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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan YME, Buletin Ilmiah Instiper 
volume 14 ini dapat terbit.

Buletin ilmiah Instiper volume 14 nomor 2 tahun 2007 memuat naskah yang 
bevareasi, namun jika dicermati ada 3 (tiga) kategori kunci dalam naskah yang 
dimuat, yaitu meningkatkan, mencegah, ekonomi. 

Kategori pertama meningkatkan meliputi pemberian kompos untuk 
pertumbuhan kakao, pollinasi untuk keberhasilan persilangan anggrek dan 
pemberian boron untuk alokasi fotosintat. Kategori kedua mencegah meliputi 
pemanfaatan bahan organik untuk menekan penyakit layu pada tomat dan 
pemanfaatan limbah kayu jati dan sono keling sebagai bahan pengawet pencegah 
rayap. Kategori ketiga ekonomi meliputi, elastisitas permintaan beberapa bahan 
pangan penting dalam pola konsumsi pangan rumahtangga di Indonesia, pilihan 
sumber-sumber kredit bagi wanita pengusaha industri kecil agribisnis dan analisis 
industri rumahtangga kerajinan gerabah pasca gempa Bantul.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu sehingga Buletin ini dapat terbit, teriring salam dari redaksi dan semoga 
bermanfaat.

Yogyakarta,   Oktober 2007

Redaksi
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Pengaruh Pemberian Kompos Limbah Kobis dan Inokulasi 
Jamur Mikoriza Arbuskula Terhadap Pertumbuhan Bibit 
Kakao
Oleh Pauliz Budi Hastuti,1) YTh.Maria Astuti,1) Adhithya Kurniadhi 2)

1) Dosen Fakultas Pertanian Instiper Yogyakarta
2) Alumni Fakultas Pertanian Instiper Yogyakarta

ABSTRACT

Studies on the effect of brassica waste compost and mycorrhiza arbuscular on 
the growth of cacao seedling was conducted at experimental field of the Stiper 
Institute of Agriculture, Yogyakarta. The factorial experiment was arranged in a 
Completely Randomized Design. The first factor was apply of compost consist of 
two parts namely without and with brassica waste compost. The second factor was 
inoculate of mycorrhiza arbuscular consist of two parts namely without and with 
inoculation. 
The result showed that the application of brassica waste compost increased the 
growth of cacao seedling, but mycorrhiza infection didn’t occur. Inoculation of 
mycorrhiza increased the growth of cacao seedling.

Key words : cacao, brassica waste, compost, mycorrhiza

PENDAHULUAN

Kakao (Theobroma cacao L.) termasuk kelompok tanaman tahunan dan 
merupakan salah satu komoditas perdagangan dunia yang penting. Ada banyak 
produk olahan kakao, baik sebagai bahan makanan maupun bahan farmasi. 
Indonesia merupakan produsen kakao terbesar di dunia setelah Nigeria dan Pantai 
Gading. Sebagian besar kakao Indonesia berasal dari perkebunan rakyat (87%), 
sehingga komoditas ini mempunyai peran ekonomi dan sosial yang penting. 
Produktivitas kakao dipengaruhi oleh tindakan kultur teknik, kondisi tanah dan 
iklim serta bahan tanam. 
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Kualitas bibit sangat menentukan pertumbuhan awal bibit di lapangan. Untuk 
mendapatkan bibit yang bermutu, diperlukan media pembibitan yang baik dan 
mampu mendukung pertumbuhan awal. Pemberian bahan organik ke dalam media 
perakaran diperlukan untuk mendapatkan kondisi fisik dan kimia yang seimbang 
sehingga kebutuhan hara, lengas maupun udara bagi pertumbuhan akar tercukupi. 
Disamping itu pemberian bahan organik dapat meningkatkan perkembangan jamur 
mikoriza arbuskula (MA) (Vaidya et al., 2008)

Limbah yang dihasilkan dari sayuran kobis yaitu limbah daun yang 
membusuk akan menimbulkan bau yang menyengat apabila dibiarkan di tempat 
terbuka. Pengomposam limbah ini merupakan cara untuk memanfaatkan limbah 
tersebut melalui daur ulang. Limbah kobis merupakan sumber bahan organik yang 
dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Dalam kobis terkandung 
zat gizi yang sangat baik. Menurut Kirkegaard & Sarwar (1998) jaringan kobis 
(Brassica olearacea) mengandung kelompok senyawa glukosinolat yang tinggi. 
Hidrolisis glukosinolat menghasilkan beberapa produk, terutama tiosianat. Produk 
hidrolisis ini diketahui mempunyai aktivitas biosida yang luas, seperti insektisida, 
nematisida, fungisida dan fitotoksis. Lebih lanjut dilaporkan pemberian pupuk 
hijau dari kobis dapat menekan hama dan penyakit di dalam tanah. Diperkirakan 
mikoriza mampu mentoleransi sifat fungisida kompos limbah kobis dan bibit 
kakao tahan terhadap sifat fitotoksisnya.

Untuk menghasilkan bibit yang baik perlu dilakukan inokulasi jamur mikoriza 
arbuskula di daerah perakaran tanaman kakao selama pembibitan. Mikoriza adalah 
struktur hubungan antara jamur tanah tertentu dengan akar tanaman yang terjadi 
pada hampir semua jenis tanaman. Jamur mikoriza tumbuh dan berkembang di 
dalam sel korteks membentuk jaringan hifa yang juga berkembang secara ekstensif 
di dalam tanah sekitar akar (Baon, 1986; Kabirun 1990). Hifa eksternal mikoriza 
dapat menghantarkan 80% P, 25% N, 10% K, 25% ZN dan 60% Cu kepada 
tanaman, meningkatkan penyerapan air serta meningkatkan ketahanan tanaman 
terhadap patogen (Marschner da Dell, 1994; Wilarso, 1990). Pada simbiosis ini 
mikoriza mendapatkan karbohidrat dari tanaman inangnya. Lebih lanjut Sutanto 
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(2003) menyatakan inokulasi mikoriza mampu mengurangi kebutuhan pupuk P 
sampai 20-30%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kompos 
limbah kobis dan inokulasi jamur mikoriza terhadap pertumbuhan bibit kakao. 

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Kebun Pendidikan dan Penelitian (KP2) Institut 
Pertanian Stiper, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Rancangan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) atau CRD (Completely Randomized 
Design) yang terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah pemberian bahan 
organik yang terdiri dari 2 aras yaitu tanpa dan dengan pemberian kompos limbah 
kobis. Sedangkan faktor kedua adalah inokulasi mikoriza yang terdiri dari 2 aras 
yaitu tanpa dan dengan inokulasi jamur mikoriza, sehingga diperoleh 4 kombinasi 
perlakuan yang masing-masing diulang 10 kali. Sidik ragam dan uji signifikansi 
dengan menggunakan uji beda nyata terkecil dilakukan pada jenjang nyata 5%. 

Bahan tanam yang digunakan ialah benih kakao klon Amelonado dari kebun 
Banaran. Benih kakao dikecambahkan dengan menggunakan karung goni. Karung 
goni dihamparkan dan dibasahi dengan air, benih dikecambahkan dengan jarak 
antar benih 5 x 5 cm penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Pada umur 
4 hari benih yang sudah keluar akarnya siap dipindah ke pembibitan di polybag. 
Inokulum jamur mikoriza arbuskula (campuran yang terdiri dari jenis Gigaspora 
margarita, Glomus sp dan Acaulospora sp) diperoleh dari Laboratorium 
Bioteknologi Kehutanan IPB Bogor. Bahan organik yang digunakan berupa limbah 
kobis dari pasar. limbah kobis dipotong kecil-kecil kemudian dimasukkan ke 
dalam drum kemudian ditutup rapat, setiap dua hari sekali diaduk. Perbandingan 
komposisi media tanam berupa tanah regosol dan bahan organik (kompos limbah 
kobis) ialah 3:1. Setelah bibit berumur satu minggu diberi mikoriza 20 g/polybag 
dengan cara membenamkan inokulum yang mengandung spora mikoriza di sekitar 
akar tanaman sedalam 10 cm kemudian ditutup dengan tanah.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pemberian kompos limbah kobis 
dan jamur mikoriza arbuskula memberikan pengaruh interaksi yang tidak nyata 
terhadap pertumbuhan bibit kakao. Namun pengaruh masing-masing perlakuan 
terhadap pertumbuhan yang diamati menunjukkan pengaruh yang bervariasi antar 
komponen pertumbuhan bibit kakao (Tabel 1 dan Tabel 2).

Tabel 1. Pengaruh pemberian kompos limbah kobis 
terhadap pertumbuhan bibit kakao

Parameter
Pemberian kompos 

Tanpa kompos Dengan kompos

Tinggi bibit (cm) 23,82 a 29,16 b
Jumlah daun 16,15 a 17,90 b
Berat segar tajuk (cm) 12,03 a 18,48 b
Berat kering tajuk (cm)  3,77 a  5,99 b
Berat segar akar (cm)  5,01 a  5,10 a
Berat kering akar (cm)  1,72 a  1,69 a
Panjang akar (cm) 36,74 b 31,85 a
Jumlah akar 26,75 b 25,65 a
Nisbah tajuk-akar  2,68 a  3,79 b
Infeksi mikoriza 60,00 a 76,67 a

Keterangan : Angka rerata yang diikuti huruf yang sama pada baris 
menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata menurut Uji Beda Nyata 
Terkecil pada jenjang nyata 5 %.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan bibit kakao yang ditanam pada 
media yang mengandung kompos limbah kobis lebih baik daripada bibit yang 
ditanam pada media yang tidak mengandung kompos tersebut. Bibit yang ditanam 
pada media yang diberi kompos limbah kobis mempunyai tinggi, jumlah daun, 
berat segar dan berat kering tajuk, dan nisbah berat kering tajuk dan berat kering 
akar yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh bibit yang ditanam pada media 
yang tidak diberi kompos tersebut. Pemberian kompos tersebut diperkirakan 
dapat memperbaiki kondisi media yang selanjutnya mendukung penyerapan hara 
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dan pertumbuhan bibit. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Manickam (1993) 
bahwa berbagai asam organik dan produk dekomposisi yang dilepaskan selama 
pengomposan merupakan senyawa pengikat yang penting dalam pembentukan dan 
stabilitas agregat tanah dan porositas tanah. Kompos yang mengalami dekomposisi 
lanjutan menghasilkan produk yang lebih sederhana seperti asam amino 
(mengandung nitrogen), senyawa ammonium, nitrat dan nitrit yang selanjutnya 
dapat diserap perakaran bibit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang dan jumlah akar bibit kakao 
yang ditanam pada media yang tidak mengandung kompos limbah kobis lebih baik 
dibanding dengan yang diberi kompos tersebut, meskipun berat segar dan berat 
keringnya tidak berbeda nyata. Perkembangan akar bibit diperkirakan merupakan 
respon terhadap ketersediaan hara tanah yang mana media yang tidak diberi kompos 
tersebut mempunyai kandungan hara yang lebih rendah sehingga mempengaruhi 
pertumbuhan panjang dan jumlah akar. Namun demikian, keadaan ini belum 
mampu mendukung pertumbuhan tajuk seperti halnya pada bibit yang diberi 
kompos tersebut. Akibatnya nisbah berat kering tajuk/berat kering akar bibit yang 
diperlakukan dengan kompos ini lebih besar daripada yang tidak diperlakukan. 

Infeksi jamur mikoriza pada akar tanaman dipengaruhi oleh sifat tanah dan 
adanya senyawa-senyawa toksis di dalam tanah. Senyawa toksis tersebut dapat 
dilepaskan selama dekomposisi bahan organik. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa infeksi jamur mikoriza tidak terpengaruh oleh pemberian kompos limbah 
kobis padahal menurut Kirkegaard & Sarwar (1998), jaringan kobis (Brassica 
olearacea) mengandung kelompok senyawa glukosinolat yang tinggi. Hidrolisis 
glukosinolat menghasilkan beberapa produk, terutama tiosianat. Produk hidrolisis 
ini diketahui mempunyai aktivitas biosida yang luas, seperti insektisida, fungisida 
dan fitotoksis. Diperkirakan mikoriza mampu mentoleransi sifat fungisida kompos 
limbah kobis dan bibit kakao tahan terhadap sifat fitotoksisnya. 
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Tabel 2. Pengaruh inokulasi jamur mikoriza arbuskula 
terhadap pertumbuhan bibit kakao

Parameter
Inokulasi jamur mikoriza arbuskula

Tanpa inokulasi Diinokulasi

Tinggi bibit (cm) 25,79 p 27,18 q
Jumlah daun 17,50 p 16,55 p
Berat segar tajuk (cm) 14,28 p 15,65 q
Berat kering tajuk (cm)  4,83 p  4,94 p
Berat segar akar (cm) 50,55 p 50,55 p
Berat kering akar (cm)  1,73 p  1,66 p
Panjang akar (cm) 31,90 p 36,67 q
Jumlah akar 24,50 p 27,90 q
Nisbah tajuk-akar 3,03 p  3,43 q

Keterangan : Angka rerata yang diikuti huruf yang sama pada baris 
menunjukkan antar perlakuan tidak berbeda nyata menurut Uji Beda Nyata 
Terkecil pada jenjang nyata 5 %.

Tabel 2 menunjukkan bahwa inokulasi jamur mikoriza arbuskula mampu 
meningkatkan tinggi, berat segar tajuk, panjang dan jumlah akar, serta nisbah 
berat kering tajuk dan berat kering akar bibit kakao daripada bibit kakao yang 
tidak diinokulasi dengan jamur bersangkutan. Namun bibit kakao yang diinokulasi 
dengan jamur mikoriza mempunyai jumlah daun, berat kering tajuk, berat segar 
dan berat kering akar bibit kakao yang tidak berbeda nyata dengan yang tidak 
diinokulasi.

Pengelolaan pembibitan untuk menghasilkan benih bermutu diperkirakan 
dapat dilakukan melalui inokulasi jamur mikoriza sejak dini pada saat penanaman 
kecambah. Infeksi jamur mikoriza mampu meningkatkan partumbuhan bibit 
kakao, seperti ditunjukkan oleh sebagian besar komponen pertumbuhan (tinggi, 
berat segar tajuk, panjang dan jumlah akar, serta nisbah berat kering tajuk/berat 
kering akar). Infeksi mikoriza diperkirakan mampu meningkatkan penyerapan 
hara di samping yang telah dilakukan oleh perakaran bibit kakao sendiri. Hasil 
ini didukung oleh Marschner (1999) yang menyatakan bahwa mikoriza mampu 
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meningkatkan penyerapan P, Zn, Cu, NH4, K, Ca yang selanjutnya dimanfaatkan 
oleh tanaman melalui proses metabolisme yang memungkinkan peningkatan 
biomassa bibit dan tanaman. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa akar yang 
bermikoriza mempunyai kandungan auksin yang lebih tinggi yang memungkinkan 
peningkatan pertumbuhan akar dan hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 
menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan akar bibit kakao yang mempunyai 
simbiosis mikoriza.

