7,166a 7,102a 

S1 (Sekam Bakar) 7,773a 7,486a 7,190a 7,793a 

S2 (Serbuk Gergaji) 6,974a 7,647a 7,127a 6,864a 

S3 (Sekam bakar dan Serbuk 

Gergaji) 
7,395a 7,491a 7,979a 7,315a 

BNT α = 0,05 NP = 1,901 

Keterangan : Angka-angka yang masih diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT α = 0.05 

Pengaplikasian perlakuan media tanam yang berbeda menghasilkan respon yang berbeda pula, 

berdasarkan hasil penelitian perlakuan media tanam dan pemberian pupuk gandasil B dapat dijelaskan bahwa 

media tanam S0 (tanah+pupuk kandang)  berpengaruh sangata nyata terhadap panjang tanaman, jumlah tangkai 

daun, berat polong, jumlah polong dan perlakuan S1 (tanah + pupuk kandang + sekam bakar) berpengaruh 

nyata terhadap panjang polong serta berpengaruh sangat nyata pada variabel pengamatan panjang tanaman 

umur 4 MST. Terdapat interaksi antara media tanam dan pupuk gandasil B yang berpengaruh nyata pada 

panjang polong.  

Berdasarkan analisis statistik perlakuan S0 (tanah+pupuk kandang) memiliki kombinasi tanah dan 

pupuk kandang dengan perbandingan 1 : 1 membuat struktur dan tekstur media tanam tersebut menjadi lebih 

baik sehingga memberikan pengaruh sangat nyata ini dikarenakan penambahan pupuk kandang kedalam tanah 

dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah. Sesuai dengan pernyataan Subarjo (2016) yang menyatakan 

bahwa pemberian pupuk organik kedalam tanah mampu memperbaiki kesuburan tanah dan menyediakan 

unsur hara dalam jumlah yang cukup guna kebutuhan tanaman. Menurut Marsono dan Sigit (2005) 

menambahkan bahwa pemberian pupuk organik kedalam tanah dengan komposisi yang tepat dapat 

memperbaiki struktur tanah, dan menaikkan daya serap tanah terhadap air, dan meningkatkan mikro organisme 

dalam tanah. selain itu pencampuran  media tanah dan pupuk kandang dapat meningkatkan kandungan hara 

yang terdapat dalam media tanam tersebut sehingga unsur hara yang terkandung didalam campuran tanah 

dengan pupuk kandang tersebut tersedia guna mencukupi kebutuhan tanaman. Subarjo (2016) mengatakan 

bahwa peningkatan kesuburan tanah melalui bahan organik sangat penting dalam mempertahankan hasil 

tanaman. Hal ini diperkuat dengan pendapat Syahputra dkk (2014)  menyatakan bahwa jumlah serapan unsur 

hara untuk tanaman sangat ditentukan oleh keseimbangan air dan udara didalam media tanam, maka akar 

tanaman akan menyerap unsur hara dalam jumlah yang cukup sehingga pertumbuhan tanaman akan 

meningkat.  

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam Perlakuan S1 (tanah + pupuk kandang + sekam bakar) 

memberikan hasil berpengaruh sangat nyata terhadap semua variabel tanaman. Hal ini dikarnakan perlakuan 

tanah, pupuk kandang yang telah dicampur dengan arang sekam, struktur tanahnya tidak lagi padat. Dalam 

penelitian Supriyanto dan Fidryaningsih (2010), menjelaskan bahwa penambahan arang sekam dapat 

meningkatkan panjang akar. 

Selain itu pupuk kandang dan arang sekam memiliki kandungan hara yang dibutuhkan tanaman kacang 

panjang. Menurut Wuryan (2008), sekam bakar memiliki karakteristik yang istimewa, Komposisi kimiawi 

sekam bakar adalah SiO2 dengan kadar 52% dan C sebanyak 31%. Sementara kandungan lainnya terdiri dari 

Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO, dan Cu dengan jumlah yang kecil serta beberapa bahan organik lainnya. 

Sehingga baik untuk menunjang pertumbuhan dan produksi tanaman. 
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Aplikasi perlakuan S2 (tanah + pupuk kandang + serbuk gergaji) memberikan hasil berpengaruh sangat 

nyata terhadap semua parameter pengamatan. Penggunaan perlakuan S2 memberikan pengaruh yang baik 

terhadap pertumbuhan tanaman dikarenakan kondisi media tanam yang diperlukan tanaman dapat terpenuhi. 

Penggunaan serbuk gergaji sebagai campuran media tanam diharapkan sebagai salah satu upaya agar dapat 

mengoptimalkan pemanfaatannya. Menurut Juwita dan Suparwoto, (2015) serbuk gergaji adalah bahan 

organik yang sedikit mengandung N, P, K, dan Mg, dengan kapasitas mengikat air baik sampai sangat baik. 

penambahan serbuk gergaji pada media dapat mengurangi kepadatan tanah sehingga aliran drainase dan 

perakaran mendapat kondisi yang lebih baik. Penambahan arang sekam dan serbuk gergaji kayu selain dapat 

menambahkan unsur hara juga dapat menjadi pembenah tanah tetapi tidak sebagai sumber hara utama 

(Soemeinaboedhy dan Sri, 2007) karena itulah dalam penelitian ini tetap menambahkan sumber hara utama 

berupa pupuk kandang pada campuran media tanam. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa konsentrasi Pupuk Gandasil 

B 6 gram/L berpengaruh nyata terhadap Jumlah tangkai daun  dan berat polong pada dosis 4 gram/L. 

Pertambahan jumlah tangkai daun dan berat polong tanaman kacang panjang pada perlakuan pupuk Gandasil 

B tersebut dikarenakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman kacang panjang tersedia dalam jumlah optimum 

dan seimbang, serta tanaman dapat mengarbsorbsi unsur hara yang terkandung dalam pupuk tersebut untuk 

melaksanakan proses metabolisme dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Hayati, (2014) yang 

menyatakan respon tanaman terhadap pemupukan akan meningkat jika pemberian pupuk sesuai dengan dosis, 

waktu dan cara yang tepat. Ketersediaan unsur hara bagi tanaman merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi produksi tanaman. 