KESIMPULAN

Pemberian kompos limbah kobis dalam media pembibitan mampu 
meningkatkan pertumbuhan bibit kakao, namun tidak berpengaruh nyata terhadap 
infeksi mikoriza pada bibit tersebut. Inokulasi jamur mikoriza dapat meningkatkan 
pertumbuhan bibit kakao.
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Pengaruh Waktu Pollinasi Terhadap Keberhasilan 
Persilangan Anggrek Dendrobium

Oleh Neny Andayani 

Fakultas Pertanian Instiper Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian dilakukan untuk mengetahui waktu yang tepat dalam melakukan 
persilangan pada anggrek jenis Dendrobium dan mengetahui perkembangan buah 
setelah terjadinya penyerbukan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap dengan perlakuan waktu mekarnya bunga yaitu: 
Penyerbukan sendiri pada bunga mekar hari ke 1,3, 5 dan penyerbukan silang bunga 
mekar hari ke 1,3,5. Percobaan dilakukan pada 9 tanaman anggrek Dendrobium. 
Setelah 2 bulan dilakukan pengamatan terhadap perkembangan buah.
Hasil penelitian menunjukkan bunga anggrek Dendrobium yang mekar hari ke 1 
sampai hari ke 5 menunjukkan persentase keberhasilan Pollinasi (penyerbukan) 
tinggi baik penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang dan rata-rata persentase 
keberhasilan antara 40% sampai dengan 85%.Penyerbukan yang dilaksanakan 
pada hari pertama mekarnya bunga menunjukkan keberhasilan yang lebih tinggi. 
Bunga yang berkembang menjadi buah tidak dipengaruhi oleh saat dilakukan 
penyerbukan

Kata kunci: Dendrobium, pollinasi

PENDAHULUAN

Anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki prospek cerah 
untuk dikembangkan. Jenis-jenis anggrek yang dipasarkan antara lain Dendrobium, 
Vanda, Onchidium, Golden Shower dan Aranthera Jones Storie. Dari jenis-jenis 
anggrek tersebut yang paling disukai konsumen adalah Dendrobium (Nurmalinda 
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dkk, 1999). Untuk memenuhi permintaan pasar yang cenderung meningkat maka 
diperlukan ketersediaan bibit dalam jumlah banyak.

Tanaman Anggrek dapat dikembang biakkan secara vegetatif dan generatif. 
Secara vegetatif tanaman anggrek dikembangbiakkan dengan menggunakan 
bagian vegetatif tanaman seperti stek keiki, stek mata tunas, stek batang sympodial 
(Hendrayono, 2000). Cara perbanyakan vegetatif secara konvensional dianggap 
kurang menguntungkan karena diperlukan waktu lama untuk memperoleh tanaman 
dalam jumlah banyak. Cara perbanyakan generatif dilakukan dengan menggunakan 
biji yang secara genetis akan menghasilkan tanaman yang beragam namun akan 
dihasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak.

Biji pada tanaman anggrek diperoleh melalui proses penyerbukan (pollinasi) 
yang diikuti dengan pembuahan. Persilangan pada tanaman anggrek tidak bisa terjadi 
secara alami kecuali pada jenis anggrek tertentu, oleh karena anggrek memiliki 
struktur bunga yang khas dengan kepala putik yang terletak di dalam maka sulit 
terjangkau serangga. Penyerbukan alami dengan bantuan angin juga jarang terjadi. 
Salah satu cara adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. 

Bunga pada tanaman anggrek bisa bertahan lama, berhari-hari sampai 
berminggu-minggu. Waktu yang tepat untuk melakukan persilangan pada anggrek 
juga berbeda-beda tergantung jenisnya. Rhodehamed (1994) cit. Widiastoety (2001) 
melaporkan bahwa persilangan akan berhasil apabila dilakukan sehari atau dua hari 
setelah bunga mekar. Setiap jenis anggrek memiliki masa subur yang berbeda-beda, 
oleh karena itu perlu diketahui waktu yang tepat untuk melakukan persilangan pada 
anggrek jenis Dendrobium agar diperoleh tingkat keberhasilan yang tinggi

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan anggrek Dendrobium yang 
berbunga pada waktu yang bersamaan. Tanaman anggrek yang digunakan sudah 
berbunga tetapi belum mekar. Jumlah pot yang digunakan dalam penelitian ini ada 
9 pot tanaman anggrek. Pada masing-masing pot tersebut diamati saat mekarnya 
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bunga yaitu apabila mahkota bunga sudah mulai membuka maka dicatat sebagai 
bunga mekar hari pertama dan diberi label. Pada bunga yang mekar tersebut 
dilakukan penyerbukan sesuai dengan perlakuan yaitu:

W1 : penyerbukan sendiri pada bunga mekar hari pertama

W2 : penyerbukan silang pada bunga mekar hari pertama

W3 : penyerbukan sendiri pada bunga mekar hari ke tiga

W4 : penyerbukan silang pada bunga mekar hari ke tiga

W5 : penyerbukan sendiri pada bunga mekar hari ke lima

W6 : penyerbukan silang pada bunga mekar hari ke lima

Pada perlakuan penyerbukan sendiri artinya putik satu bunga diserbuki 
dengan benangsari (pollen) berasal dari bunga yang sama. Sedangkan penyerbukan 
silang artinya putik pada satu bunga diserbuki dengan menggunakan serbuk 
sari yang berasal dari bunga pada tanaman lain tetapi masih satu jenis tanaman. 
Perlakuan penyerbukan tersebut dilakukan secara acak pada setiap bunga dalam 
1 pot. Jumlah bunga yang diserbuki (ulangan) untuk masing-masing perlakuan 
sebanyak 10 bunga. Sepuluh hari setelah pelaksanaan penyerbukan dilakukan 
pengamatan untuk mengetahui keberhasilan penyerbukan. Penyerbukan dikatakan 
berhasil apabila tangkai bunga masih tetap segar dan berwarna hijau. Dilakukan 
penghitungan jumlah bunga yang berhasil diserbuki dan jumlah bunga yang tidak 
berhasil diserbuki. Pengamatan dilanjutkan sampai 2 bulan untuk mengetahui 
perkembangan buah. Dari bunga-bunga yang berhasil diserbuki dihitung jumlah 
buah yang berkembang sempurna dan jumlah buah yang gugur. Dari data yang 
diperoleh dihitung persentase keberhasilan penyerbukan, persentase buah yang 
berkembang sampai masak, persentase buah gugur (yang tidak berkembang 
sampai masak). Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis varian satu kriteria 
klasifikasi.



17

Pengaruh Waktu Pollinasi ......

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyerbukan yang berhasil akan menunjukkan bunga yang layu tetapi tangkai 
bunga tetap berwarna hijau dengan bagian pangkal yang menggembung seperti 
terlihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Bunga Anggrek yang sudah dilakukan penyerbukan

Keberhasilan penyerbukan disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Persentase keberhasilan penyerbukan 
berdasarkan waktu mekarnya bunga

Perlakuan Rerata Persentase Keberhasilan Penyerbukan

Bunga Mekar hari ke 1 (Penyerbukan sendiri) 75% a
Bunga Mekar hari ke 1 (Penyerbukan silang) 85,71% a
Bunga Mekar hari ke 3 (Penyerbukan sendiri) 45,83% a
Bunga Mekar hari ke 3 (Penyerbukan silang) 45,83% a
Bunga Mekar hari ke 5 (Penyerbukan sendiri) 85% a
Bunga Mekar hari ke 5 (Penyerbukan silang) 40,63 a

Keterangan : angka rerata yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata pada α 5%

Tabel 1 menunjukkan waktu mekarnya bunga tidak berpengaruh nyata 
terhadap keberhasilan penyerbukan (Pollinasi). Hal ini berarti bahwa apabila 
penyerbukan dilakukan pada bunga mekar hari 1, hari ke 3 sampai hari ke 5 bisa 
berhasil dengan baik atau menunjukkan keberhasilan yang tidak berbeda nyata.
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Setiap jenis tanaman menunjukkan masa reseptif yang berbeda-beda, masa 
reseptif biasanya ditandai dengan bunga yang mekar, berbau harum dan pada 
kepala putik terdapat lendir. Dengan adanya lendir tersebut maka serbuksari yang 
menempel akan berkecambah membentuk buluh serbuksari sehingga terjadi proses 
pembuahan. Masa reseptif biasanya berkisar antara 2-3 hari, dari hasil penelitian 
menunjukkan bunga yang mekar pada hari ke 5 masih menunjukkan persentase 
keberhasilan yang tidak berbeda nyata dengan penyerbukan bunga yang mekar 
hari ke 1, namun rerata keberhasilannya lebih rendah. Hal ini kemungkinan karena 
pada bunga Anggrek letak putik tersembunyi sehingga lendir tidak mudah kering. 
Rerata keberhasilan Penyerbukan pada bunga mekar hari pertama pada perlakuan 
penyerbukan sebesar 75% dan penyerbukan silang sebesar 85,71%. Hasil ini 
berbeda dengan yang diperoleh Rhodehamed (1994) cit. Widiastoety (2001) yang 
menunjukkan bahwa persilangan akan berhasil apabila dilakukan sehari atau dua 
hari setelah bunga mekar. 

Selanjutnya setelah terjadi proses penyerbukan yang dilanjutkan 
dengan pembuahan maka akan terjadi proses perkembangan buah. Buah yang 
perkembangannya baik akan tetap berwarna hijau dan tetap segar sampai buah 
masak seperti terlihat pada Gambar 2 namun buah yang tidak berkembang sempurna 
selang beberapa hari akan berwarna kuning dan kemudian gugur seperti terlihat 
pada Gambar 3, buah yang berkembang sempurna tetap berwarna hijau .

Gambar 2. Buah Anggrek berkembang     Gambar 3. Buah tidak berkembang 
   (berwarna kuning)
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Persentase buah yang berkembang sampai panen menunjukkan rerata yang 
rendah (disajikan pada Tabel 2)

Tabel 2. Jumlah bunga yang diserbuki dan yang berkembang menjadi buah

Perlakuan
Jumlah bunga 

diserbuki 

Jumlah buah 

berkembang 

Jumlah buah tdk 

berkembang 
Bunga Gugur

Bunga Mekar hari ke 1 (Penyerbukan sendiri) 17 4 8 5

Bunga Mekar hari ke 1 (Penyerbukan silang) 10 3 5 2

Bunga Mekar hari ke 3 (Penyerbukan sendiri) 12 1 5 6

Bunga Mekar hari ke 3 (Penyerbukan silang) 12 1 4 7

Bunga Mekar hari ke 5 (Penyerbukan sendiri) 10 4 4 2

Bunga Mekar hari ke 5 (Penyerbukan silang) 14 1 5 8

Dari hasil analisis varian menunjukkan bahwa perlakuan penyerbukan tidak 
berpengaruh nyata terhadap persentase buah yang berkembang sempurna. Hal 
ini berarti bahwa saat penyerbukan tidak mempengaruhi perkembangan buah 
selanjutnya. Dari data penelitian menunjukkan bahwa dalam satu tanaman jumlah 
buah yang berkembang sangat bervariasi antara 0 sampai 4 buah tiap pot. 

Gambar 4 Tanaman dengan 4 buah jadi

Setelah terjadi penyerbukan maka serbuksari yang menempel di atas kepala 
putik akan berkecambah membentuk buluh serbuksari, tahap berikutnya adalah 
proses pembuahan. Pada proses pembuahan akan terjadi fusi antara gamet jantan dan 
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gamet betina membentuk zigot, selanjutnya zigot akan berkembang menjadi embrio. 
Perkembangan berikutnya dipengaruhi oleh faktor- faktor yang mempengaruhi 
proses fisiologis tanaman. Oleh karena itu nutrisi yang diberikan harus dalam 
keadaan mencukupi untuk perkembangan buah berikutnya. perkembangan buah 
tercantum pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil pengukuran perkembangan buah 

No buah Panjang tangkai (cm) Panjang buah (cm) Lingkar buah (cm)

1 3 3,5 6,5

2 3 3,3 5

3 3,8 3,5 5

4 3,4 3,2 5,2

5 3 4,2 5,8

6 4 3 5,8

7 3,8 2,8 5,3

8 3,5 2,8 5,2

9 3,5 2,8 5,8

Rerata 3,4 3,2 5,5

Pada Tabel tersebut menunjukkan buah yang berkembang sempurna memilki 
panjang tangkai buah rata-rata 3,4 cm dengan standart deviasi 0,38 panjang buah 
rata-rata 3,23 cm dengan standart deviasi 0,46 dan lingkar buah rata-rata 5,51 cm 
dengan standart deviasi 0,49

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
1 Pada Anggrek Dendrobium bunga yang mekar hari ke 1 sampai hari ke 5 

menunjukkan persentase keberhasilan Pollinasi (penyerbukan) tinggi baik 
penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang dan rata-rata persentase 
keberhasilan antara 40% sampai dengan 85%

2. Bunga yang berkembang menjadi buah tidak dipengaruhi oleh saat dilakukan 
Penyerbukan
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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alokasi fotosintat ke arah tunas dan 
buah muda pada tanaman kakao. Klon KW 163 dan klon KW 165 yang ditanam di 
Kebun Percobaan (KP) Kaliwining. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia 
di Jember, Jawa Timur digunakan pada percobaan ini. Boron sebagai perunut 
diberikan pada daun dari cabang yang mempunyai buah muda dengan tunas dan 
tanpa tunas. Tanaman tanpa aplikasi boron digunakan sebagai kontrol. Satu hari 
setelah aplikasi, metode AAS (Atimic Absorption Spectrometry).
Hasil penelitian menujukkan bahwa pada kedua klon, bunga, buah dan tunas 
merupakan sink bagi fotosintat yang dihasilkan dari daun (source). Tunas yang 
sedang tumbuh memiliki kandungan boron yang tinggi dan hal ini memberi indikasi 
bahwa tunas merupakan sink-strength yang lebih kuat dibandingkan buah muda. 
Oleh karena itu, alokasi fotosintat menuju tunas jauh lebih besar dibandingkan 
fotosintat yang menuju buah muda dan bunga.
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ABSTRACT

This experiment was carried out to evaluate the proportion of photosynthate 
allocation in flush and young pod of cocoa. Cocoa clone KW 163 and KW 165 
grown on experiment filed of Kalowining, Indonesia Coffea and Cocoa Research 
Institut at Jember, East Java, were used in this experiment. Boron was used as 
photosynthate allocation trace and was applicated on cocoa leaf on branch having 
flush and flushless branch. Plant without boron treatment was used as control. 
One day after boron application., boron content in flush, pod, flower and leaf was 
evaluated with AAS method.
The result showed that in both clones, boron was detected in flowers, pods and 
flushes, it means that those organs are photosynthate sink. The flushes showed higher 
sink strength than pods, and indicates that flushes obtained more photosynthate that 
young pod.

Key words: Cocoa, boron, photosynthate allocation, source, sink

PENDAHULUAN

Kakao (Theobroma cocoa L.) merupakan komoditas andalan perkebunan yang 
memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sumber 
devisa negara, sumber pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan 
pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia (Komisi Kakao Indonesia, 2006).

Tanaman kakao menghasilkan banyak bunga. Pada umumnya, dari seluruh 
bunga yang mengalami polinasi, hanya 1-5% yang berhasil menjadi buah (Wood& 
Lass, 1984: Hasenstein & Zavada, 2011). Buah kakao yang sedang tumbuh 
membutuhkan fotosintat, sehingga buah juga merupakan sink, disamping tunas 
serta jaringan lain yang sedang aktif tumbuh (Thorold, 1975). Fotosintat yang 
diterima sink berasal dari source yang jumlahnya ditentukan oleh proporsi alokasi 
fotosintat (Sonnewald & Willmitzer, 1992).

Alokasi fotosintat meliputi alokasi hasil fotosintat ke seluruh bagian 
tumbuhan (Hendrix, 1995). Aliran fotosintat di dalam floem mengikuti arah dari 
source menuju sink  (Hendrix, 1995: Ramsperger-Gleixner et al, 2004). Source 
adalah daun dewasa yang aktif melakukan fotosintesis, sedangkan sink adalah 
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jaringan yang sedang tumbuh misalnya meristem, tunas, biji, tuber, serta akar 
(Sonnewald & Willmitzer, 1992: Turgeon, 2006). Pada umumnya, fotosintat 
ditranspor dalam bentuk sukrosa. Pada daun dewasa, sukrosa mengikuti pola 
pengangkutan phloem loading (Ramsperger-Gleixner et al., 2004: Kang et al., 
2007). Chatterton & Silvius (1979) dalam penelitiannya pada alokasi fotosintat 
tanaman kedelai memperlihatkan 60-90% amilum hasil fotosintat ditranslokasikan 
ke sink.

Pada jeruk (Citrus), alokasi fotosintat dari daun ke organ vegetatif dan organ 
reproduktif menimbulkan kompetisi fotosintat di antara organ-organ tersebut 
(Goldschmidt & Koch, 1996). Kompetisi fotosintat juga terlihat pada genus Prunus, 
antara lain almond (Prunus amygdalus L.), peach (Prunus persica L.), dan apricot 
(Prunus america L.). Alokasi fotosintat pada Prunus dipengaruhi oleh sink strength 
organ yang sedang berkembang.

Boron merupakan unsur mikro esensial dan kahat boron menyebabkan  
hambatan pertumbuhan tanaman (Hu et al., 1997; Marschner, 1995 cit. Dell & 
Huang, 1997; Roessner et al., 2006 Sangoulis, 2010). Gejala kahat boron terlihat 
pada daun muda yang berubah warna menjadi kecoklatan, mengeras, dan nekrosis, 
gangguan pembentukan capitulum, bunga tidak berkembang, pembentukan buah 
terhambat sehingga hasil buah sedikit (Dell & Huang, 1997; Blamey et al., 1987 
cit. Asad et al., 2003). Boron mempunyai peran struktural pada dinding sel sebagai 
jembatan antar pektin pada polisakarida (Marschner, 1995: Cakmak & Romheld. 
1997; Dell & Huang, 1997; Hu et al., 1997: Bassil etal., 2004: Reid et al., 2004: 
Camacho-Cristobal, 2010; Elias et al. 2004 cit. Stangoilus, 2010; While & Brown, 
2010). Boron mempunyai peran dalam transpor sukrosa pada tumbuhan disebabkan 
oleh senyawa kompleks boron – sukrosa dalam translokasi fotosintat melalui floem 
(Gauch & Dugger, 1951; Dugger & Humphreys, 1952; Hu et al., 1997; Roessner et 
al., 2006; Liakopoulos et al., 2009; Stangolius, 2010). Dalam penelitian ini alokasi 
boron dipergunakan untuk mengetahui alokasi fotosintat dari daun sebagai source 
menuju tunas, bunga dan buah sebagai sink.
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TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a ) aliran fotosintat pada tanaman 
kakao b) proporsi alokasi fotosintat dari daun ke arah tunas, bunga dan buah, 
dengan menggunakan perunut boron.

METODE PENELITIAN

Penilitian dilakukan terhadap dua klon ungguk kakao, yaitu klon KW 163 dan 
klon KW 165 yang ditanam di Kebun Percobaan (KP) Kaliwining, Pusat Penelitian 
Kopi dan Kakao Indonesia di Jember, Jawa Timur.

PROSEDUR KERJA

Pada masing-masing klon yang digunakan, aplikasi boron diberikan pada satu 
daun cabang yang mempunyai buah muda dengan tunas dan tanpa tunas. Tanaman 
tanpa aplikasi boron digunakan sebagai kontrol. Pada percobaan ini dipergunakan 
3 tanaman sampel untuk setiap kombinasi perlakuan. Daun yang telah dipilih 
sesuai dengan kriteria di atas diolesi larutan boric acid dengan konsentrasi 1000 
ppm sebanyak 6 ml pada permukaan atas dan bawah. Satu hari berikutnya, daun, 
tunas, bunga dan buah yang berdekatan dengan daun yang diberi perlakuan boron 
diambil. Kandungan boron yang terdapat dalam organ tersebut diukur dengan ASS 
(atomic absorption spectrometry). Distibusi boron pada tiap bagian sampel tanaman 
ditunjukkan dengan absorbansi boron (metode merupakan modifikasi dari Yang et 
al., 2001). Hasil penelitian disampaikan dalam bentuk histrogram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL
Kandungan boron pada beberapa organ tanaman kakao klon KW 163 dan KW 

165 berturut-turut ditampilkan pada Gambar 1 dan Gambar 2.
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Organ tanaman kakao KW 153

Gambar1. Kandungan boron didalam beberapa organ tanaman kakao klon 
KW 163 setelah aplikasi boron pada daun (dalam mg/berat kering bahan).

Organ tanaman kakao KW 165

Gambar 2. Kandungan boron beberapa organ tanaman kakao klon KW 165 
setelah aplikasi boron pada daun (dalam mg/berat kering bahan).
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Keterangan (untuk Gambar 1 dan Gambar 2):

Buah 1 = buah pertama yang dekat dengan daun aplikasi boron (5-30 cm):

Buah 2 = buah kedua yang dekat dengan daun aplikasi boron (40-80 cm):

Buah 1 pada kontrol merupakan buah muda kakao yang diambil secara acak pada 

tangkai bertunas serta pada tangkai tanpa tunas.

Gambar 1 dan Gambar 2 memperlihatkan kandungan boron pada tunas lebih 
banyak dibandingkan pada buah dan bunga. Organ yang terletak pada vabang 
dengan aplikasi boron mempunyai kandungan boron yang lebih tinggi dibandingkan 
kontrol. Hal ini menunjukkan ada transpor boron dari daun (source) menuju organ-
organ lain yang berfungsi sebagai sink dalam tanaman.

Pada aplikasi boron, kandungan boron pada berbagai di cabang bertunas, 
tertinggi pada tunas, diikuti daun dan buah serta bunga. Sedangkan di cabang tanpa 
tunas, kandungan boron tertinggi pada daun, diikuti buah dan bunga. Pada aplikasi 
boron, buah di cabang tanpa tunas mempunyai kandungan boron yang lebih tinggi 
dibandingkan buah di cabang bertunas. Hal ini menunjukkan ada perbedaan proporsi 
alokasi boron menuju buah muda sebagai sink antara buah muda di cabang bertunas 
dan buah muda di cabang tanpa tunas.

PEMBAHASAN

Kandungan boron yang lebih tinggi pada organ yang terletak di cabang 
dengan aplikasi boron pada daunnya dibandingkan dengan kandungan boron pada 
organ yang terletak di cabang tanpa aplikasi boron (kontrol) menunjukkan adanya 
transpor boron dari daun sebagai source menuju organ-organ lain sebagai sink. Kasil 
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asad et al. (2003) bahwa aplikasi 
boron pada daun tanaman sunflower memberikan peningkatan konsentrasi boron 
di dalam kapitulum antara 37–93% dibandingkan dengan tanaman kontrol (tanpa 
aplikasi boron). Peristiwa tersebut juga terjadi pada tanaman apel dan almond serta 
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Prunus dengan aplikasi boron pada daunnya (Brown & Hu, 1996 cit Asad et at., 
2008). Hal ini sesuai dengan pernyataan Gauch & Dugger & Humphreys (1952). 
Hu et al., (1997), Roessener et al., (2006), Liakopoulos et al., (2009) dan Stangoulis 
(2010) bahwa boron mempunyai peran dalam transpor sukrosa pada tumbuhan 
disebabkan oleh senyawa kompleks boron-sukrosa yang terbentuk antara sukrosa 
sebagai fotosintat dan boron dalam translokasi fotosintat melalui floem. Di dalam 
foem, senyawa kompleks boron-sukrosa tersebut mengikuti arus source-sink  
Liakopoulos et al., (2009). Pada waktu terjadi proses phloem unloading sukrosa di 
dalam sink. Boron masuk ke dalam sink dalam bentuk senyawa kompleks boron-
sukrosa (stangoulis, 2010).

Oleh karena pembentukan senyawa komples boron-sukrosa, maka alokasi 
boron dari source menuju sink tersebut dapat merupakan anologi alokasi 
fotosintat dari source menuju sink. Hal ini sesuai dengan pertanyaan Hendrix 
(1995) dan Ramsperger-Gleixner et al., (2004) bahwa aliran fotosintat di dalam 
floem mengikuti arah dari source menuju sink. Peryataan tersebut dilengkapi 
oleh pernyataan Sonnewald & Willmizer (1992) dan Turgeon (2006) bahwa 
source adalah daun dewasa yang aktif melakukan fotosintat dan disebut eksportir 
fotosintat, sedangkan sink adalah jaringan yang mengalami pertumbuhan, 
misalnya meristem, tunas, biji, tuber, serta akar dan disebut importir fotosintat.

Pada Gambar 1 dan Gambar 2 tersebut juga terlihat bahwa pada cabang 
bertunas, proporsi boron tertinggi pada tunas, sedangkan buah memperoleh 
porsi boron yang lebih rendah. Pada cabang tanpa tunas, buah tidak mempunyai 
kompetitor untuk memperoleh boron dari daun. Hal ini memberikan indikasi 
adanya perbedaan proporsi alokasi boron menuju sink antara cabang bertunas dan 
cabang tanpa tunas. Alokasi boron dapat merupakan anologi alokasi fotosintat, 
karena senyawa kompleks boron-sukrosa yang terbentuk mengikuti arus source-
sink di dalam floem (Liakopoulos et al., 2009). Oleh karena itu, perbedaan proporsi 
alokasi boron menuju sink dapat menunjukkan perbedaan alokasi fotosintat. 
Kandungan boron tertinggi pada tunas dapat menjadi petunjuk bahwa pada cabang 
bertunas, alokasi fotosintat disebabkan oleh kompetisi alokasi fotosintat. Hal ini 
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sesuai dengan penelitian Goldschmidt & Koch (1996) bahwa pada jeruk (Cirus), 
alokasi fotosintat dari daun ke organ vegetatif dan organ reproduktif menimbulkan 
kompetisi fotosintat di antara organ-organ tersebut. Sedangkan Flore & Layne 
(1996) menyatakan bahwa alokasi fotosintat pada Prunus dipengaruhi oleh sink 
strength organ yang sedang berkembang. Tunas merupakan bagian tanaman yang 
sedang aktif tumbuh. Pada kakao, tunas tumbuhan berupa satu seri yang terdiri dari 
tiga sampai lima pasang daun muda (Wood & Lass, 1985), sehingga tunas memiliki 
ukuran yang besar. Selain itu di dalam tunas terjadi sintesis auksin (Bandurski et 
al., 1995; Naqvi, 1999) sehingga kandungan auksin di dalam tunas tinggi. Auksin 
diketahui meningkatkan sink-strength (Nicholas, 1960), sehingga tunas memiliki 
sink-strength yang tinggi. Sedangkan buah muda kakao tumbuh perlahan sampai 
umur 40 hari, karena zigot sebagai sel tunggal dalam biji mengalami pembelahan 
yang pertama sekitar 40 hari sesudah polinasi dan embrio tumbuh sangat lambat 
dibandingkan pertumbuhan perikarp dan jaringan lain sampai umur buah 70–75 hari 
(Schroeder, 1958; Wood & Lass, 1985; Hasenstein & Zavada, 2001). Embiro yang 
lambat berkembang didalam buah kakao mengakibatkan rendahnya kandungan 
auksin di dalam buah. Hal ini menyebabkan buah muda yang berumur kurang 
dari 40 hari mempunyai sink strength yang sangat rendah, kemudian sampai umur 
70 hati, sink strength masih rendah meskipun sudah lebih tinggi daripada umur 
buah sebelum 40 hari. Ukuran tunas yang lebih tinggi dibandingkan buah muda 
menyebabkan tunas mempunyai sink-strength yang lebih tinggi dibandingkan buah 
muda.

KESIMPULAN 

Pada arus source-sink di dalam kakao, bunga, buah dan tunas merupakan sink 
bagi fotosintat yang dihasilkan oleh daun (source). Sink-trength tunas lebih kuat 
dibandingkan buah dalam arus fotosintat dari daun sebagai source, sehingga aliran 
fotosintat menuju tunas lebih tinggi dibandingkan buah muda.
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Pemanfaatan Bahan Organik Untuk Meningkatkan Aktivitas 
Trichoderma Sp. Dalam Menekan Penyakit Layu Pada Tomat

Oleh : Elisabeth Nanik Kristalisasi
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Stiper, Yogyakarta

ABSTRAK

Vascular wilt caused by Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici is the important 
disease of tomato plant. It is difficult to control by chemical mean. As soil inhabitant 
fungus, therefore, effort have been made to develop biological control method 
using microbial antagonist. Trichoderma sp. is the most fungal antagonist capable 
of decrease many of soilborne pathogen, such as tomato wilt pathogen. Organic 
amendments can provide the food base to facilitate the biocontrol activities. This 
research was aimed to evaluate the influence of organic source to Trichoderma sp. 
in controlling vascular wilt of tomato.
Result of this research indicated that introduction of Trichoderma sp. with chicken 
manure tend to prolong incubation periode of tomato wilt as well as it reduced 
disease severity. The similar suppression is resulted from green manure with 
and without of Trichoderma sp. These both manures is suitable substrate for the 
antagonist, therefore, wilt severity is highest among the another organic sources. 
Organic source with 10wC/N such as chicken and green manures can improved 
early growth of tomato crop. The fungal hypha lysis is observed in vitro as the 
antagonistic mechanisms of the biocontrol agent.

Key words: Tomato vascular wilt (F. oxysporum fsp. lycopersici), Trichoderma sp.  
 Organic soil amendments, biological control.

PENDAHULUAN

Penyakit layu pada tanaman tomat yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum 
f.sp. lycopersici menimbulkan kerugian yang cukup besar. Infeksi jamur ini melalui 
luka pada akar atau penetrasi langsung dan berkembang dalam berkas pengangkutan. 
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Jamur ini dapat bertahan lama di dalam tanah (soil inhabitant) sehingga mempersulit 
usaha pengendalian.

Pengendalian patogen terbawa tanah, termasuk F. Oxysporum f.sp. lycopersici 
sering kali tidak efektif karena adanya kesulitan untuk mencapai inokulum patogen 
yang tersebar dalam profil tanah sampai kedalaman 30–100 cm sedangkan fungisida 
yang dipergunakan cepat mengalami degradasi di dalam tanah (Katan, 1996). Hal ini 
yang memacu pengembangan cara pengendalian hayati dan kultur teknis yang dapat 
mengganggu satu atau beberapa tahap dalam daur hidup patogen bersangkutan.

Penggunaan Trichoderma sp. sebagai agen pengendali hayati (APH) 
merupakan salah satu cara untuk mengendalikan penyakit layu pada tomat (Agrios, 
2005). Semai tomat yang ditanam pada tanah yang diberi Trichoderma dapat lebih 
tahan tehadap penyakit layu bahkan jika dipindahkan ke lahan yang telah terinfestasi 
oleh patogen layu. T. harzianum merupakan salah satu jenis Trichoderma yang 
dipergunakan untuk mengendalikan penyakit tular tanah pada banyak komoditi 
penting. Disamping itu, T. harzianum dipergunakan pula untuk mengendalikan 
penyakit terbawa benih, penyakit pada filosfer dan busuk dalam simpanan (Transmo 
& Hjeljord, 1998). 

Dalam keadaan cukup nutrien, Trichoderma mempunyai tiga mekanisme 
antagonistik, yaitu: kompetisi, antibiosis, dan mikoparasitisme. T. harzianum telah 
diketahui menghasilkan antibiotik golongan pentabiol dan enzim α-1,3 glukosidase 
dan khitinase. Namun sukar memilahkan peranan masing-masing mekanisme tersebut 
di lapangan karena hal ini sangat tergantung pada isolat yang dipergunakan, organisme 
sasaran, dan kondisi lingkungan (Transmo, 1996~Transmo & Hjeljord, 1998).

Kemampuan hidup dan perkembangan populasi T. harzianum sangat 
menentukan efektivitasnya sebagai agen pengendali hayati (Heiberg et al., 
1996), sehingga ketersediaan food-base merupakan prasyarat bagi keberhasilan 
pengendalian hayati patogen tular tanah. Pemberian residu tanaman atau bahan 
organik ke tanah dianggap merupakan bagian penting interaksi antara antagonis, 
patogen, dan tanaman. Bagi banyak antagonis, seperti Trichoderma sp, penambahan 
food-base dapat memperbaiki kinerjanya (Baker & Paulitz, 1996). Mikrobiostatis 
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yang disebabkan oleh kompetisi nutrien sangat penting bagi pengendalian hayati 
dalam media yang diberi residu organik (Hoitink & Boehm, 1999).

Beberapa penyakit tular tanah dapat dikendalikan dengan penambahan bahan 
organik pada tanah. Pupuk kandang ayam dan bahan organik kaya nitrogen lainnya 
diketahui dapat mengurangi aktivitas dan atau kemampuan bertahan P. cinnamomi 
dan P. parasitica di tanah. Fusarium, Sclerotium rolfsii, Alternaria pori, dan 
Rhizoctonia solani dapat dikendalikan dengan pemberian bahan organik (Mullins 
& Mitchell, 1995).