Gandasil B termasuk pupuk yang digunakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah pada 

tanaman. Penggunaan pupuk tersebut dalam pengaplikasiannya dengan cara di semprotkan pada bagian daun 

dan batang tanaman. Perlakuan B2 (4 gram/L) dan B3 (6 gram/L) menunjukkan hasil terbaik terhadap jumlah 

tangkai daun dan berat polong di karenakan kebutuhan nutrisi untuk proses pembentukan pada fase vegetatif 

dan generatif tanaman tercukupi. selanjutnya Hayati, (2014) menambahkan bahwa, ketersediaan unsur hara 

yang cukup dan seimbang akan mempengaruhi proses metabolisme pada jaringan tanaman. Proses 

metabolisme merupakan proses pembentukan dan perombakan unsur-unsur dan senyawa organik dalam tubuh 

tanaman guna melengkapi pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. 

Menurut Hasibuhan (2006) bahwa dosis pupuk dalam pemupukan haruslah tepat, artinya dosis tidak 

terlalu sedikit atau terlalu banyak yang dapat menyebabkan pemborosan atau dapat merusak akar tanaman. 

Bila dosis pupuk terlalu rendah, tidak ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman sedangkan bila dosis 

terlalu banyak dapat mengganggu keseimbangan hara dan dapat meracuni akar. 

KESIMPULAN 

Perlakuan S0 berpengaruh terhadap semua variabel pengamatan dan S1 berpengaruh terhadap panjang 

tanaman dan panjang buah. Perlakuan B3 berpengaruh terhadap jumlah tangkai daun dan B2 berpengaruh 

terhadap berat polong. Terjadi interaksi antara media tanam sekam bakar dan serbuk gergaji serta pupuk 

Gandasil B pada variabel panjang polong 
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Pengaruh Berbagai Media Tanam terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman 

Seledri (Apium graveolens) dengan Sistem Vertikultur 

 
M. Darmawan1) 

1) Dosen Fakultas Pertanian Universitas Ichsan Gorontalo 

 
ABSTRAK 

Tanaman seledri merupakan salah satu sayuran daun yang memiliki banyak manfaat, antara lain dapat digunakan sebagai 

pelengkap masakan dan memiliki khasiat sebagai obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai 

jenis media tanam terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman seledri (Apium graveolens) dengan system vertikultur. 

Penelitian ini disusun engan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 

ulangan sehingga terdapat 24 buah vertikultur, dengan media tanam yang berbeda yaitu M0 sebagai kontrol, M1 media 

tanam arang sekam, M2 media tanam cocopead, M3 media tanam serbuk gergaji. Hasil analisis ragam menunjukan 

pengaruh sangat nyata. Dengan BNJ (Beda Nyata Jujur) dan BNT (Beda Nyata Terkecil). Hasil penelitian menunjukan 

bahwa perlakuan M2 media tanam cocopeat memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah 

daun, panjang akar, dan bobot panen. 

Kata kunci : Vertikultur, seledri, media tanam 

PENDAHULUAN 

Tanaman seledri merupakan salah satu sayuran daun yang memiliki banyak manfaat, antara lain dapat 

digunakan sebagai pelengkap masakan dan memiliki khasiat sebagai obat. Tanaman seledri juga banyak 

mengandung vitamin A, vitamin C, dan zat besi serta zat gizi lainnya yang cukup tinggi. Dalam 100 g bahan 

mentah, seledri mengandung 130 IU vitamin A, 0,03 mg vitamin B, 0,9 g protein, 0,1 g lemak, 4 g karbohidrat, 

0,9 g serat, 50 mg kalsium, 1 mg besi, 0,005 mg riboflavin, 0,003 mg tiamin, 0,4 mg nikotinamid, 15 mg asam 

askorbat, dan 95 ml air (Rahayu et al,  2008).  

Pada dasarnya prospek seledri sangat cerah, baik di pasaran dalam negeri (domestik) maupun luar 

negeri sebagai komoditas ekspor, namun pembudidayaan seledri di Indonesia pada umumnya masih dalam 

skala kecil yang dilakukan sebagai sambilan (sampingan). Beberapa bukti tentang budidaya seledri di 

Indonesia yang belum dikelola secara komersial dan diantaranya dapat merujuk pada data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) tentang hasil survey pertanian tanaman sayuran di Indonesia pada tahun 2008, ternyata belum 

ditemukan data luas panen dan produksi seledri secara nasional. Demikian pula dalam program penelitian dan 

pengembangan hortikultura di Indonesia pada Pusat Penelitian dan pengembangan (Puslitbang). Hortikultura 

sampai 2003/2004, ternyata tanaman seledri belum mendapatkan prioritas penelitian, baik sebagai komoditas 

utama, potensial maupun introduksi (Lukman, 2011). 

Permintaan seledri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik permintaan domestic 

maupun dari luar negeri. Peningkatan permintaan dari luar negeri mungkin disebabkan oleh semakin 

berkurangnya lahan pertanian akibat konversi lahan sehingga dialihkan ke negara berkembang yang lahannya 

masih luas dengan tenaga kerja yang relatif  murah, serta kondisi iklim yang kurang mendukung terutama saat 

musim dingin dan musim  gugur sehingga praktis semua kebutuhan sayuran untuk masyarakatnya tergantung 

dari negara-negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan hasil, baik 

melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi. Salah satu peningkatan hasil melalui intensifikasi adalah dengan 

pemilihan media tumbuh. 

Media tumbuh merupakan salah satu unsure penting dalam menunjang pertumbuhan tanaman, karena 

sebagian besar unsur hara yang dibutuhkan tanaman, dipasok melalui media tumbuh, selanjutnya diserap oleh 

akar dan digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Menurut Susila dan Koerniawati (2004) media tumbuh 

adalah tempat akar tanaman tumbuh dan mengisap zat makanan untuk pertumbuhannya serta tempat 

memperkokoh berdirinya tanaman, sehingga di dalam media tumbuh harus tersedia unsur hara yang 

dibutuhkan tanaman. Bahan-bahan untuk media tumbuh dapat dibuat dari bahan tunggal ataupun kombinasi 

dari beberapa bahan, asalkan tetap berfungsi sebagai media tumbuh yang baik. Jenis media tumbuh akan 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman (Fahmi, 2015). Seledri yang disemaikan 

dengan biji, biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh, sehingga diperlukan media tumbuh yang 

                                                     
*1 Korespondensi Penulis: M. Darmawan, Telp. 085255797260, Email : m.darmawan98@yahoo.com  
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sesuai, dengan harapan tanaman dapat terhindar dari kematian. Informasi tentang media yang sesuai untuk 

tanaman seledri sampai saat ini belum diketahui. 

Selain penggunaan media tanam, produksi tanaman seledri menurun karena penggunaan lahan untuk 

penanaman seledri sangat kurang. Hal ini disebabkan karena seledri hanya dianggap sebagai tanaman selingan. 

Penggunaan vertikultur yang tidak membutuhkan lahan yang luas merupakan solusi teknologi untuk mengatasi 

masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk pengetahui media tanam yang terbaik untuk pertumbuhan dan 

produksi tanaman seledri. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan dengan mengunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Perlakuan terdiri atas 

4 perlakuan yang diulang sebanyak 3 ulangan sehingga terdapat 12 satuan percobaan. Adapun perlakuan yaitu 

M0 : Media tanah (control), M1 : Media tanah +  arang sekam (1:1), M2 : Media tanah + cocopeat (1:1) dan 

M3 = Media tanah + serbuk gergaji (1:1) 

Pelaksanaan Penelitian 

 Persiapan penelitian dimulai dengan mempersiapkan bambu yang diposisikan secara horizontal untuk 

wadah vertikultur. Setiap ulangan terdapat 2 bambu per perlakuan sehingga terdapat 24 buah vertikultur. 

Bambu yang digunakan kemudian disusun dilahan dengan jarak 50 cm dengan menggunakan rak-rak yang 

telah dibuat sebelumnya. Media tanam selanjutnya dimasukan ke dalam wadah vertikultur disesuaikan dengan 

perlakuan yang digunakan.  

 Tahap selanjutnya dengan melakukan penanaman wadah vertikultur. Lubang tanam yang gunakan 

sedalam 2-3 cm untuk tempat penanaman bibit tanaman seledri. Bibit ditanam pada lubang tanam yang telah 

disiapkan dan disiram secukupnya. Setiap lubang tanam diisi dengan 1 bibit tanaman.  

Penyulaman dilakukan apabila terdapat tanaman seledri yang mati, rusak atau yang pertumbuhanya 

tidak normal. Bibit yang digunakan adalah bibit yang sudah dipersiapkan. Pembibitan dilakukan untuk 

meminimalisirkan tanaman seledri yang mati pada saat penelitian. Penyiraman dilakukan secara intensif 

sebanyak 2 kali sehari yaitu pada setiap pagi dan sore hari. Setelah itu dilakukan penyiangan. Penyiangan 

dilakukan apabila ditemukan ada tanaman lain selain seledri pada wadah vertikultur. Adapun variabel 

pengamatan yang diamati dalam penelitian ini meliputi (a) Panjang tangkai daun (cm), diukur dari pangkal 

batang sampai ujung titik tumbuh mulai pada umur 2 MST (minggu setelah tanam) sampai tanaman berumur 

8 MST, yang pengukurannya dilakukan setiap 2 minggu (b) Jumlah daun (helai) dihitung mulai minggu ke 2 

setelah tanam sampai tanaman  berumur 8 minggu setelah tanam yang pengukurannya dilakukan setiap 2 

minggu (c) Bobot panen (g) dihitung diakhir penelitian yang pengukuran menggunakan timbangan analitik 

(d) Panjang akar (cm) dihitung pada akhir penelitian. (e) Volume akar (m3) dihitung pada akhir penelitian 

HASIL PENELITIAN 

Tinggi Tanaman 

 Hasil pengamatan dan analisis sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan media tanam berpegaruh 

terhadap tinggi tanaman pada tanaman seledri dengan menggunakan sistem vertikultur. Adapun hasil analisis 

uji lanjut adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.  Rata-Rata Tinggi Tanaman Seledri pada Umur 2 MST sampai 8 MST dengan Perlakuan Media Tanam 

Perlakuan 2 MST 4 MST 6 MST 8 MST 

M0 25,92ab 25,99ab 27,51a 37,33b 

M1 27,00ab 33,38ab 36,55ab 41,13c 

M2 31,71b 38,00b 43,12b 45,50d 

M3 20,58a 25,13a 28,52ab 31,50a 

BNJ 0,01 8,99 10,11 9,61 
  

BNT 0,01 
      

1,31 

Keterangan : M0 : Kontrol, M1 : Media Tanah + Arang Sekam (1:1), M2 : Media Tanah + Cocopeat (1:1) M3 : 

Media Tanah + Serbuk  Gergaji (1 : 1) MST : Minggu Setelah Tanam, BNJ : Beda Nyata Jujur. Angka-

Angka pada kolom yang berbeda sama diikuti oleh huruf yang berbeda menunjukan perbedaan nyata 

berdasarkan uji lanjut BNJ 1 % dan BNT 1 % 

Pada Tabel 1 menunjukan bahwa perlakuan pemberian media tanam berpengaruh terhadap parameter 

tinggi tanaman pada 6 MST dan 8 MST. Pada 2 MST dan 4 MST menunjukan perlakuan dengan media tanah 

https://www.blogger.com/null
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+ cocopeat (M2) menunjukan hasil yang tertinggi dibandingkan kontrol dan perlakuan yang lain, walaupun 

tidak menunjukan hasil yang berbeda nyata dibandingkan kontrol.  

Pada 6 MST menunjukan perlakuan M2 menunjukan hasil yang berbeda nyata di bandingkan kontrol, 

sedangkan perlakuan M1 (Media Tanah + Arang Sekam) dan M3 (Media Tanah + Serbuk  Gergaji) tidak 

menunjukan perbedaan nyata dibandingkan kontrol. Pada umur 8 MST perlakuan M1, M2, M3 menunjukan 

hasil yang berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol, namun perlakuan M3 menunjukan hasil yang lebih 

rendah dibandingkan dengan kontrol. Hasil tertinggi pada umur 8 MST terdapat pada perlakuan M2 yaitu 

45,50 cm. Perlakuan dengan menggunakan campuran media tanah + cocopead (1:1) menunjukan hasil yang 

tertinggi bandingkan kontrol dan perlakuan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena kandungan unsur hara 

yang terkandung dalam cocopead yaitu unsur hara makro dan mikro sangat dibutuhkan oleh tanaman. Menurut 

Ihsan (2013) cocopead menganding unsur hara kalium dan natrium. 