Huber & Watson (1970) meringkaskan ada empat mekanisme yang 
memungkinkan bahan organik mampu mengendalikan patogen tular tanah, yaitu: 

1) peningkatan kapasitas penyangga hayati tanah, 2) mengurangi banyaknya 
patogen selama dekomposisi anaerob bahan organik, 3) mempengaruhi nitrifikasi 
yang selanjutnya akan menentukan bentuk N dominan di dalam tanah, dan 4) bentuk 
N tersedia dapat mempengaruhi komposisi dan fisiologi mikrobia tanah.

Pengaruh penambahan bahan organik ke tanah (organic soil amendment) 
dalam pengendalian hayati patogen tular tanah mencakup: 1) mengurangi densitas 
inokulum, 2) menekan penyakit walaupun populasi patogen tidak berkurang, 
dan 3) mencegah peningkatan sumber inokulum (Papavizas & Lumsden, 1980). 
Pengaruh tersebut tergantung pada jenis tanaman, jenis patogen, dan macam 
bahan organik yang ditambahkan (Windels, 1997). Oleh karena itu, perlu 
dievaluasi pengaruh penambahan beberapa bahan organik dalam meningkatkan 
peran Trichoderma sp dalam menekan perkembangan penyakit layu pada 
tanaman tomat (F. oxysporum f.sp. lycopersici).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh empat sumber bahan 
organik (pupuk hijau lamtoro, humus, pupuk kandang kotoran ayam, dan kompos) 
dan inokulasi Trichoderma sp. (tanpa dan dengan inokulasi) terhadap perkembangan 
penyakit layu pada tanaman tomat. Penelitian ini mempergunakan rancangan acak 
lengkap. Setiap perlakuan memerlukan 30 bibit tomat.
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Patogen layu diisolasi dari jaringan akar tomat yang sakit dan isolasi 
Trichoderma sp. dari tanah rhizosfer pertanaman tomat mempergunakan metode 
soil dilution plate (Dhingra & Sinclair, 1986). Media isolasi dan perbanyakan 
inokulum patogen dan Trichoderma sp. adalah Potato Dextrose Agar (PDA), namun 
perbanyakan selanjutnya agen pengendali hayati ini mempergunakan medium dedak 
steril dengan masa inkubasi selama 10 hari sebelum dipergunakan.

Untuk mengetahui mekanisme antagonistik Trichoderma sp. terhadap F. 
oxysporum fsp. lycopersici dipegunakan metode biakan ganda (dual culture). Media 
tanah disiapkan dengan mensterilkan lapisan tanah atas dengan uap air panas, 
kemudian bahan organik dicampurkan  secara merata sesuai dengan perlakukan 
(tanah : bahan organik = 2:1). Bersamaan dengan persiapan media tersebut dalam 
kantong plastik (19 x 24 cm) dicampurkan inokulan antagonis sebanyak 25 gram. 
Tiga hari kemudian bibit tomat umur 2 minggu ditanam pada media tersebut. 
Suspensi makrokonidium yang dipanen dari koloni F. oxyporum f.sp. lycopersici 
umur 15 hari (kerapatan 106 per ml) sebanyak 10 ml diinokulasi ke daerah perakaran 
mempergunakan pipet mikro. Inokulasi ini dilakukan tiga hari setelah bibit tomat 
ditanam.

Untuk mengevaluasi pengaruh penambahan bahan organik terhadap aktivitas 
agen pengendali hayati dalam hubungan dengan perkembangan penyakit layu pada 
tomat, dilakukan pengamatan terhadap masa inkubasi, persentase  tanaman sakit, 
populasi jamur antagonis dan jamur patogen di tanah pada akhir penelitian, dan 
tinggi tanaman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji antagonistik berhasil menunjukkan bahwa Trichoderma sp. mampu 
memparasit dan menyebabkan lisis hifa F. oxysporum sehingga mekanisme  
antagonistik agen pengendali hayati ini adalah mikoparasitisme dan antibiosis. 
Hasil ini memperkuat hasil dari banyak penelitian sebelumnya yang menunjukkan 
bahwa antagonistik jamur ini melibatkan banyak mekanisme, seperti kompetisi, 
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mikoparasitme, dan antibiosis (Jeftries & Young, 1994). Pemberian bahan 
organik ke media tanam menghasilkan perkembangan penyakit layu yang 
berbeda, tergantung pada macam bahan organik dan dengan/tanpa inokulasi 
Trichoderma sp. (Tabel 1).

Tabel 1. Pengaruh penambahan bahan organik dan Trichoderma sp. 
terhadap penyakit layu tanaman tomat

Perlakuan Masa inkubasi (hari) Persentase penyakit layu

Lamtoro + Trichoderma sp.

Lamtoro - Trichoderma sp.

Humus + Trichoderma sp.

Humus - Trichoderma sp.

Pupuk kandang ayam + Trichoderma sp.

Pupuk kandang ayam - Trichoderma sp.

Kompos + Trichoderma sp.

Kompos - Trichoderma sp.

5,15 a

7,20 a

4,00 a

4,00 a

8,00 a

4,10 a

5,50 a

5,00 a

10,00 c

13,33 c

53,33 a

53,33 a

9,99 c

39,99 ab

16,66 bc

20,00 be

Keterangan: Rerata yang diikuti  huruf yang sama dalam kolom menunjukkan 
antar perlakuan tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan pada tingkat 
kepercayaan 95%.

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbedaan bahan organik menghasilkan masa 
inkubasi penyakit layu yang hampir sama, baik yang disertai dengan ataupun tanpa 
inokulasi Trichoderma sp. meskipun pupuk kandang ayam yang disertai dengan 
inokulasi APH cenderung menghasilkan masa inkubasi yang relatif lebih lama 
daripada bahan organik lain. Masa inkubasi yang berkisar 4 – 8 hari ini menunjukkan 
lamanya adaptasi patogen dan APH terhadap bahan organik yang diberikan dan 
pada tahap pertumbuhan awal ini mulai nampak kecenderungan pengaruh nisbah 
C/N dan akumulasi enzim yang dihasilkan Trichoderma sp. dalam memanfaatkan 
bahan organik ini sebagai food base.

Pemberian pupuk kandang ayam yang disertai dengan inokulasi APH 
menghasilkan aras penyakit layu yang paling rendah, namun tidak berbeda nyata 
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dibanding lamtoro dengan dan tanpa inokulasi APH. Interaksi hayati antara 
mikroorganisme yang terbawa pupuk kandang ayam dengan APH dan C/N 
yang lebih kecil dari pupuk kandang ayam dari pada bahan organik lainnya, 
menyebabkan bahan organik ini lebih cepat terdekomposisi. C dan N yang 
dihasilkan segera dapat dimanfaatkan oleh Trichoderma sp., mikroorganisme 
tanah dan F. oxysporum f.sp.lycopesici. Mengingat Trichoderma sp. mempunyai 
kompetensi enzimatik yang lebih besar (Jeffries & Young, 1994) sehingga jamur 
APH ini mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam berkompetisi dan 
memanfaatkan food base yang tersedia dalam tanah. Sementara itu, pertumbuhan 
prapenetrasi (perkecambahan) inokulum patogen layu sangat rentan terhadap 
pengaruh enzim pengurai dinding sel yang dihasilkan APH ini. Sebaliknya 
pupuk kandang ayam tanpa APH menghasilkan aras penyakit layu yang cukup 
tinggi. Diperkirakan hal ini disebabkan oleh dekomposisi pupuk ini berlangsung 
cukup cepat, sehingga tersedia nutrien yang mendukung pertumbuhan 
prapenetrasi dan infeksi F. oxysporum f.sp. lycopersici yang selanjutnya akan 
menyediakan propagul untuk perkembangan penyakit. Aras penyakit yang relatif 
rendah dihasilkan pula oleh lamtoro, hal ini disebabkan oleh dekomposisi yang 
berlangsung lebih lambat dan patogen mengalami starvation, sementara itu 
tanaman menjadi lebih tahan dengan bertambahnya umur.

Aras penyakit layu tertinggi diperoleh pada penambahan humus dengan dan 
tanpa APH. Pada perlakuan ini, pengendalian hayati tidak berperan karena C/N 
yang tinggi menyebabkan bahan organik ini sukar terdekomposisi, sedangkan jamur 
patogen dapat memanfaatkan nutrien yang ada pada media tanam.

Pemberian bahan organik mempengaruhi perkembangan populasi (jumlah 
koloni) Trichoderma sp. dan F. oxysporum fsp. lycopersici serta tinggi tanaman 
tomat pada akhir penelitian (umur enam minggu), tergantung pada macam bahan 
organik yang diberikan. Pengaruh tersebut disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Pengaruh penambahan bahan organik terhadap populasi Trichoderma sp. dan 
F.oxysporum f. sp. lycopersici, serta tinggi tanaman tomat  

Perlakuan
Diameter Koloni 

Trichoderma sp (cm)

Diameter Koloni 

F.oxysporum (cm)

Tinggi 

Tanaman(cm)

Lamtoro + Trichoderma sp.

Lamtoro - Trichoderma sp.

Humus + Trichoderma sp.

Humus - Trichoderma sp.

Pupuk kandang ayam + Trichoderma sp.

Pupuk kandang ayam - Trichoderma sp.

Kompos + Trichoderma sp.

Kompos -  Trichoderma sp.

49,00 a

-

4,00 c

-

51,33 a

-

25,67 b

-

7,67 ab

6,33 ab

40,67 c

50,00 c

2,00 a

7,33 a

13,00 b

9,00 ab

  38,28 ab

38,92 a

32,03 d

32,84 d

39,19 a

32,87 d

  36,12 bc

  34,63 cd

Keterangan: Rerata yang diikuti  huruf yang sama dalam kolom menunjukkan 
antar perlakuan tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan pada tingkat 
kepercayaan 95%.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi APH tergantung pada 
kualitas bahan organik yang diberikan yang diindikasikan antara lain oleh nisbah 
C/N. Pupuk kandang ayam dan lamtoro mempunyai C/N rendah sehingga lebih 
cepat terdekomposisi dan menyediakan nutrien bagi APH. Menurut Sims (1994), 
C/N menunjukkan potensi mineralisasi bahan organik; bahan organik dengan C/N 
rendah seperti pupuk kandang ayam (C/N < 14) cepat mengalami mineralisasi. 
Mineralisasi N dari dua sumber bahan organik ini menyebabkan unsur tersebut 
dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan tanaman tomat. Efektivitas 
Trichoderma sp. sebagai APH diketahui dari jumlah koloninya dan jumlah koloni 
patogen layu pada akhir penelitian, seperti terlihat pada pupuk kandang ayam dan 
lamtoro. Sebaliknya populasi patogen layu yang terbesar dihasilkan oleh humus 
karena selama penelitian (enam minggu) bahan organik ini belum mengalami 
degradasi sehingga belum tersedia nutrien yang memadai untuk mendukung 
pertumbuhan populasi APH dan tanaman tomat.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Isolat Trichoderma sp yang berasal dari rhizosfer tanaman tomat mampu 

menyebabkan lisisnya miselium F. oxysporum f.sp. lycopersici.
2.  Pupuk kandang ayam dan lamtoro merupakan substrat (food base) terbaik 

dalam mendukung peningkatan populasi dan aktivitas antagonistik 
Trichoderma sp dalam menekan penyakit layu tanamnan tomat.

3.  Pertumbuhan awal tanaman tomat yang terbaik diperoleh pada media yang 
mengandung lamtoro dan pupuk kandang ayam yang diinokulasi Trichoderma sp.

DAFTAR PUSTAKA

Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Academic Press. San Diego. 938 p.

Baker, R & T.E. Paulitz, 1996. Theoretical Basis for Microbial Interactions 
Leading to Biological Control of Soilborne Plant Pathogens. In R.Hall (Eds.) 
Principles and Practice of Managing Soilborne Plant Pathogens:   50-79. APS. 
St. Paul, Minesota.

Dhingra, G.D. & J.B.Sinclair, 1986. Basic Plant Pathology Methods. CRC Press, 
Inc. Boca Raton. 355p.

Heiberg, N.H., Green & D.F. Jensen, 1996. Population Growths and Survival of 
Trichoderma harzianum and Trichoderma virens in Sphagnum Peat. In D.F. 
Jensen, H.B. Jansson & A. Transmo (Eds.) Monitoring Antagonistic Fungi 
Deliberately Released into the Environment: 25 – 32. Kluwer Academic Publ. 
Dordrecht.

Hoitink, H.A.J. & M.J. Boehm, 1999. Biocontrol within The Context of Soil 
Microbial Communities. A Substrate-Dependent Phenomenon. Annu. Rev. 
Phytopathol 37: 427 – 446.

Huber, D.M. & R.D. Watson, 1970. Effect of organic amendment on soil-borne 
plant pathogens. Phytopathology 60: 22-26.



41

Pemanfaatan Bahan Organik ......

Jeffries, P. & T.W.K. Young, 1994. Interfungal Parasitic Relationships. CABI 
Cambridge. 296p.

Katan, J. 1996. Interaction of Root with Soil-Borne Pathogens. In Y. Waisel, A. 
Eshel & U. Katkati (Eds.) Plant Root, The Hidden Half: 811 – 822. 2nd Edition.
Mercel Dekker, Inc.New York.

Mullins, G.L. & C.C. Mitchell, 1995. Crops. In JE. Rechcigl (Eds.) Soil Amendment, 
Impact on Biotic Systems: 1 – 40. Lewis Publ. Boca Raton.

Papavizas, G.C. & R.D. Lumsden, 1980. Biological Control of Soilborne Fungal 
Propaglli. Ann. Rev. Phytopathol. 18: 389-413.

Sims, JT. 1994. Organic Waste as Alternative Nitrogen Source. In R.E. Wilkinson (Eds.) 
Plant Environment Interactions: 487 – 535. Marcel Dekker, Inc. New York.

Transmo, A. 1996. Trichoderma harzianum as in Biological Control of Fungal 
Diseases. Ib R. Hall (Ed.) Principles and Practice of Managing Soilborne 
Plant Pathogens: 213 -236. APS, St.Paul. Minnesota.

Transmo, A & L.G. Hjeljord, 1998. Biological Control with Trichoderma Spesies.
In GJ. Boland & L.D. Kuykendall (Eds.) Plant-Microbe Interactions and 
Biological Control: 111-126. Marcel Dekker, Inc. New York.

Windels, C.E. 1997. Alterring Community Balance: Organic Amendments, Selection 
Pressure, and Biocontrol. Ib D.A. Andow, D.W. Ragsdale & R.E. Nyvall 
(Eds.) Ecological Interaction and Biological Control: 282-300. Westview 
Press, Oxford.



42

Efektivitas Limbah Kayu Jati .....

Efektivitas Limbah Kayu Jati dan Sonokeling
Sebagai Bahan Pengawet Pencegah Rayap
(The Effectivity of Wood Waste of Tectona grandis and 
Dalbergia latifolia as Preservative to Prevent Termite)

Oleh Karti Rahayu Kusumaningsih
Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper Yogyakarta

ABSTRACT

Teak (Tectona grandis) and Dalbergia latifolia woods contain of extractive 
component that could be utilized as natural preservative to prevent dry-wood 
termite. The effectivity of preservative could be tested from absorbtion, retention 
and mortality of termites on preserved samples. The purpose of this study is to 
know the effect of sawdust and bark extract and wood species on the preservative 
effectivity.
Results showed that sawdust extract had higher absorbtion and retention than 
that of bark extract. Mortality of dry-wood termite on preserved wood was higher 
than that on non-preserved wood (control). Hence, sawdust and bark extract was 
effective to be used as natural preservative to prevent dry-wood termite.