Secara fisiologis, kali Secara fisiologis, kalium berfungsi dalam metabolisme karbohidrat 

sepertipembukaan, pemecahan dan translokasi pati; metabolisme nitrogen dan sintesis protein; pengaturan 

pemanfaatan barbagai unsur hara utama; netralisasi asam asam organik penting; aktivasi berbagai enzim; 

percepatan pertumbuhan dan perkembangan jaringan meristem (pucuk, tunas) dan pengaturan buka tutup 

stomata dan hal-hal yang terkait dengan penggunaan air (Pratiwi, 2008) 

Kalium diserap dalam bentuk K+  (terutama pada tanaman muda). Menurut penelitian, kalium banyak 

terdapat pada sel-sel muda atau bagian tanaman yang banyak mengandung protein, inti-inti sel tidak 

mengandung kalium. Pada sel-sel zat ini terdapat sebagai ion di dalam cairan sel dan keadaan demikian akan 

merupakan bagian yang penting dalam melaksanakan turgor yang disebabkan oleh tekanan osmotis. Selain itu 

ion kalium mempunyai fungsi fisiologis yang khusus pada asimilasi zat arang, yang berarti apabila tanaman 

sama sekali tidak diberi kalium, maka asimilasi akan terhenti (Sutedjo 1994) 

 Natrium memiliki fungsi dalam tanaman, yaitu membantu dalam proses fotosintesis, pengangkutan 

hasil asimilasi, enzim, dan mineral termasuk air serat meningkatkan daya tahan/kekebalan tanaman terhadap 

penyakit. Natrium fungsinya dalam tanama sama dengan unsur kalium maka natrium dapat menggantikan 

fungsi kalium dalam tanaman (Sugiyarto dan Kristian, 2003) Lebih lanjut dijelaskan oleh Sutedjo (2004), yang 

menyataka bahwa peran nartium dalam tanaman itu menyangkut dengan transport aktif. Transpor aktif adalah 

pengangkutan lintas membran dengan menggunakan energi ATP, melibatkan pertukaran ion Na+ dan K+ 

(pompa ion) serta protein kontrasport yang akan mengangkut ion Na+ bersamaan molekul lain seperti asam 

amino dan gula. Pompa natrium kalium merupakan suatu proses transpor yang memompa ion natrium keluar 

melalui membran sel dan pada saat bersamaan memompa ion kalium dari luar ke dalam. Klor (Cl) dibutuhkan 

sebagai unsur mikro dalam tanaman untuk membantu pertumbuhan tanaman. 

Jumlah Daun (Helai) 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukan perlakuan pemberian media tanam tidak 

memberikan pengaruh yang nyata pada variabel pengamatan jumlah daun dari umur 2 MST sampai pada umur 

8 MST. Adapun rata-rata jumlah daun pada tanaman seledri terlihat pada Gambar 2 di bawah ini : 

 

Gambar 2. Rata-Rata Jumlah Daun Pada Tanaman Seledri dengan Perlakuan Pemberian Berbagai Media Tanam. M0 : 

Kontrol, M1 : Media Tanah + Arang Sekam (1:1), M2 : Media Tanah + Cocopeat (1:1) M3 : Media Tanah + 

Serbuk  Gergaji (1 : 1) 
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 Berdasarkan Gambar 2 diatas, diperoleh bahwa perlakuan M2 menunjukan hasil yang tertinggi 

dibandingkan dengan kontrol dan perlakuan yang lainya dari umur 2 MST, 4 MST, 6 MST dan 8 MST. 

Sedangkan untuk perlakuan yang terendah terdapat pada perlakuan M3 baik pada umur 2 MST sampai pada 

umur 8 MST. Hal ini disebebakan karena cocopead dapat menahan kandungan air sehingga sangat coco 

digunakan sebagai media tanam. Hal ini sesuai dengan pendapat Anonima (2013) menyatakan bahwa cocopead 

dapat menahan kandungan air dan pupuk cair serta dapat menetralkan keasaman tanah. Karena sifat tersebut. 

Cocopead sebagai media tanam dapat menyimpan air yang mengandung unsur hara, sifat cocopead yang 

senang menampung air dalam pori-pori menguntungkan karena akan menyimpan pupuk cair sehingga 

frekuensi pemupukan dapat dikurangi dan didalam cocopead juga terkandung unsur hara dari alam yang sangat 

dibutuhkan oleh tanaman. Cocopead memilki daya serap air tinggi, menggemburkan tanah dan pH netral, dan 

menunjang pertumbuhan akar dengan cepat sehingga baik untuk pembibitan (Anonimb, 2013) 

Selain itu perlakuan media tanah + arang sekam memiliki jumlah daun yang lebih banyak 

dibandingkan kontrol. Hal ini disebabkan karena arang sekam memiliki unsur hara makro dan mikro yaitu N, 

P, K, Ca, Fe, Mn dan lain-lainya. Arang sekam mengandung N 0,32 % , PO 15 % , KO 31 % , Ca 0,95% , dan 

Fe 180 ppm, Mn 80 ppm , Zn 14,1 ppm dan PH 6,8. Karakteristik lain dari arang sekam adalah ringan (berat 

jenis 0,2 kg/l). Sirkulasi udara tinggi, kapasitas menahan air tinggi, berwarna kehitaman, sehingga dapat 

mengabsorbsi sinar matahari dengan efektif (Wuryaningsih, 1996). Arang sekam mempunyai sifat yang 

mudah mengikat air, tidak mudah menggumpal, harganya relatif murah, bahannya mudah didapat, ringan, 

steril dan mempunyai porositas yang baik (Embarsari et al, 2015). 

Panjang Akar 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukan perlakuan pemberian berbagai media tanam tidak 

menunjukan perbedaan nyata dibandingkan kontrol. Adapun uji lanjut panjang akar dapat dilihat pada tabel 2 

berikut ini : 

Tabel 2. Rata-Rata Panjang Akar dengan Perlakuan Berbagai Media Tanam  

Perlakuan Rata-Rata Panjang Akar 

M0 15,33ab 

M1 18,29ab 

M2 24,81b 

M3 13,25a 

BNJ 0,01 8,85 
Keterangan : M0 : Kontrol, M1 : Media Tanah + Arang Sekam (1:1), M2 : Media Tanah + 

Cocopeat (1:1) M3 : Media Tanah + Serbuk  Gergaji (1 : 1) MST : Minggu Setelah 

Tanam, BNJ : Beda Nyata Jujur. Angka-Angka pada kolom yang berbeda sama diikuti 

oleh huruf yang berbeda menunjukan perbedaan nyata berdasarkan uji lanjut BNJ 1 %  

 