Key words: Effectivity, absorbtion, retention, mortality of termite

PENDAHULUAN

Penggunaan jenis-jenis kayu yang memiliki keawetan rendah saat ini semakin 
meningkat karena potensi jenis-jenis kayu awet semakin menurun. Permasalahan 
utama penggunaan jenis-jenis kayu tersebut adalah kerentanan terhadap serangan 
organisme perusak kayu seperti rayap, kumbang bubuk dan jamur. Dalam upaya 
meningkatkan keawetan kayu, perlu dilakukan pengawetan. Pengawetan kayu 
yang biasanya dilakukan adalah dengan menggunakan bahan pengawet kimia. 
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Kelemahan bahan pengawet kimia tersebut adalah tidak dapat terurai di alam 
(non-biodegradable) sehingga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap 
lingkungan dan pemakainya disamping harga yang relatif mahal. Oleh karena itu 
perlu digunakan bahan pengawet alternatif yang selain mampu mencegah serangan 
organisme perusak kayu, juga aman digunakan, mudah diperoleh, murah serta 
mudah diaplikasikan pada kayu.

Limbah kayu jati dan sonokeling dari industri penggergajian yang berupa 
serbuk, selama ini belum banyak dimanfaatkan. Padahal dalam kedua jenis kayu 
tersebut terkandung zat ekstraktif yang bersifat racun terhadap organisme perusak 
kayu seperti rayap kayu kering. Zat ekstraktif tersebut terkandung dalam bagian 
kayu maupun kulit kayu. Dengan demikian ekstrak dari serbuk kayu maupun kulit 
kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengawet alami untuk meningkatkan 
keawetan kayu yang memiliki keawetan rendah.

Kayu jati (Tectona grandis) dan sonokeling (Dalbergia latifolia) selama 
ini dikenal sebagai kayu yang memiliki keawetan alami tinggi sehingga tahan 
terhadap serangan organisme perusak kayu. Faktor utama yang menentukan 
keawetan kayu tersebut adalah kandungan zat ekstraktif yang mempunyai sifat bio-
aktif terhadap organisme perusak kayu. Menurut Fengel dan Wegener (1995), zat 
ekstraktif yang berupa teqtoquinone pada kayu jati dan dalberquinone pada kayu 
sonokeling, menyebabkan kedua jenis kayu tersebut tahan terhadap rayap kayu 
kering. Selanjutnya menurut Syafii (2000), senyawa latifolin dan neoflavanoid 
yang diisolasi dari kayu sonokeling juga mempunyai sifat bio-aktif terhadap rayap 
tanah. 

Efektivitas bahan pengawet dapat diukur berdasarkan daya racunnya terhadap 
organisme perusak kayu yang ditunjukkan oleh mortalitas atau kematian organisme 
perusak kayu tersebut, dan berdasarkan absorbsi dan retensi bahan pengawet, yaitu 
jumlah atau banyaknya bahan pengawet yang masuk dan meresap ke dalam kayu. 
Dalam penelitian ini, dengan 2 prosedur di atas, dilakukan pengujian efektivitas 
bahan pengawet yang berasal dari ekstrak serbuk kayu dan serbuk kulit kayu 
jati dan sonokeling terhadap rayap kayu kering Cryptotermes cynocephalus. 
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Dengan demikian dapat diketahui pengaruh bentuk dan jenis limbah kayu yang 
digunakan sebagai bahan pengawet terhadap absorbsi dan retensi bahan pengawet 
serta mortalitas rayap kayu kering. Kayu yang diuji adalah kayu karet (Hevea 
brasiliensis) yang tergolong kelas awet V yang mudah terserang organisme perusak 
kayu termasuk rayap kayu kering. Kayu karet saat ini banyak dimanfaatkan sebagai 
pengganti kayu ramin, meranti dan nyatoh yang secara tradisional digunakan 
dalam industri mebel dan kerajinan. Kayu ini termasuk mudah diawetkan, dalam 
arti mudah dimasuki bahan pengawet meskipun hanya menggunakan proses yang 
sederhana seperti perendaman dan difusi.

METODE PENELITIAN

A.  Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: serbuk kayu 

dan serbuk kulit kayu jati (Tectona grandis) dan sonokeling (Dalbergia latifolia), 
kayu karet (Hevea brasiliensis), rayap kayu kering Cryptotermes cynocephalus, 
serta air.

B.  Cara Penelitian
1. Pembuatan bahan pengawet
 Serbuk kayu dan kulit kayu dikeringkan sampai kering udara kemudian diayak 

dengan saringan. Kemudian serbuk dicampur air dengan perbandingan 1:3 
dan dipanaskan selama 2 jam. Selanjutnya dilakukan penyaringan sehingga 
diperoleh larutan sebagai hasil ekstraksi yang akan digunakan sebagai bahan 
pengawet.

2. Pembuatan contoh uji
 Contoh uji kayu karet dibuat dengan ukuran 5 x 3 x 2 cm. Contoh uji dicat 

pada kedua ujungnya untuk mencegah masuknya bahan pengawet dari arah 
longitudinal. Selanjutnya dikeringkan sampai mencapai kondisi kering udara 
dan ditimbang untuk mengetahui berat contoh uji sebelum diawetkan serta 
diukur volumenya.
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3. Pelaksanaan pengawetan
 Pengawetan dilakukan dengan metode perendaman dingin dengan 

melakukan perendaman contoh uji dalam bahan pengawet selama 3 hari. 
Setelah pengawetan, contoh uji ditimbang untuk mengetahui berat basah 
setelah diawetkan (B1) untuk dihitung absorbsinya. Selanjutnya contoh uji 
dikeringkan sampai kering udara dan ditimbang untuk mengetahui berat 
kering udara setelah diawetkan (W1) untuk perhitungan retensi.  Absorbsi 
dan retensi ekstrak limbah kayu dihitung dengan rumus :

 Absorbsi = B1 – B0    Retensi = W1 – W0
V                V

Keterangan : 
B1 =  Berat basah setelah diawetkan (Kg)
B0 =  Berat kering udara sebelum diawetkan (Kg)
W1 =  Berat kering udara setelah diawetkan
W0 =  Berat kering udara sebelum diawetkan (Kg)
V =  Volume contoh uji (m3)

4. Pengumpanan contoh uji 
 Pada salah satu sisi yang terlebar pada contoh uji dipasang tabung kaca, 

kemudian rayap kayu kering sebanyak 50 ekor dimasukkan dalam masing-
masing contoh uji dan bagian atas tabung ditutup dengan kain kasa. Jenis 
rayap kayu kering yang diumpankan adalah Cryptotermes cynocephalus yang 
berasal dari koloni yang sudah dibiakkan selama ± 2 bulan yang diperoleh 
dari Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta. Pengumpanan dilakukan selama 
2 bulan, selanjutnya dilakukan perhitungan mortalitas rayap kayu kering 
dengan rumus :

 Ki = Mi x 100%  
R 

Keterangan :
Ki =  Persentase mortalitas rayap pada contoh uji ke-i (%) 
Mi =  Jumlah mortalitas rayap pada contoh uji ke-i
R =  Jumlah rayap yang diumpankan (50 ekor) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Absorbsi dan Retensi Ekstrak Limbah Kayu
Absorbsi adalah banyaknya larutan bahan pengawet yang masuk dan 

meresap ke dalam kayu. Sedangkan retensi adalah banyaknya bahan pengawet 
kering (tanpa pelarut) yang meresap dan tertinggal di dalam kayu yang diawetkan. 
Semakin tinggi absorbsi dan retensi bahan pengawet, maka efek perlindungan 
bahan pengawet terhadap organisme perusak kayu akan semakin baik. Rata-rata 
absorbsi dan retensi ekstrak limbah kayu jati dan sonokeling pada kayu karet 
disajikan pada Tabel 1 serta disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 1 dan 2.

Tabel 1. Rata-rata absorbsi dan retensi ekstrak limbah kayu jati dan 
sonokeling pada kayu karet (Kg/m3)

Bentuk limbah
Jenis limbah kayu

Rata-rata
Jati Sonokeling

Absorbsi Retensi Absorbsi Retensi Absorbsi Retensi
Serbuk kayu 236,756 a 7,686 b 208,651 a 7,663 b 222,704 a 7,675 b
Serbuk kulit kayu 150,951 a 6,212 b 198,903 a 4,116 c 174,927 a 5,164 d
Rata-rata 193,854 a 6,949 b 203,777 a 5,889 d

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji LSD pada level 0,05  
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Gambar 1. Absorbsi ekstrak limbah kayu jati dan sonokeling
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Gambar 2. Retensi ekstrak limbah kayu jati dan sonokeling

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata absorbsi serbuk kayu dan serbuk 
kulit kayu menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata, meskipun terdapat 
kecenderungan absorbsi pada serbuk kayu lebih tinggi dibandingkan serbuk kulit 
kayu, yaitu masing-masing sebesar 222,704 Kg/m3 dan 174,927 Kg/m3. Sedangkan 
rata-rata retensi pada serbuk kayu lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan 
serbuk kulit kayu, yaitu berturut-turut sebesar 7,675 Kg/m3 dan 5,164 Kg/m3. Hal 
ini dapat terjadi karena bagian kayu cenderung menghasilkan serbuk dengan ukuran 
partikel yang lebih kecil dan halus dibandingkan bagian kulit kayu, sehingga lebih 
mudah masuk dan meresap ke dalam kayu karet serta menghasilkan absorbsi dan 
retensi yang lebih tinggi. Sedangkan jenis limbah kayu yang digunakan sebagai 
bahan pengawet yaitu jati dan sonokeling tidak memberikan hasil yang berbeda 
nyata terhadap absorbsi maupun retensi. Dengan demikian kedua jenis kayu 
tersebut menghasilkan absorbsi dan retensi yang kurang lebih sama. 

B. Mortalitas Rayap Kayu Kering
Mortalitas atau kematian organisme perusak kayu yang diumpankan pada kayu 

yang diawetkan, menunjukkan tingkat efek daya racun bahan pengawet tersebut 
terhadap organisme perusak kayu. Semakin tinggi mortalitas organisme perusak 
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kayu, efek daya racun bahan pengawet juga semakin tinggi sehingga diharapkan 
mampu melindungi kayu terhadap organisme perusak kayu yang menyerang. Rata-
rata mortalitas rayap kayu kering pada kayu karet yang diawetkan dengan ekstrak 
limbah kayu jati dan sonokeling, disajikan pada Tabel 2 serta disajikan dalam bentuk 
grafik pada Gambar 3.

Tabel 2. Rata-rata mortalitas rayap kayu kering pada kayu karet 
yang diawetkan dengan ekstrak limbah kayu jati dan sonokeling (%)

Perlakuan
Mortalitas rayap kayu kering (%)

Rata-rata
Jati Sonokeling

Kontrol 14,67 a 15,33 a 15,00 a
Serbuk kayu 90,00 b 92 ,00 b 91,00 b
Serbuk kulit kayu 83,33 b 95,33 b 89,33 b
Rata-rata 62,67 c 67,55 c

Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti huruf yang sama menunjukkan 
tidak berbeda nyata berdasarkan uji LSD pada level 0,05
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Tabel 2 menunjukkan bahwa kayu karet yang diawetkan dengan ekstrak 
serbuk kayu dan serbuk kulit kayu menghasilkan rata-rata mortalitas rayap kayu 
kering yang lebih tinggi dan berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol (tidak 
diawetkan), yaitu masing-masing sebesar 91% dan 89,33% yang berarti hampir 
semua rayap yang diumpankan mengalami kematian. Hasil ini berbeda nyata 
dengan yang tidak diawetkan, yaitu menghasilkan mortalitas rayap hanya sebesar 
15% atau sebagian besar rayap masih hidup. Dengan demikian ekstrak limbah kayu 
jati dan sonokeling yang digunakan sebagai bahan pengawet, memiliki efek daya 
racun yang tinggi yang mampu mematikan rayap yang menyerang.

KESIMPULAN

1. Limbah kayu berupa ekstrak serbuk kayu yang digunakan sebagai 
bahan pengawet, menghasilkan absorbsi dan retensi yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan serbuk kulit kayu, yaitu dengan absorbsi 222,704 
Kg/m3 dan retensi 7,675 Kg/m3. 

2. Mortalitas rayap kayu kering pada kayu yang diawetkan dengan ekstrak 
serbuk kayu dan serbuk kulit kayu lebih tinggi dibandingkan dengan kayu 
yang tidak diawetkan (kontrol). Nilai mortalitas rayap untuk kayu yang 
diawetkan dengan ekstrak serbuk kayu sebesar 91%, serbuk kulit kayu 
sebesar 89,33%, sedangkan yang tidak diawetkan sebesar 15 %.

3. Ekstrak limbah kayu jati dan sonokeling efektif digunakan sebagai bahan 
pengawet untuk melindungi kayu terhadap rayap kayu kering berdasarkan 
absorbsi dan mortalitas rayap yang dihasilkan, sedangkan untuk retensi 
masih di bawah standard yang dipersyaratkan.
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ABSTRACT

 The Price Elasticity of Demand of Some Important Foodstuffs on  Household Food 
Consumption Pattern in Indonesia. 
A study on household food consumption pattern in some varied regions with the 
historically different food consumption (rice versus non rice) was conducted to find 
out the magnitude of its price elasticity of its demand. Households were categorized 
into low, middle, and high income to get the typical food consumption pattern by 
the level of income. The household of 1999’s SUSENAS data from West Sumatera, 
East Kalimantan, and Papua provinces were used to estimate the demand for the 
11 food groups in Indonesia by applying  Almost Ideal Demand System model. The 
results of this study indicated that there were some differences on price elasticity 
in a different income level for various groups of food in Indonesia. Based on this 
study, hopefully, could be used to anticipate the future demand for various groups 
of food in Indonesia. 

Keyword s: elasticity, food, Almost Ideal Demand System

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia di masa sekarang ini masih memikul beban berat dalam hal 
ketahanan pangan di tingkat rumahtangga, terbukti dari ketergantungannya pada 
beras yang ketersediaannya memerlukan sejumlah besar impor dari negara lain. 

Indonesia terbagi dalam wilayah-wilayah yang sangat beragam potensi 
sumberdaya dan beragam kondisi perkotaan perdesaan yang berakibat pada 
perbedaan dalam aspek sosial ekonomi. Keragaman konsumsi pangan di tingkat 
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rumahtangga erat hubungannya dengan ciri-ciri demografis, aspek sosial, ekonomi, 
serta potensi sumberdaya alam setempat. Akibat perbedaan tersebut dan kendala 
dalam distribusi antar daerah, pola konsumsi antar daerah akan bervariasi dari satu 
daerah ke daerah lain, bahkan antar perkotaan dan perdesaan. 

Pola permintaan pangan akan berubah apabila terjadi perubahan pada 
tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, beberapa hal yang 
perlu diperhatikan berkait dengan hal ini adalah: (a) adanya kecenderungan 
kearah menurunnya konsumsi bahan makanan pokok tradisional (beras dan 
umbi-umbian) dan meningkatnya konsumsi pangan lain. Hal ini terlihat dari 
peningkatan konsumsi biji-bijian non tradisional (seperti produk-produk 
gandum), diikuti oleh peningkatan konsumsi makanan protein tinggi (misalnya 
hasil-hasil ternak). (b) adanya keunikan dalam menu yang menekankan pada 
beras, demikian pula pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju konsumsi 
beras dari yang sebelumnya secara historis bukan beras untuk daerah-daerah 
tertentu, serta pergeseran ke menu beras dari strata pendapatan rendah yang 
sebelumnya mengkonsumsi umbi-umbian dan padi-padian selain beras. (c) adanya 
kecenderungan peningkatan konsumsi makanan jadi dengan semakin tingginya 
partisipasi wanita dalam sektor publik yang  mengurangi kesempatan penyediaan 
masakan rumah seperti dilakukan pada masa-masa lalu. 

Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat, maka pola konsumsi juga akan berubah. Untuk menyusun proyeksi 
kebutuhan bahan pangan, juga pengaruh perubahan tingkat pendapatan terhadap 
konsumsi pangan, maka pemahaman perilaku konsumsi dalam permintaan bahan 
pangan sangat diperlukan, di mana di dalamnya terdapat informasi tentang besaran 
elastisitas permintaan harga dan pendapatan serta pengaruh variabel-variabel 
karakteristik rumahtangga terhadap permintaan pangan.

B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan mengetahui elastisitas permintaan beberapa bahan 

pangan penting dalam rumahtangga di Indonesia  pada berbagai strata pendapatan.



53

Elastisitas Permintaan Beberapa Bahan Pangan ..........

II. METODE PENELITIAN
A. Metode Dasar

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analitis, yaitu suatu 
metode penelitian yang dipusatkan pada pemecahan masalah yang aktual. Data 
dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis (Surachmad,1985)

B. Obyek dan Data Penelitian
Penelitian menggunakan data yang diperoleh dari hasil survey yang dikelola 

oleh Biro Pusat Statistik. Survey yang dimaksud adalah Survey Sosial Ekonomi 
Nasional (SUSENAS) tahun 1999, yang meliputi data karakteristik rumahtangga 
dan konsumsi atau pengeluaran rumahtangga atas konsumsi makanan, yang terbatas 
pada pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga. Data tersedia yang 
diperoleh dari SUSENAS ini merupakan data tingkat rumahtangga yang belum 
diolah (raw data) dan terdiri dari data pokok (kor) yang diperoleh dengan kuesioner 
Kor, dan data modul konsumsi/pengeluaran rumahtangga yang diperoleh dengan 
menggunakan kuesioner Modul. 

Untuk mengestimasi sistem permintaan dari beberapa kelompok pengeluaran 
pangan, data yang diperlukan adalah data jumlah konsumsi, total pengeluaran pada 
berbagai bahan pangan, dan juga karakteristik sosiodemografi untuk setiap sampel 
rumahtangga yang meliputi jumlah anggota rumahtangga, umur ibu rumahtangga,  
tingkat pendidikan ibu rumahtangga. Kelompok pengeluaran yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah 11 kelompok bahan pangan yang merupakan komponen penting 
dalam pola konsumsi pangan masyarakat, yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, 
daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan 
lemak, bahan minuman, makanan dan minuman jadi, makanan dan minuman lain. 
Rincian kelompok bahan-bahan pangan ini terdapat pada Lampiran 1.

Menggunakan data tiga provinsi yang dipilih secara random yaitu Provinsi 
Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Papua, analisis dilakukan untuk 
mendapatkan gambaran Indonesia dari wilayah yang secara historis mengkonsumsi 
beras dan wilayah non beras, serta daerah perkotaan-perdesaan di Indonesia.  
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Peneliti menggunakan dasar pemilihan wilayah seperti dilakukan oleh   Ali (2002).  
Dengan dasar tersebut maka dipilihlah Sumatera Barat dan Kalimantan Timur 
untuk menggambarkan  wilayah yang secara historis bermakanan pokok beras dan   
Papua yang bermakanan pokok non beras (bermakanan pokok sagu). Provinsi 
Sumatera Barat mengkonsumsi beras secara rata-rata lebih tinggi dari rata-rata 
nasional, sedangkan Kalimantan Timur mengkonsumsi beras secara rata-rata lebih 
rendah dari rata-rata nasional.

Jumlah sampel survey tahun 1999 dari tiga provinsi yang dipilih adalah 3633 
rumahtangga, selanjutnya untuk memenuhi persyaratan  estimasi model permintaan 
yang menghendaki agar semua rumahtangga mengkonsumsi semua jenis kelompok 
pangan, maka sampel yang tidak mengkonsumsi semua jenis kelompok pangan 
tidak digunakan, sehingga jumlah sampel yang digunakan menjadi lebih kecil 
yaitu 973 rumahtangga. Untuk keperluan estimasi model permintaan tahun, 
sampel rumahtangga dijadikan tiga kelompok dengan cara menetapkan batas-batas 
pengeluaran pangan (Rp/rumahtangga/bulan) sehingga membagi rumahtangga 
menjadi tiga kelompok pengeluaran rendah, sedang, dan tinggi. Patokan yang 
digunakan untuk masing-masing kelompok adalah: kelompok pengeluaran 
rendah yaitu rumahtangga dengan pengeluaran pangan 40 % terendah, kelompok 
pengeluaran sedang yaitu pengeluaran pangan 40 % menengah, dan kelompok 
pengeluaran tinggi yaitu pengeluaran pangan 20 % teratas. Dengan demikian dapat 
dilihat pembagian jumlah sampel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Sampel Rumah tangga Tahun 1999

Provinsi
Jumlah Sampel 

Kelompok Pengeluaran
Total

Rendah Sedang Tinggi
1 Sumatera Barat 167 253 128 548
2 Kalimantan Timur 182 113 35 330
3 Irian Jaya 23 31 41 95

Total 372 397 204 973
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Keterangan:
 Rendah : <  Rp 475.000,-
 Sedang : Rp 475.00,-  -  Rp 750.000,-
 Tinggi : ≥ Rp 750.000,-

C. Variabel dan Pengukuran 
Variabel dependen:  
w  p.q  / y     
p :  harga pangan,
q :  jumlah konsumsi  
dan  y : total pengeluaran pangan

Variabel independen:
p :  harga pangan atau kelompok pangan
y/P*
y     :  total pengeluaran pangan
P*  :  indeks harga Stone
JK  :  jumlah anggota rumahtangga
UI   :  umur ibu rumahtangga
PI   :  pendidikan ibu rumahtangga
D1  :   variabel boneka
D2  :   variabel boneka

D.	 Spesifikasi	Model
Model AIDS digunakan oleh karena memenuhi aksioma-aksioma pilihan 

secara tepat, mempunyai bentuk fungsional yang konsisten dengan data anggaran 
rumahtangga, mudah diestimasi karena bentuknya yang linier, dapat digunakan 
untuk menguji restriksi tentang homogeneity dan symmetry melalui restriksi pada 
parameter-parameter tetap.  Sistem permintaan lain memiliki sebagian dari beberapa 
sifat ini, tetapi tidak ada yang memiliki secara sekaligus semua sifat ini.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengasumsikan keterpisahan 
yang lemah (weak separability) dari preferensi yang merupakan syarat perlu dan 
syarat kecukupan dari suatu proses penganggaran dua langkah (two stage budgeting). 
Dalam tahap pertama, konsumen memutuskan berapa banyak dibelanjakan pada 
makanan. Selanjutnya permintaan untuk makanan tertentu ditentukan oleh harga 
dari tiap-tiap makanan dan total pengeluaran makanan pada tahap pertama tadi.

Sistem yang digunakan di sini adalah AIDS dalam bentuk pangsa anggaran:  

wit = αi+Σγij ln pjt + βi ln (yt /Pt)                                         (1)

(i =  1,… , n,t = 1,…,T)

di mana wit adalah pangsa anggaran untuk makanan ke i pada periode t, pjt  adalah 
harga-harga pangan, yt adalah pengeluaran pangan dan Pt adalah indeks harga yang 
didekati dengan indeks harga Stone yaitu : 

lnP*t=  Σwj ln pjt                                                                 (2)

Selain harga dan total pengeluaran pangan, serangkaian karakteristik 
rumahtangga dihipotesakan mempengaruhi pola permintaan. Variabel-variabel 
karakteristik rumahtangga tersebut dimasukkan ke dalam model di atas dengan 
mendefinisikan intersep sebagai fungsi dari variabel-variabel tersebut (sebagaimana 
dilakukan oleh Sudaryanto dan Sayuti,1990), yaitu :

αi =  αi0 + Σ αiv Dv; i = 1,…v

di mana D adalah variabel karakteristik rumahtangga. Dengan tambahan variabel 

karakteristik rumahtangga maka model AIDS menjadi :

wit = α*i0 + Σ αiv Dv + γij ln pjt + βi ln (yt/P*t)

Dengan demikian model empirik untuk analisis pola konsumsi pangan 
tersebut adalah :

wit  = α*i0  +  αi1 JKt + αi2 UI + αi3 PI +  αi4 D1 + αi5 D2 + Σ γij ln pjt + 

βi ln (yt /P*t) + uit  
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dimana :
wit   : pangsa anggaran untuk makanan ke i pada periode t,
JK  : jumlah anggota rumahtangga
UI  : umur ibu rumahtangga
PI  : pendidikan ibu rumahtangga
D1  : Variabel boneka wilayah  dengan konsumsi beras bernilai 1 dan wilayah 

dengan konsumsi  non beras bernilai 0
D2  : Variabel boneka daerah perkotaan bernilai 1 dan daerah perdesaan bernilai 0
pj   : harga-harga pangan
yt    : total pengeluaran pangan
P*t   :  indeks harga yang didekati dengan indeks harga Stone yaitu
  ln P* t = Σ wj ln pjt

Model di atas dipakai untuk beberapa kelompok data, yaitu kelompok 
pendapatan rendah, sedang, dan tinggi. 

E. Metode Analisis
1. Untuk menduga parameter-parameter dalam sistem persamaan pangsa 

pengeluaran di atas, digunakan metode  Three Stage Least Square (3SLS).
Model diestimasi dengan tiga versi :
(i) tanpa restriksi

(ii) dengan menerapkan homogeneity

(iii) dengan menerapkan homogeneity dan symmetry.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh setiap variabel yang dimaksud 
terhadap variabel dependen dilakukan uji hipotesis sebagai berikut: 
Pengujian Hipotesis 
Hipotesis  :  H0 : αi,γi,βi  = 0

H1  : αi,γi,βi  ≠ 0 untuk semua i  = 1,  …, 11
j = 0,1, 2, 3, 4
k = 1,  …, 11
i ≠ j  ≠  k
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atau,
jumlah anggota rumahtangga, umur ibu rumahtangga, pendidikan ibu 
rumahtangga, wilayah historis konsumsi beras – non-beras, daerah perkotaan-
perdesaan, harga-harga makanan, dan pengeluaran pangan riil tidak  
mempengaruhi pangsa pengeluaran setiap kelompok pangan.

Hipotesis yang sama dilakukan untuk ketiga strata pendapatan (rendah, 
sedang, dan tinggi). 

2. Untuk mendapatkan besaran elastisitas harga untuk setiap kelompok pangan 
maka digunakan rumus sebagai berikut (Halbrendt et al. (1996):
Elastisitas Harga :

eij = - δij  + γij /wi - βiwj /wi

di mana δij sama dengan satu jika i = j, dan sama dengan nol jika sebaliknya, 
sedangkan γ dan β adalah koefisien duga yang diperoleh dari estimasi model 
permintaan dan w adalah pangsa pengeluaran.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Nilai Duga Elastisitas Harga

Hasil pendugaan koefisien parameter digunakan untuk menghitung nilai 
elastisitas harga sendiri, dan elastisitas harga silang.

Tabel 3.1a., 3.1b. dan 3.1c. menunjukkan nilai penduga elastisitas harga. 
Elemen diagonal pada tabel tersebut menunjukkan elastisitas harga sendiri.  
Sebagaimana diharapkan, elastisitas harga sendiri semuanya negatif dan inelastis, 
yang menunjukkan bahwa dengan kenaikan harga, maka jumlah yang diminta dari   
setiap kelompok pangan akan menurun. Berikut ini disajikan besaran elastisitas 
menurut strata pendapatan

1. Nilai Duga Elastisitas Harga Sendiri
Strata Pendapatan Rendah

Nilai elastisitas berkisar antara -0,4228 sampai dengan -0,8618. Yang terendah 
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adalah elastisitas permintaan buah-buahan dan tertinggi elastisitas permintaan 
makanan dan minuman lainnya. Kelompok pangan dengan elastisitas relatif kecil 
mulai dari yang terkecil adalah buah-buahan; sayur-sayuran; dan kacang-kacangan; 
masing-masing -0,4228; -0,5217 dan –0,5360. Kelompok pangan dengan elastisitas 
relatif besar mulai dari yang terbesar adalah makanan dan minuman lainnya; padi-
padian; bahan minuman; ikan; umbi-umbian; minyak dan lemak, masing-masing 
sebesar –0,8618; -0,8420; -0,7825; -0,6813; -0,6753; -0,6479. Sedangkan daging, 
telur, dan susu; serta makanan dan minuman jadi masing-masing adalah  -0,6082 
dan –0,5767.

Dengan membagi kelompok-kelompok pangan dalam tiga bagian berdasarkan 
besarnya elastisitas seperti di atas. maka dapat dijelaskan bahwa buah-buahan, 
sayur-sayuran dan kacang-kacangan adalah tiga kelompok pangan yang paling 
inelastis. Artinya respons jumlah yang diminta terhadap perubahan harga pada 
masing-masing kelompok pangan ini paling kecil. Sesuai dengan teori yang 
menyatakan bahwa makin kecil proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk 
barang tertentu, maka makin kecil elastisitas permintaan untuk barang tersebut. 
Sesuai dengan gambaran pola konsumsi yang dikemukakan dalam bab terdahulu, 
dapat diketahui bahwa proporsi  pengeluaran pada kelompok-kelompok pangan ini 
adalah relatif kecil. Demikian penjelasan yang paling mungkin untuk elastisitas 
yang kecil tersebut.  Ariani dan Suryana (1993) mendapatkan nilai elastisitas harga 
sendiri untuk buah di Jawa Timur sebesar – 0,96, sedangkan Sudaryanto dan Sayuti 
(1990) di pedesaan Jawa Tengah  mendapatkan elastisitas untuk sayur dan buah-
buahan pada strata pendapatan  rendah  sebesar –1,03, yaitu nilai yang lebih tinggi. 
Dengan membandingkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa buah-buahan 
dan sayur-sayuran sekarang ini sudah menjadi kebutuhan yang pokok dalam pola 
konsumsi pangan. 

Kelompok makanan dan minuman lainnya; padi-padian dan ikan merupakan 
kelompok pangan dengan pangsa pengeluaran yang cukup besar, demikian 
penjelasan yang mungkin tentang nilai elastisitas permintaan yang relatif tinggi ini. 
Hasil penelitian dengan menggunakan model yang sama di pedesaan Jawa Tengah 
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tahun 1988/1999 oleh Sudaryanto dan Sayuti (1990) adalah –1,12 untuk makanan 
lainnya dan untuk beras adalah – 0,52. Ali (2002) dalam penelitiannya di Sumatera 
Selatan, Jawa Timur dan Maluku dengan model yang lain, untuk beras adalah –0, 
71.Ariani dan Suryana (1993) di Jawa Timur untuk makanan lain-lain pada strata 
pendapatan rendah adalah –1,14 dan untuk beras adalah – 0,93. Dengan demikian 
angka-angka yang diperoleh adalah masuk akal.

 Untuk kelompok pangan bahan minuman; umbi-umbian; serta minyak dan 
lemak; yang relatif besar elastisitasnya,  penjelasan yang mungkin tentang besarnya 
nilai elastisitas ini adalah bahwa terdapat  banyak substitusi untuk kelompok pangan 
ini. Secara teoritis barang yang mempunyai banyak substitusi akan lebih elastis 
permintaannya. Sedangkan untuk kelompok daging, telur dan susu; serta makanan 
dan minuman jadi yang mempunyai pangsa pengeluaran yang cukup besar dalam 
pengeluaran konsumsi pangan, hal ini merupakan penjelasan yang mungkin untuk 
nilai elastisitasnya yang cukup besar. 
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Strata Pendapatan Sedang
Nilai elastisitas berkisar antara –0,3752 dan –0,9401. Yang terendah 

adalah buah-buahan, dan yang tertinggi elastisitasnya adalah makanan dan 
minuman lainnya. Selain buah-buahan, kelompok kacang-kacangan mempunyai 
elastisitas yang rendah yaitu –0,4716. Hasil penelitian yang sejenis untuk sayur 
dan buah dan kacang-kacangan oleh Ariani dan Suryana (1993) di Jawa Timur 
pada strata pendapatan sedang masing-masing adalah –1,04 dan –1,00. Dengan 
membandingkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa buah-buahan dan kacang-
kacangan sekarang ini termasuk pokok dalam konsumsi  pangan.