 Tabel 2 menunjukan bahwa perlakuan media tanam tidak menunjukan hasil yang berbeda nyata 

dibandingkan kontrol. Namun perlakuan M2 menunjukan hasil yang berbeda nyata dibandingkan dengan 

perlakuan M3. Hal ini disebabkan karena cocopead mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh 

pertumbuhan akar. Menurut Ilham (2013), selain mengandung unsur kalium, cocopead juga mengandung 

unsur hara fosfor. Fosfor dibutuhkan oleh tanaman untuk pembetukan sel pada jaringan akar dan tunas yang 

sedang tumbuh (Thompson dan Troeh, 1978). Fosfor merupakan hara makro yang esensial yang memeran 

peranan penting dalam proses fotosintesis, asimilasi dan respistasi. Fosfor sangan berperan dalam 

pembertukan batang, akar, ranting dan daun (Aleel, 2008) 

Penggunaan media tanam serbuk gergaji menunjukan panjang akar yang lebih pendek dibandingkan 

kontrol dan perlakuan yang lainnya. Hal ini sifat serbuk gergaji yang mudah terkena oleh jamur. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ernawati (2008) kekurangan media serbuk gergaji sebagai media tanam yaitu mudah 

dijangkiti jamur sehingga dapat mematikan akar tanaman akibat aktivitas jamur yang dapat menghasilkan 

temperatur yang tinggi. Perlu pemantauan, karena ketika serbuk gergaji dalam keadaan sangat kering, sifat 

granulanya akan muncuk sehingga dapat mengurangi kemampuan dalam menyokong akar tanaman. 
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Bobot Panen 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan media tanam tidak menunjukan 

hasil yang berbeda nyata dibandingkan kontrol. Adapun uji lanjut bobot panen adalah sebagai berikut : 
Tabel 4. Rata-Rata Bobot Panen Tanaman Seledri dengan Menggunakan Perlakuan Berbagai Media Tanam. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : M0 : Kontrol, M1 : Media Tanah + Arang Sekam (1:1), M2 : Media Tanah + 

Cocopeat (1:1) M3 : Media Tanah + Serbuk  Gergaji (1 : 1) MST : Minggu Setelah Tanam, 

BNJ : Beda Nyata Jujur. Angka-Angka pada kolom yang berbeda sama diikuti oleh huruf 

yang berbeda menunjukan perbedaan nyata berdasarkan uji lanjut BNJ 1 %  

Pada Tabel 4 menunjukan perlakuan berbagai media tanam tidak menunjukan perbedaan nyata 

dibandingkan kontrol. Namun, perlakuan M2 menunjukan hasil yang berbeda nyata dibandingkan perlakuan 

M3. Perlakuan M2 menunjukan bobot panen tertinggi dibandingkan kontrol. Hal ini disebabkan karena 

cocopead mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman seledri dan memiliki daya simpan air 

baik. cocopeat merupakan bahan organik alternatif yang dapat digunakan sebagai media tanam. Serbuk 

tersebut sangat baik digunakan sebagai media tanam karena dapat menyerap air dan menggemburkan tanah. 

Kelebihan sabut kelapa sebagai media tanam karena karakteristiknya yang mampu mengikat dan menyimpan 

air dengan kuat, sesuai untuk daerah panas, dan mengandung unsur-unsur hara esensial seperti kalsium (Ca), 

magnesium (Mg), kalium (K), natrium (N), dan fosfor (P). Cocopead merupakan bahan  yang mengandung 

ligno selulosa dan lignin. Bahan ini memiliki porositas yang cukup tinggi namun bisa diatur kepadatannya 

hingga mencapai tingkat porositas dengan mengatur rasio pemberian air (Lubnan, 2013) 

KESIMPULAN  

Perlakuan pemberian media tanam memberikan pengaruh terhadap variabel tinggi tanaman seledri, 

sedangkan pada perlakuan jumlah daun, panjang akar dan bobot panen tidak menunjukan perbedaan nyata. 

Perlakuan dengan media tanah + cocopead (1:1) (M2) menunjukan hasil yang terbaik, pada variabel 

pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar dan bobot panen. 
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Pengaruh CMC (Carboxyl Methyl Cellulose) terhadap Kadar Protein dan Uji 

Organoleptik pada Kecap Air Kelapa dengan Penambahan Bubuk Tempe 
 

A. Khairun Mutia1*) 

1)Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Gorontalo 

 

 
ABSTRAK 

Pemanfaatan air kelapa yang masih terbatas, hanya diolah menjadi minyak kelapa sehingga masih belum banyak alternatif 

untuk mengoptimalkan pemanfaatan air kelapa untuk menjadi suatu produk yang murah dan pembuatannya mudah yaitu 

kecap manis dan asin, air kelapa akan memberikan rasa gurih pada kecap yang di hasilkan. Namun kandungan protein 

yang rendah pada air kelapa sehingga perlu ditambahkan bahan pangan yang mengandung protein yang tinggi. 

Penggunaan bubuk temoe diharapkan mampu meningkatkan nilai kadar protein dari kecap air kelapa yang dihasilkan. 

Penelitian ini memiliki 2 tahap yaitu pembuatan bubuk tempe kemudian pembuatan kecap air kelapa dengan penambahan 

bubuk tempe. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 3 perlakuan yaitu CMC 0,5%, 0,75% dan 

1%. Kecap air kelapa yang dihasilkan kemudian diukur kadar proteinnya dan uji organoleptik. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, CMC memberikan pengaruh terhadap kandungan protein dan tingkat kesukaan dari panelis. 

 

Kata Kunci : air kelapa, bubuk tempe, kecap air kelapa, protein, uji organoleptik 

PENDAHULUAN 

Tanaman kelapa (Cocos nucifer L.) merupakan tanaman yang memiliki berbagai macam kegunaan 

karena seluruh bagian tanaman tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Air kelapa merupakan 

salah satu hasil sampingan dari tanaman kelapa yang dapat dimanfaatkan. Selain memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan misalnya untuk memproduksi kopra, minyak, santan dan kelapa parut kering (desicated 

coconut), air kelapa juga dapat dikembangkan sebagai minuman isotonik, nata de coco dan kecap air kelapa 

(Fitrotin, 2008). 

Kecap air kelapa adalah pemanfaatan dari air buah kelapa yang memang merupakan komoditi yang 

dapat diandalkan di Indonesia (Haerani dan Hamdani, 2016). Namun pemanfaatannya masih terbatas dan 

kebanyakan diprioritaskan untuk kelapa yang juga berlimpah untuk pembuatan minyak kelapa, kopra dan 

lainnya sehingga masih belum banyak alternatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan air kelapa untuk menjadi 

suatu produk yang murah dan pembuatannya mudah yaitu kecap manis dan asin, air kelapa akan memberikan 

rasa gurih pada kecap yang di hasilkan. 