Makanan  dan  minuman  lainnya  mempunyai elastisitas yang tinggi yaitu 
-0,9401. Secara teoritis makin besar proporsi pengeluaran suatu barang dalam total 
pengeluaran, maka makin elastislah permintaan terhadap barang tersebut. Hasil 
penelitian oleh Ariani dan Suryana (1993) angka elastisitasnya –1,22. Sedangkan 
elastisitas untuk padi-padian adalah –0,8339. Besarnya nilai elastisitas ini oleh 
karena pangsa pengeluaran padi-padian yang cukup besar dalam total pengeluaran 
makanan. Hasil penelitian lain oleh Ariani dan Suryana (1993) dan Ali (2002) untuk 
beras, masing-masing –0,87 dan –0,51.   
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Strata Pendapatan Tinggi
Nilai elastisitas berkisar antara -0,3443 sampai dengan -0,9820. Elastisitas 

terendah pada buah-buahan dan elastisitas tertinggi pada padi-padian. Penelitian 
yang sejenis pada kelompok pangan ini oleh Ariani dan Suryana di Jawa Timur 
(1993) mendapatkan elastisitas untuk sayur dan buah-buahan sebesar –0,95 dan 
untuk beras –0,82 Ali (2002) untuk beras adalah –0,46. Penjelasan yang mungkin 
adalah bahwa pangsa pengeluaran padi-padian ini cukup besar, sedangkan untuk 
buah-buahan hal ini menyatakan bahwa kelompok pangan ini sudah menjadi bagian 
yang pokok dalam konsumsi pangan rumahtangga.  

Makanan dan minuman lainnya serta bahan minuman mempunyai nilai 
elastisitas yang tinggi, masing-masing sebesar 0,8818 dan -0,8070. Hal ini 
menunjukkan bahwa permintaan terhadap kedua kelompok pangan ini cukup 
responsif terhadap perubahan harganya, meskipun masih dikategorikan sebagai 
inelastis. Angka ini cukup masuk akal dibandingkan dengan hasil penelitian lain 
dengan model yang sama Hasil penelitian oleh Ariani dan Suryana (1993) untuk 
pangan lain adalah –1,16, dan oleh Sudaryanto dan Sayuti (1990) adalah –0,97 untuk 
minuman dan rokok. Penjelasan yang mungkin tentang besarnya elastisitas untuk 
makanan dan minuman lainnya adalah bahwa pengeluaran untuk pangan ini adalah  
cukup besar dalam total pengeluaran. Untuk bahan minuman, besarnya elastisitas ini 
menyatakan bahwa kelompok pangan ini mempunyai banyak substitusi, sehingga 
kenaikan harga dari bahan minuman ini dapat direspons dengan menggantinya 
dengan pangan lain. Atau dengan perkataan lain bahan ini relatif bukan sesuatu 
yang pokok dalam konsumsi pangan rumahtangga.
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Dari Tabel 3.2. dapat dilihat bahwa pada strata pendapatan tinggi, elastisitas 
permintaan padi-padian adalah tertinggi, hal ini menyatakan bahwa pada strata ini 
padi-padian merupakan sesuatu yang  relatif tidak pokok dalam pola konsumsi, 
dibandingkan strata pendapatan yang lain. Sebaliknya, makin tinggi strata pendapat-
an, elastisitas permintaan umbi-umbian makin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa 
strata pendapatan rendah lebih responsif harga dibandingkan strata pendapatan lain. 
Penjelasan yang mungkin adalah karena dalam strata pendapatan rendah, pangsa 
pengeluaran umbi-umbian adalah terbesar di antara strata pendapatan yang lain. 

Ikan sebagai sumber protein, elastisitas permintaannya makin kecil dengan 
makin tingginya strata pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa strata pendapatan 
tinggi kurang responsif terhadap perubahan harga ikan dibandingkan strata 
pendapatan yang lain. Dapat diartikan bahwa ikan lebih merupakan sesuatu yang 
pokok dalam pola konsumsi pangan pada strata pendapatan tinggi dibandingkan 
strata lainnya. Sebagai sumber protein hewani yang lain, daging, telur dan susu 
menunjukkan elastisitas permintaan yang semakin besar dengan semakin tingginya 
strata pendapatan. Hal ini menyatakan bahwa pada strata pendapatan tinggi, 
permintaan terhadap daging, telur dan susu lebih responsif harga. Penjelasan yang 
mungkin adalah selain oleh karena pangsa pengeluaran daging yang semakin 
tinggi pada strata pendapatan tinggi, juga terdapat kemampuan yang lebih untuk 
melakukan substitusi dengan pangan lain pada strata pendapatan ini.

Tabel 3.2. Nilai Duga Elastisitas Harga Sendiri Kelompok Pangan 
di Tiga Provinsi*), 1999

 
 

Kelompok Pangan
Strata Pendapatan

Rendah Sedang Tinggi

1 Padi-padian -0,8420 -0,8339 -0,9820
2 Umbi-umbian -0,6753 -0,5642 -0,4491
3 Ikan -0,6813 -0,6197 -0,4645
4 Daging, telor & susu -0,6082 -0,6644 -0,6984
5 Sayur-sayuran -0,5217 -0,6061 -0,6440
6 Kacang-kacangan -0,5360 -0,4716 -0,5228
7 Buah-buahan -0,4228 -0,3752 -0,3443
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8 Minyak & lemak -0,6479 -0,6484 -0,6080
9 Bhn. Minuman -0,7825 -0,6614 -0,8070

10 Mak. & Min. jadi -0,5767 -0,5941 -0,5927
11 Mak. & Min. lainnya -0,8618 -0,9401 -0,8818

*) Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Papua
Sumber: Analisis Data Susenas, 1999

Elastisitas permintaan sayur-sayuran makin besar dengan makin tingginya 
strata pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada strata pendapatan rendah, 
sayur-sayuran merupakan pangan yang relatif pokok dibandingkan pada strata 
pendapatan yang lain. Penjelasan yang lain adalah bahwa strata pendapatan tinggi 
oleh karena kemampuannya, mempunyai kesempatan substitusi yang lebih besar 
dibandingkan  dengan strata pendapatan lain.

Buah-buahan elastisitasnya semakin kecil dengan semakin tingginya strata 
pendapatan. Hal ini menyatakan bahwa buah-buahan merupakan pangan yang lebih 
pokok dalam pola konsumsi pangan strata pendapatan ini dibandingkan dengan 
strata lain.

2. Nilai Duga Elastisitas Harga Silang
Elemen non diagonal dalam Tabel 3.1a, 3.1b, dan 3.1c adalah nilai duga 

elastisitas harga silang. Tanda positif menunjukkan komoditi bersifat saling 
substitusi, sedangkan tanda negatif menunjukkan sifat saling komplementer.  
Elastisitas silang untuk sebagian besar kelompok pangan pada seluruh strata 
pendapatan adalah negatif yang menunjukkan sifat saling komplementer satu 
sama lain.

Strata Pendapatan Rendah
Kelompok pangan padi-padian bersifat komplemen terhadap sumber 

karbohidrat lain yaitu umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, 
makanan dan minuman jadi, serta makanan dan minuman lainnya.
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Kelompok pangan sumber protein hewani yaitu daging, telur, dan susu 
bersifat substitusi dengan sumber protein nabati kacang-kacangan,  demikian pula 
ikan dengan kacang-kacangan.  Artinya  rumahtangga menganggap bahwa protein 
hewani dan protein nabati secara terpisah dapat memenuhi kebutuhan protein 
dalam konsumsi makanan.  Terhadap kelompok ikan; kelompok daging, telur dan 
susu saling komplementer.  Hal ini berarti bahwa dalam memenuhi kebutuhannya 
terhadap protein hewani, rumahtangga memenuhinya dengan mengkonsumsi 
kombinasi antara kedua kelompok pangan ini. 

Strata Pendapatan Sedang
Padi-padian yang merupakan makanan sumber karbohidrat bersubstitusi 

dengan umbi-umbian yang juga sumber karbohidrat. Artinya rumahtangga 
menganggap bahwa secara fungsional kedua sumber karbohidrat tersebut dapat 
saling menggantikan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Buah-buahan sebagai 
sumber serat dan mineral bersubstitusi dengan sayur-sayuran Artinya secara 
fungsional keduanya dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan 
sumber serat dan mineral.

Makanan dan minuman jadi bersubstitusi dengan daging, telur dan susu, 
tetapi komplemen dengan semua kelompok pangan yang lain. Hal ini menyatakan 
bahwa kedua kelompok pangan ini dapat saling menggantikan dalam fungsinya 
memenuhi kebutuhan konsumsi.

Strata Pendapatan Tinggi
Padi-padian bersubstitusi dengan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. 

Sayur-sayuran dan buah-buahan bersubstitusi sebagai sumber mineral dan serat.   
Makanan dan minuman jadi bersubstitusi dengan daging; telur dan susu. Hal ini 
menunjukkan bahwa kelompok-kelompok pangan ini secara fungsional dianggap 
sama dalam memenuhi kebutuhan gizi yang berasal dari kelompok pangan tersebut. 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Semakin tinggi strata pendapatan, semakin kecil elastisitas permintaan 

untuk umbi-umbian, ikan, dan buah-buahan, dan semakin besar elastisitas 
permintaan untuk daging,telur dan susu; serta sayur-sayuran.

2. Pada strata pendapatan tinggi elastisitas permintaan untuk padi-padian dan 
bahan minuman terbesar, tetapi terkecil untuk minyak dan lemak. Pada strata 
pendapatan ini  dan strata pendapatan sedang, padi-padian bersubstitusi dengan 
umbi-umbian, sayur-sayuran bersubstitusi dengan buah-buahan, sedangkan 
makanan dan minuman jadi bersubstitusi dengan daging, telur dan susu. 

3. Pada strata pendapatan sedang elastisitas permintaan minyak dan lemak, 
makanan dan minuman jadi, makanan dan minuman lainnya terbesar, tetapi 
terkecil untuk padi-padian,  bahan minuman, dan kacang-kacangan. 

4. Pada strata pendapatan rendah, elastisitas permintaan untuk kacang-
kacangan terbesar. Kacang-kacangan bersubstitusi dengan daging, telur 
dan susu, serta ikan. Ikan komplemen dengan daging, telur dan susu. Padi-
padian komplemen terhadap berbagai pangan lain. 

B. Saran
 Untuk ketepatan pedoman bagi para pengambil kebijakan dalam penyediaan 

bahan pangan, penelitian tentang elastisitas permintaan menurut strata pendapatan 
masih tetap relevan, sebaliknya penggabungan menjadi satu akan berakibat pada 
bias penyediaan pangan dalam jenis dan jumlah  yang tepat.
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Lampiran 1. Sebelas (11) Kelompok Bahan Pangan

1. Beras, dan padi-padian meliputi: Beras lokal, beras unggul, beras impor, dan 
beras ketan, jagung basah dengan kulit, jagung pipilan/beras jagung, tepung 
beras, tepung jagung, tepung terigu.

2. Umbi-umbian, meliputi: ketela pohon, ketela rambat, sagu, tales, kentang, 
gaplek, tepung gaplek, tepung tapioka.

3. Ikan, meliputi: ikan segar, udang dan hewan air lainnya; ikan dan udang serta 
hewan air lainnya yang diawetkan.

4. Daging, telur dan susu meliputi daging sapi, kerbau, kambing,  babi, ayam dll; 
daging diawetkan meliputi dendeng, abon dll.; hati, jeroan dll, telur ayam ras, 
telur ayam kampung, telur puyuh, susu murni, susu cair pabrik, susu bubuk, 
keju dll

5. Sayur-sayuran, meliputi: bayam, kangkung, kol, sawi, buncis, kacang panjang, 
tomat dsb.

6. Kacang-kacangan, meliputi: kacang tanah tanpa kulit, kacang tanah dengan 
kulit, kacang hijau, kacang mede, tahu, tempe, oncom dsb.

7. Buah-buahan: jeruk, mangga, alpukat, apel, salak dsb.
8. Minyak dan lemak meliputi: minyak kelapa, minyak jagung, margarin, minyak 

goreng lainnya.
9. Bahan Minuman meliputi gula pasir, ggula merah, teh, kopi, coklat instan, 

coklat bubuk, sirup, dll.
10. Makanan/minuman jadi: roti tawar, kue kering/biskuit, mie instant, makanan 

ringan anak-anak, soft drink, es krim, minuman kesehatan, sari buah kemasan 
dsb.

11. Makanan dan minuman lainnya: semua makanan dan minuman yang tidak 
termasuk dialam kelompok sebelumnya, meliputi minuman yang mengandung 
alkohol, tembakau dan sirih, bumbu-bumbuan, dan konsumsi lainnya.
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Industri Kecil Agribisnis Di Kabupaten Kulon Progo
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ABSTRAK

Kredit merupakan suatu hal pokok bagi pengusaha. Bagi pengusaha kecil kebutuhan 
akan kredit merupakan permasalahan klasik yang terus menerus mendapat perhatian. 
Seiring dengan meningkatnya peran wanita dalam kegiatan ekonomi khususnya 
dalam kegiatan usaha kecil menuntut ketersediaan pendanaan yang memadahi. 
Namun berapapun banyaknya sumber kredit tidak semuanya akan diakses oleh 
pengusaha kecil. Pilihan sumber kredit pada dasarnya tidak hanya ditentukan 
oleh karakteristik sumber kredit, namun juga merupakan suatu pengambilan yang 
dipengaruhi oleh kondisi usaha dan kondisi pengusaha itu sendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mengetahui sumber-sumber kredit yang dipakai 
oleh wanita pengusaha industri kecil agribisnis, 2). Mengetahui besarnya kredit 
yang diambil oleh wanita pengusaha industri kecil agribisnis, 3). Mengetahui 
alasan-alasan pemanfaatan sumber-sumber kredit oleh wanita pengusaha industri 
kecil agribisnis, 4). Mengetahui pemanfaatan kredit oleh wanita pengusaha industri 
kecil agribisnis. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kulon Progo. Pemilihan lokasi 
dilakukan secara purposif. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 40 pengrajin. 
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Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam (deep interview). 
Metode analisis dilakukan secara deskriptif dan analisis tabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber kredit yang banyak dipakai 
wanita pengusaha agribisnis emping melinjo adalah kredit kelompok yang meliputi 
kelompok emping, kelompok masjid, kelompok arisan RT, dan sumber bank umum 
BRI dan BMT. Besarnya kredit yang diambil oleh wanita pengrajin emping melinjo 
berkisar Rp. 250.000,- sampai Rp. 3000.000,-, namun rata-rata besarnya kredit yang 
diambil oleh oleh wanita pengrajin emping sebesar Rp. 450.000,-. Sumber kredit 
kelompok lebih disukai wanita pengrajin daripada kredit perbankan, karena kebutuhan 
mereka tidak besar. Kebutuhan kredit oleh wanita pengrajin emping dimanfaatkan 
untuk pembelian bahan baku karena investasi-investasi lain jarang dilakukan.

Kata kunci: Pilihan sumber kredit, wanita pengusahan, industri kecil

ABSTRACT

Credit is essential to every entrepreneur, especially smallholder. Credit has been a 
classic for most smallholder. By the increasing of woman participation in economic 
activity. The need of credit has also increasing. However many sources credit are 
not accessible to them. Choosing source of credit pareto optimal condition.
The rearch aims as studying: 1). Choices of credit sources to woman agribusiness 
smallholder, 2). How much credit has been taken by woman agribusiness 
smallholders, 3). Reason for choosing credit source, 4). The using of credit by 
woman agribusiness smallholders. This study is case study on “emping melinjo” 
industry in Karangsari village, Pengasih, Kulon Progo Regency. Forty (40) woman 
smallholders of emping melinjo have been choosen to be sampel. Data were collected 
by observation and deep interview method. The analysis uses two methods, i.c. 
descriptive and qualitative. Table are also presented in the analysis.
This study showes that group credit was preferred by woman agribusiness 
samllholders. The groups are emping melinjo group, mosque group, and local RT 
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group. Bank has been no more acces by them. Plafond of credit is from RP 250.000,- 
to Rp. 3000.000,-. While the average of plafond credit is Rp. 450.000,-. Group 
Credit is preferred because it is easy to acces and is available. Credit is mostly used 
to by raw material instead of investing.

Key word: alternative sources of credit, woman, smallholder industry

PENDAHULUAN

Peranan usaha kecil dalam pembangunan nasional dewasa ini tidak perlu 
disangsikan lagi. Sektor usaha kecil memiliki peranan penting dalam menjawab 
tantangan-tantangan pembangunan, yaitu perluasan lapangan kerja bagi angkatan 
kerja yang terus bertambah jumlahnya, peningkatan pendapatan masyarakat secara 
lebih merata dan peningkatan ekspor. Oleh karena itu semua pihak terus memelihara 
komitmen yang besar terhadap upaya peningkatan sektor usaha kecil.