Air kelapa memiliki kandungan protein yang rendah, sehingga perlu ditambahkan sumber protein pada 

saat pembuatan kecap. Menurut Lewat (2000), kandungan protein yang terdapat pada air kelapa sangatlah 

rendah, sehingga perlu diberikan penambahan bahan yang memiliki kadar protein yang tinggi. Penggunaan 

bubuk tempe diharapkan dapat meningkatkan kadar protein dari kecap air kelapa. 

Penelitian sebelumnya tentang pemanfaatan air kelapa sebagai produk olahan kecap dengan 

penambahan bubuk kedelai dengan bubuk tempe sudah pernah dilakukan oleh Sitti et al. (2011)  tetapi dalam 

pembuatan, kecap air kelapa yang menjadi kendala adalah terjadinya kekentalan yang diinginkan dan hampir 

menyerupai kecap manis pada umumnya (Muhhisyam, 2009). Untuk memperoleh sifat ini, maka perlu 

ditambahkan bahan penstabil atau stabilizer (Dewi, 2010). Salah satu bahan pesntabil yang sering digunakan 

adalah carbocxymethyl cellulose (CMC). 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

CMC sebagai bahan peenstabil dari kecap air kelapa dengan adanya penambahan bubuk tempe sehingga 

menghasilkan kecap air kelapa yang memiliki tekstur yang kental dan memiliki kandungan protein yang tinggi. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2018 bertempat di Laboratorium 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Gorontalo dan Laboratorium Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan 

Gorontalo. 
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Alat dan Bahan 

Alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah baskom, ayakan 50 mesh, panci, spatula kayu, 

timbangan analitik, pisau, talenan, mangkok, wajan, kompor, oven, ulekan, grinder. 

Bahan-bahan yang digunakan adalah air kelapa, tempe kedelai, gula, wijen, kemiri, bawang putih, 

lengkuas, daun jeruk, daun salam, sereh. 

Perlakuan Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas tiga perlakuan dan kontrol sebagai pembanding. Komposisi masing-masing 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut : 
Tabel 1. Komposisi Masing-Masing Perlakuan Penelitian  

Nama Perlakuan Komposisi Perlakuan 

Kontrol Kecap air kelapa tanpa CMC + bubuk tempe kedelai 

A1 Kecap air kelapa + 0,5% CMC + bubuk tempe kedelai 

A2 Kecap air kelapa + 0,75% CMC + bubuk tempe kedelai 

A3 Kecap air kelapa + 1% CMC + bubuk tempe kedelai 

Tahapan Penelitian 

c. Pembuatan Bubuk Tempe 

Tempe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempe yang baru diproduksi. Kemudian dilakukan 

pengirisan tempe menjadi lebih tipis, selanjutnya dilakukan proses penjemuran menggunakan sinar matahari 

selama ±4 jam. Setelah kering, tempe kemudian dihaluskan menggunakan grinder. Selanjutnya, tempe yang 

telah halus diayak menggunakan ayakan 50 mesh agar mudah tercampur dengan kecap. 

d. Pembuatan Kecap Air Kelapa. 

Terlebih dahulu siapkan alat dan bahn yang akan digunakan untuk pembuatan kecap. Setelah 

penyiapan alat dan bahan kemudian  penghalusan bahan seperti bawang putih dan kemiri setelah itu pengirisan 

gula merah agar mudah larut dalam air. Kemudian bumbu yang telah dihaluskan tersebut dimasukkan kedalam 

air kelapa. Selanjutnya dilakukan penambahan bubuk tempe, daun jeruk, daun salam, sereh, laos serta CMC 

sesuai perlakuan. Setelah dilakukan pengadukan ±2 jam, kemudian dilakukan penyaringan untuk memisahkan 

bubuk tempe yang tidak larut, sereh, daun salam dan daun jeruk. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Protein 

Berdasarkan hasil penelitian pada Gambar 1, diketahui bahwa kadar protein pada kecap air kelapa 

yang dihasilkan berkisar antara 1,78% sampai 4,23%. Kadar protein kecap air kelapa tertinggi pada perlakuan 

A3  (CMC 1%) dengan nilai 4, 23% dan terendah pada perlakuan A1 (CMC 0,5%) dengan nilai 1,78%. 

Berbedanya kadar protein yang terdapat pada masing-masing perlakuan ini disebabkan oleh pemanasan tiap 

perlakuan pada saat proses pemasakan. Proses pemasakan pada perlakuan A1 (CMC 0,5%) lebih lama 

mengalami pemanasan hingga menjadi kecap, berbeda dengan perlakuan A3 (1%) yang lebih cepat mengalami 

pemanasan. Hal ini sesuai dengan pendapat Usman dan Shanti (2009), bahwa kandungan protein akan 

mengalami penurunan akibat pemanasan, perendaman dan pH. 

 

Gambar 1. Histogram Kadar Protein (%) pada Kecap Air Kelapa 
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Bila dibandingkan dengan rekomendasi SNI (1996), kadar protein dari kecap air kelapa yang 

dihasilkan memenuhi syarat mutu. Nilai SNI (1996) untuk kadar protein senilai min. 0,5% sedangkan unuk 

masing-masing perlakuan A1 senilai 1,78%, A2 senilai 2,25% dan A3 senilai 4,23%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kecap air kelapa yang dihasilkan dapat dipasarkan karena sudah memenuhi standar dari kecap sir 

kelapa. 

UJI ORGANOLEPTIK 

e. Rasa 

 Berdasarkan hasil penelitian pada Gambar 2, diketahui bahwa penilaian panelis terhadap rasa kecap 

air kelapa yang dihasilkan berkisar 3,44 yaitu agak suka pada perlakuan A3 (CMC 1%) sampai 3,69 yaitu suka 

pada perlakuan A1 (CMC 0,5%). Perbedaan penerimaan panelis ini disebabkan perbedaan penambahan CMC 

yang akan berpengaruh. Semakin banyak penambahan CMC yang diberikan pada kecap maka akan 

menurunkan tingkat kesukaan dari kecap tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Harun (2013) ang 

menatakan bahwa penggunaan bahan aditif berupa CMC pada minuman sari buah yang berlebihan dan 

konsentrsi yang tidak tepat akn menciptakan minuman sari buah yang tidak disukai oleh konsumen. 

f. Aroma 

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa penilaian panelis terhadap aroma kecap air kelapa yang 

dihasilkan berkisar 3,45% sampai 3,81%. Dari diagram diatas terlihat secara keseluruhan aroma kecap air 

kalapa yang dihasilkan agak di sukai oleh panelis. Perbedaan yang dihasilkan tidak begitu besr terhadap 

penilaian panelis tersebut yang dimana penilaian secara keseluruhan suka. Hal ini disebabkan karena adanya 

penambahan bahan tambahan, berupa bawang, sereh, daun salam, lengkuas dan sebagainya yang memberikan 

aroma yang khas pada kecap air kelapa yang dihasilkan.   

 
Gambar 2. Histogram Uji Rasa, Aroma dan Warna pada Kecap Air Kelapa 

g. Tekstur 

Gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa penilaian panelis terhadap tekstur kecap air kelapa yang 

dihasilkan berkisar 2,95 sampai 4,533. Dari diagram diatas terlihat bahwa panelis lebih menyukai tekstur 

kecap air kelapa pada perlakuan A1 (CMC 0,5%)  karena hal ini disebabkan pengaruh dari penambahan CMC 

yang dimasukkan dalam kecap air kelapa. Cmc yang ditambahkan pada perlakuan A1 (CMC 0,5%) 

memberikan tekstur yang menyerupai kecap manis yang dijual dipasaran, berbeda dengan perlakuan A2 (CMC 

0,75%) dan A3 (CMC 1%) yang menghasilkan tesktur kecap yang terlalu kental sehingga kurang disukai  oleh 

panelis. Hal ini sesuai dengan pendapat Faradisa et al. (2015) bahwa kenaikan konsentrasi CMC dalam larutab 

akan mengakibatkan kenaikan kekentalan adonan. Dengan meningkatnya kekentalan adonan tersebut, maka 

semakin banak air bebas yang terikat yang akan mempengaruhi tekstur. 
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h. Warna 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari Gambar 2, bahwa penilaian panelis terhadap warna 

kecap air kelapa yang dihasilkan berkisar 3,41% sampai 4,04%. Dari penilaian panelis diatas memperlihatkan 

bahwa kecap air yang paling disukai adalah perlakuan A1 (CMC 0,5%) dan agak suka adalah perlakuan A3 

(CMC 1%). Terlihat pada proses pengolahan, banyaknya CMC yang ditambahkan, pada perlakuan A1 

memiliki lama proses pengolahan 2 jam untuk mencapai tekstur yang menyerupai kecap yang beredar. 

Berbeda dengan perlakuan A3 yang memiliki proses pengolahan kurang dari 2 jam. Hal ini disebabkan 

semakin banyak konsentrasi CMC yang ditambahkan, maka semakin cepat dilakukan proses pemanasan yang 

dimana akan mempengaruhi lamanya proses pemanasan yang akan menciptakan proses milliard pada saat 

pengolahan yang akan menciptakan warna coklat yang berbeda untuk setiap perlakuan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Winarno (2004), bahwa reaksi Maillard adalah reaksi karbohidrat khususnya gula pereduksi dengan 

gula primer. Hasilnya berupa produk berwarna coklat yang sering dikehendaki. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat uji organoleptik untuk kecap air kelapa 

dengan konsentrasi CMC yang berbeda yang paling tepat digunakan adalah Perlakua A1 (CMC 0,5%) karena 

hasil uji organoleptik banyak panelis yang menyukai tingkat kekentalan dan tekstur dari perlakuan tersebut. 

Pada penelitisn ini memperlihatkan bahwa CMC memberikan pengaruh terhadap kadar protein dari kecap air 

kelapa yang dihasilkan. 
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Berbagai Macam Larutan Mikroorganisme Lokal sebagai Bahan Dekomposer 

Terhadap Dekomposisi Jerami Padi 

Milawati Lalla1¹*) 

1)Dosen Fakultas Pertanian Universitas Ichsan Gorontalo 

 
ABSTRAK 

Jerami padi merupakan limbah pertanian yang banyak ditemukan yang penggunaannya sebagai pupuk organik masih 

kurang diterapkan mengingat sifatnya agak sulit terdekomposisi.  Pengomposan jerami padi dapat dipercepat dengan 

bantuan mikroorganisme yang terkandung pada berbagai bahan yang dibuat dalam larutan mikroorganisme lokal. 

Mikroorganisme Lokal adalah larutan yang terbuat dari bahan organik yang terbuang yang mengandung mikroorganisme.  

Tujuan penelitian adalah mengamati perubahan fisik, warna dan tekstur kompos jerami padi akibat pemberian 

mikroorganisme lokal sebagai bahan dekomposer. Memperoleh jenis mikroorganime lokal yang menghasilkan kompos 

jerami padi yang tercepat.  Metode penelitian dilaksanakan dalam bentuk eksperimen lapangan dengan 4 macam 

perlakuan Mikroorganisme lokal yaitu : M1 : Bonggol Pisang, M2 : Nasi Basi, M3 : Kubis, M4 : Jeroan Ikan.  Hasil 

menunjukkan bahwa kompos jerami padi yang diberikan MOL jeroan ikan dan MOL kubis terurai pada minggu ke4 

setelah aplikasi.  Kompos yang menggunakan MOL jeroan ikan lebih cepat terurai dibanding perlakuan lainnya dan 

terdapat sedikit jamur.  

Kata kunci : mikroorganisme lokal, dekomposisi, jerami padi 

PENDAHULUAN 

Pertanian organik yang idealnya bertumpu pada penggunaan bahan organik dan menghindari 

penggunaan bahan kimia sintetik mulai dari proses benih sampai pada pasca panen.  Namun kenyataan yang 

terjadi masih tingginya ketergantungan terhadap bahan kimia salah satunya adalah pupuk kimia.  Potensi 

pupuk organik di Indonesia masih cukup tinggi ditandai dengan banyaknya bahan yang terbuang yang berasal 

dari bahan organik yang justru dapat mencemari lingkungan. 

Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian yang dihasilkan hampir semua daerah.  Jerami 

padi belum banyak dimanfaatkan sebagai pupuk organik karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

terurai secara alami.  Sehingga banyak dibakar sebelum dilakukan penanaman pada lahan sawah. 

Jerami padi mengandung senyawa lignoselulotik yang sulit terdekomposisi, mengandung unsur hara 

makro dan mikro.  Pemberian biodekomposer pada jerami padi dapat mempercepat proses pengomposan  

(Idawati,et.al., 2017).  Salah satu cara untuk mempercepat proses dekomposisi pada jerami padi dengan 

pemberian dekomposer.  Dekomposer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekomposer yang berasal 

dari Mikroorganisme Lokal dari beberapa bahan yaitu bonggol pisang, nasi basi, jeroan ikan dan kubis. 

MOL bonggol pisang adalah mikroorganisme lokal yang berbahan baku bonggol pisang yang 

digunakan sebagai aktivator untuk mempercepat proses fermentadi (Lepongbulan et.al., 2017).  MOL bonggol 

pisang mengandung mikroorganisme yang sangat berguna bagi tanaman yaitu Azotobacter (Sari et.al., 2012), 

(Budiyani et.al., 2016).  Konsorsium Azotobacter dapat digunakan untuk mengomposkan sampah daun.  

Azotobacter melakukan aktifitas degradasi pada bahan organik (Kumalasari dan Sulaika, 2016). 

MOL nasi banyak mengandung mikroba yang bisa membantu sebagai dekomposer untuk ketersediaan 

unsur hara pada tanah agar bisa diserap oleh tanaman (Julita et.al., 2013).  MOL kubis setelah difermentasi 

selama 15 hari mengandung N (0,18), P (278,63 ppm), K (155,93 ppm), Ca (180,45 ppm), Mg (1201,36 ppm), 

C-organik (19,38%) dan pH 4,52 (Handayani et.al., 2015).  Sedangkan limbah ikan mengandung unsur N 

(0,194%), P (0,131%) dan K (0,030).  Kadar hara meningkat dengan pemberian komposisi bahan lain  

(Lepongbulan et.al., 2017). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2018 di Desa Bulotalangi Timur kec. Bulango 

Tmur kab. Bone Bolango.  Bahan yang digunakan adalah jeroan ikan, bonggol pisang, nasi basi, daun kubis, 

air cucian beras, gula merah (bahan pembuatan Mikroorganisme Lokal), jerami padi dan air. 

Jerami yang digunakan berasal dari areal sekitar tempat penelitian. Kegiatan penelitian diawali dengan 

pembuatan larutan Mokroorganisme Lokal (MOL).  Larutan MOL difermentasi selama 15 hari.  Setelah 15 

hari MOL diaplikasikan pada jerami yang telah dicincang kasar.  Jerami yang telah diberikan perlakuan, 
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dibungkus dengan karung dan difermentasi selama 4 minggu.  Setiap minggu diamati tekstur dan perubahan 

yang terjadi selama pengomposan.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan pada kompos jerami menunjukkan bahwa pada minggu pertama belum terjadi 

pelapukan pada semua perlakuan.  Dekomposisi jerami padi tergantung pada bahan mikroorganisme lokal 

yang digunakan sebagai dekomposer.  Karakteristik beberapa kompos pada setiap minggu dapat dilihat pada 

Tabel 1.  

 
Tabel 1.  Kondisi Kompos Jerami Minggu Pertama Setelah Aplikasi MOL Setelah Aplikasi 

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

    

 
   

    

  
  

Tabel 2. Tabel menunjukkan perubahan yang terjadi pada kompos setiap minggu. Perubahan tekstur jerami padi yang 

diberikan perlakuan MOL nasi terjadi secara perlahan.  Minggu IV pengomposan terjadi penguraian sebesar 

(±50%) sementara MOL bonggol pisang dan MOL sayuran daun terjadi penguraian sebesar (±75%).  Sedangkan 

perlakuan MOL jeroan ikan mengalami dekomposisi (≥90%) pada minggu IV.  Ciri-ciri dari perlakuan M3 pada 

minggu IV adalah jerami hancur, remah dan tidak lengket. 

 

Tabel 1 menunjukkan perubahan secara fisik setiap minggu pengamatan terhadap beberapa perlakuan 

MOL sebagai bahan dekomposer.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompos jerami padi yang diberikan 

MOL jeroan ikan paling cepat terjadi dekomposisi.  Minggu kedua menunjukkan perubahan secara fisik 

kompos yang diberi perlakuan MOL jeroan ikan yang lebih cepat terurai dari pada tiga perlakuan lainnya.  

Karakteristik kompos dari perlakuan 4 jenis MOL terlihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Karakteristik Tekstur dan perubahan yang Terjadi pada Kompos pada Setiap Perlakuan Mikroorganisme Lokal 

Karakteristik 
Minggu 

Ke- 

Perlakuan 

MOL Bonggol Pisang 

(M1) 

MOL Nasi Basi 

(M2) 

MOL Jeroan Ikan 

(M3) 

MOL Sayuran 

Daun (M4) 

Tekstur 

I Tidak ada perubahan Tidak ada 

perubahan 

Lunak Jerami Agak Lapuk 

(terurai 10%) 

II Agak lapuk (10%) Agak lapuk (10%) Terurai (50%) Agak Terurai (25%) 

III Terurai (50%) Agak lapuk (25%) Terurai (75%) Terurai (50%) 
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IV Terurai (75%) Terurai (50%) Terurai (≥90%) Terurai (75%) 

Perubahan 

I Sedikit jamur Sedikit jamur Banyak jamur Banyak Jamur 

II Sedikit jamur Banyak jamur Tidak ada jamur Banyak Jamur 

III Sedikit jamur Banyak jamur Tidak ada jamur Sedikit jamur 

IV Tidak ada jamur Tidak ada jamur Tidak ada jamur Tidak ada jamur 

 

Keberadaan jamur pada kompos setiap perlakuan juga berbeda.  Kompos yang diberi perlakuan MOL 

nasi menghasilkan jamur yang banyak pada minggu II dan III.  MOL sayuran daun menghasilkan banyak 

jamur pada minggu I dan II.  MOL bonggol pisang menghasilkan jamur yang sedikit sedangkan MOL jeroan 

hanya ditemukan jaamur pada minggu I.  Keberadaan jamur pada jerami yang dikomposkan dipengaruhi oleh 

jenis MOL yang digunakan.  Semakin banyak jamur yang tumbuh pada jerami maka semakin lambat proses 

pengomposan dan semakin sedikit jamur yang tumbuh maka semakin cepat proses dekomposisi yang terjadi 

pada jerami padi.  Lestari et al, (2014), mengatakan bahwa penggunaan jenis mikroorganisme lokal yang 

digunakan akan mempengaruhi proses dekomposisi bahan yang dikomposkan.  

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah karakteristik kompos jerami padi pada setiap minggu 

berbeda sesuai dengan jenis dekomposer yang diberikan.  Kompos yang diberi perlakuan MOL jeroan ikan 

lebih cepat mengalami pelapukan dibanding yang menggunakan MOL bonggol pisang, MOL nasi dan MOL 

sayuran daun.  Dekomposisi jerami terjadi pada minggu IV setelah aplikasi MOL. Keberadaan jamur 

mempengaruhi proses dekomposisi pada jerami padi. 
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