Permasalahan yang bersifat internal yang terdapat pada usaha kecil 
secara umum adalah: keterbatasan pengembangan pasar, modal sendiri yang 
tidak mencukupi, kekurangmampuan dalam berorganisasi, lemahnya semangat 
kewirausahaan, rendahnya ketrampilan manajemen, terbatasnya penguasaan 
teknologi, dan kekurangmampuan dalam pengendalian mutu. Permasalahan 
tersebut membawa akibat yang lebih lanjut seperti keterbatasan dalam memasarkan 
produk-produk yang dihasilkan, dan keterbatasan dalam memperoleh modal, serta 
keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Dari berbagai permasalahan tersebut di 
atas, kendala permodalan yang sangat menonjol (Tjakra Werdaja, 1994).

Telah banyak upaya dilakukan untuk peningkatan usaha kecil di Indonesia 
oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Bank Indonesia dan Dunia 
Perbankan. Dalam hal ini bank Indonesia telah melaksanakan upaya melalui Proyek 
Pengembangan Usaha Kecil (PPUK) yang diarahkan untuk memperluas akses 
usaha kecil kepada perbankan. Proyek hubungan bank dengan kelompok Swadaya 
Masyarakat (PHBK) yang ditujukan untuk memperluas akses usaha mikro kepada 
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perbankan dengan pendekatan kelompok, dan proyek kredit mikro yang diarahkan 
untuk membantu kaum miskin dan wanita dengan pendanaan mikro melalui 
lembaga keuangan pedesaan. Namun demikian, walaupun telah banyak dilakukan 
upaya pengembangan disadari masih banyak bantuan yang harus diupayakan oleh 
semua pihak terkait dalam pengembangan usaha kecil. Dengan berbagai kendala 
yang telah ditemukan di atas, mustahil dapat diatasi sendiri oleh para pengusaha 
kecil mengingat keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki.

Kredit seperti barang-barang ekonomi lainnya mempunyai penawaran dan 
permintaan. Harga kredit ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan 
(Ikhsan.1994). Dari sisi penawaran,  harga kredit harus mampu mencerminkan 
tingkat balas jasa yang memadai, sehingga pihak yang berlebihan dana (penabung) 
mau menunda konsumsi atau investasi sekarang. Sementara dari sisi permintaan, 
nasabah ingin harga (bunga) serendah mungkin. Interaksi permintaan dan 
penawaran inilah yang menentukan tingkat bunga keseimbangan. Mekanisme 
pasar dalam penentuan alokasi jumlah kredit dan harga yang paling efisien atau 
dalam terminologi ilmu ekonomi dikenal dengan Pareto Optimum. Oleh karena 
mekanisme pasar tidak selamanya berjalan dalam pasar uang di negara berkembang 
dan tidak tersedianya informasi yang memadai menyebabkan alokasi dana menjadi 
terdistorsi. Distorsi ini makin besar terjadi dalam kasus kreditor kecil. 

Dari sisi penawaran, perbankan enggan menyalurkan dananya bagi kreditur 
kecil karena dua hal yaitu; pertama, ketiadaan informasi tentang nasabah kecil 
yang menyebabkan resiko kegagalan kredit jauh lebih besar. Kedua faktor ini 
menyebabkan tingkat bunga yang ditawarkan oleh perbankan oleh perbankan pada 
pengusaha kecil dan menengah cenderung tinggi.

Dari sisi permintaan, keterbatasan pengusaha kecil seperti pengetahuan, 
ketidakmampuan pengusaha kecil menyebabkan permintaan akan kredit perbankan 
relatif kecil. Akhirnya pengusaha kecil cenderung untuk mencari sumber dana 
lain yang prosedur pencairannya lebih mudah, walaupun bunganya lebih tinggi 
dibandingikan dengan yang ditawarkan oleh perbankan.
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Melihat kenyataan tersebut pilihan modal bagi pengusaha kecil di Indonesia 
masih sangat terbatas, yaitu perbankan dan kredit sendiri serta dana dari pasar non 
formal yang biayanya sangat tinggi. Hasil studi LPEM-FEUI (1992), menunjukkan 
bahwa kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah (termasuk sektor usaha kecil) 
adalah aksesibilitas terhadap lembaga keuangan bukan tingkat bunga yang 
bersubsidi. Temuan ini didukung dengan temuan eksistensi dari lembaga keuangan 
non-formal di pedesaan menetapkan tingkat bunga kredit yang tinggi. Dalam 
kenyataannya pengusaha kecil di daerah pedesaan mengalami tingkat bunga efektif 
yang tinggi bukan karena tingkat bunga yang ditetapkan oleh perbankan melainkan 
oleh biaya-biaya tambahan termasuk opportunity cost pada saat melakukan negosiasi 
kredit hingga dalam masa penyetoran cicilan.

Dari berbagai permasalahan tersebut maka pilihan sumber kredit bagi industri 
kecil tidak bisa optimal. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud meneliti tentang 
pilihan sumber-sumber kredit yang bisa diakses oleh pengusaha kecil, khususnya 
pengusaha wanita. Selain itu kebanyakan pengusaha tidak menyadari betapa 
menguntungkan untuk meneliti lebih dalam tentang berbagai sumber permodalan 
ini. Demikian pula disadari pentingnya analisis keuangan yang dapat memberikan 
suatu kombinasi jumlah modal yang dipinjamkan dari berbagai sumber kredit. 
Perluasan perusahaan sampai volume tertertu harus disertai dengan pemakaian 
modal dari luar dan biasanya sumber-sumber itu terdiri dari berbagai macam. 
Pegangan yang penting dalam menentukan pilihan berbagai sumber modal ini 
adalah ongkos-ongkos peminjaman yang berbeda dari sumber ke sumber lainnya. 
Oleh karena itu diteliti alasan penelitian sumber kredit oleh pengusaha industri kecil. 

Lebih lanjut Sutojo dkk. (1994), menunjukkan bahwa profit usaha kecil di 
Indonesia dari segi keuangan diantaranya adalah: 1) Pada umumnya sektor usaha 
kecil memulai usahanya dengan bermodal sedikit dana dan ketrampilan yang dimiliki 
oleh pendiri perusahaan. 2) Terbatasnya  sumber dana yang mereka manfaatkan 
untuk membantu kelancaran usahanya. 3) Kemampuan mereka untuk memperoleh 
pinjaman/kredit dari bank relatif lemah. Diantara penyebab-penyebabnya adalah 
kekurangmampuan mereka dalam menyediakan jaminan, proposal kredit yang 
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lemah dan lain-lain. 4) Kurangnya kemampuan mereka dalam memperoleh dan 
menggunakan jenis-jenis dan sumber-sumber informasi yang berguna bagi mereka 
dalam mengambil keputusan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan 
untuk: 1). Mengetahui sumber-sumber kredit yang dipakai oleh wanita pengusaha 
industri kecil agribisnis. 2). Mengetahui besarnya kredit yang dipakai oleh wanita 
pengusaha industri kecil agribisnis. 3). Mengetahui alasan-alasan pemilihan sumber 
kredit oleh wanita pengusaha industry kecil agribisnis. 4). Mengetahui pemanfaatan 
kredit oleh wanita pengusaha industrl kecil agribisnis.

METODE PENELITIAN

A. Metode Pengambilan Sampel
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo. Ada banyak usaha 

agribisnis yang diusahakan oleh wanita, seperti industri yang anyaman agel, 
anyaman rami, criping pisang, emping garut, emping melinjo, industri geblek, 
industri kacang bawang, kerajinan dan lainya (Pendapatan Potensi Industri 
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003), namun industri emping melinjo merupakan 
industri yang pengusahanya paling banyak. Oleh karena itu penelitian ini membatasi 
pengusaha emping melinjo sebagai populasi penelitian. Lokasi penelitian dipilih 
Desa Karangsari sebagai daerah sentra pengembangan emping.

Pengambilan sampel dilakuka dengan cara Snow Ball (metode bola salju), 
dimana responden terpilih pertama diminta untuk menentukan sampel kedua, wanita 
pengusaha emping kedua diminta menunjukan sampel ketiga, dan seterusnya. 
Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data potensi industri 
yang tersedia di Kantor Perindustrian tidak sesuai lagi di lapangan. Banyak sekali 
wanita pengrajin emping yang tidak melakukan usahanya. Data pendataan potensi 
menunjukkan bahwa tidak hanya nama pengusaha tetapi juga wanita-wanita pekerja 
industri emping. Jumlah sampel yang diambil adalah 40 pengrajin emping.

Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam (deep 
interview). Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi usaha 
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pengrajin secara lebih dekat dan wawancara mendalam dimaksudkan untuk 
mengetahui segala hal yang perlu diketahui dalam penelitian.

B. Metode Analisis Data
Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Untuk 

memperjelas deskripsi hasil penelitian dilengkapi dengan analisis kuantitatif dalam 
bentuk tabel-tabel beserta analisa prosentasinya.

HASIL PENELI TIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaaan Industri Emping Melinjo
Usaha emping melinjo di wilayah penelitian dimulai tahun 1984. Pada saat itu 

Dinas Perindustrian melakukan pembinaan kepada ibu-ibu perintis usaha emping 
melinjo. Dengan modal 10 kg ke atas dan satu set alat pembuatan emping, ibu-ibu 
mulai mengembangkan usahanya. Seperti halnya teori tetes minyak. Usaha emping 
ini terus berkembang. Ibu-ibu semula bekerja pada ibu-ibu perintis usaha emping 
akhirnya melepaskan diri menjadi pengusaha  pengusaha yang baru yang mandiri. 
Kini ibu-ibu pengusaha emping di Desa Karangsari ini bergabung dalam wadah 
kelompok emping. Kelompok emping ini bernama "Sari Bumi". Kelompok ini 
terbuka untuk semua pengusaha yang berminat. Kelompok ini melayani simpan 
pinjam, dan juga membeli produk pengusaha.

Industri emping di daerah penelitian merupakan industri rumah tangga. 
Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan berkisar 1-10 orang, namun rata-rata 
pengusaha hanya mempekerjakan 2 orang tenaga luar. Sebagian besar tenaga 
tenaga tersebut merupakan tenaga kerja keluarga dan tenaga lainnya merupakan 
sanak saudara pengusaha atau tetangga terdekat.

Pembuatan emping pada umumnya dilakukan secara sambilan oleh pemilik 
usaha. Sedangkan para pekerja sebagian besar melakukan pembuatan emping di 
rumah masing-masing pekerja. Upah tenaga kerja yang dipekerjakan semuanya 
memakai sistem borongan baik dalam pekerjaan pengupasan melinjo maupun 
dalam pembuatan emping. Rata-rata pemilik usaha bekerja dari jam 07.00 - 12.00, 
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sedangkan pekerja buruh bekerja sampai jam 14.00. Dalam satu tahun mereka 
maksimal hanya bekerja 9 bulan, karena sekitar 3 bulan bahan baku emping tidak ada.

Aset yang dimiliki hanyalah 1-2 set alat pembuat emping. Alat ini 1 set 
bernilai sekitar Rp. 150,000,-. Alat ini sebagian adalah bantuan dari perindustrian 
(untuk ibu-ibu perintis usaha) dan yang lainnya merupakan swadaya pengusaha. 
Alat ini bisa dipesan kepada pengurus kelompok emping melinjo. Pembayaran alat 
bisa dilakukan dengan cara mengangsur kepada kelompok. Beberapa pengusaha 
membuat sendiri alat ini dengan bahan semen dan pasir (batu cor), dengan alasan 
untuk menghemat biaya.

Dengan aset yang dimiliki tersebut maka proses pembuatan emping masih 
dilakukan secara sederhana. Dalam pembuatan emping semua pengusaha masih 
menggunakan tenaga manual (dengan tangan). Belum ada pengusaha yang 
memanfaatkan teknologi mesin. Bahan bakar yang dipergunakan sebagian besar 
menggunakan kayu bakar, dan sebagian menggunakan kompor minyak. Dengan 
bahan bakar minyak akan memudahkan pengusaha dalam pengaturan api bisa 
optimal, namun biaya ini dianggap lebih mahal.

Pengadaan bahan baku dilakukan sendiri oleh pengusaha dengan cara mencari 
ke pasar atau memesan pada pedagang. Pengusaha yang sangat kecil umumnya 
melakukan pembelian sendiri dengan bahan baku yang dibutuhkan, pembelian 
sendiri menurut mereka lebih menguntungkan karena bisa memilih bahan baku 
yang berkualitas atau tidak bercampur dengan klatak muda/cacat. Namun bagi 
pengusaha yang lebih besar merasa lebih ekonomis memesan pada pedagang. 
Disamping menghemat tenaga juga menghemat biaya transport serta mereka bisa 
memesan dengan cara kredit bahan baku.

Pemasaran emping sebagian besar dilakukan sendiri oleh pemilik usaha. 
Lokasi penjualan adalah pasar, kios atau warung di sekitar usaha. Penjualan 
langsung dilakukan pada pedagang pengecer. Sebagian kecil dari produksi emping 
ini dijual pada tetangga-tetangga yang membutuhkan. Sebagian besar pengusaha 
telah telah memiliki pelanggan tetap sebagai tempat penjualan. Penjualan dalam 
jumlah kecil bisa dititipkan kepada suami mereka yang pada umumnya bekerja 
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sebagai buruh di kota. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat biaya. Namun rata-
rata wanita pengusaha emping akan ke pasar dalam 5-7 hari sekali. Mereka pergi ke 
pasar untuk menjual hasil produksi sekaligus mencari bahan baku.

B.	 Profil	Wanita	Pengrajin	Emping

Pengusaha emping di daerah penelitian seluruhnya adalah wanita. Begitu 
pula dengan wanita pekerja buruh. Dilihat dari sisi usia sebagian besar berada pada 
usia produktif dengan usia rata-rata 44 tahun. Hal ini logis, mengingat usaha yang 
mereka lakukan masih menggunakan tenaga manual (fisik). Pendidikan pengrajin 
berkisar SD (tidak tamat) sampai SLTA, namun sebagian besar mereka hanya tamat 
sekolah dasar. Pengalaman usaha mereka cukup lama vaitu ada yang mencapai 19 
tahun. Secara rinci data tersebut tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Wanita Pengusaha Emping Melinjo menurut Kelompok Umur. 
Pendidikan, dan Pengalaman Usahanya di Kabupaten Kulon Progo

No Uraian Jumlah Persentase (%)

1 Umur (tahun)
25-38 13 32,50
39-52 20 50,00
53-64 7 17,50

2 Pendidikan
SD 34 85,00
SLTP 4 10,00
SLTA 2 5,00

3 Pengalaman Usaha (th)
1-6 15 37,50
7-12 14 35,00
13-19 11 27,50

Sumber: Analisis data primer
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Walaupun rata-rata mereka telah melakukan usaha sekitar 10 tahun, namun 
pengalaman mereka tentang manajemen usaha tidak berkembang. Hal ini dapat 
diketahui dari kata-kata yang sering terlontar bahwa mereka bekerja hanya untuk 
mengisi waktu luang saja. Hal ini terus mempengaruhi setiap gerak langkah 
manajemen usahanya. Mereka tidak memiliki pencatatan- pencatatan kegiatan 
usahanya. Akhirnya kondisi usahanya tidak mengalami perkembangan. Hal ini 
juga mempengaruhi struktur permodalan yang dimanfaatkan dan produksi serta 
pendapatan yang dihasilkan.

C.  Struktur Permodalan Wanita Pengrajin Emping
Usaha emping di daerah penelitian termasuk usaha yang sangat kecil. Hal 

ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, asset yang dimiliki, 
maupun bahan baku yang mampu diolah. Keadaan ini kita telah diketahui dari 
gambaran keadaan usaha emping melinjo sebelumnya. Dari gambaran keadaan 
usahanya kemampuan permodalan pengrajin sangat lemah. Hal ini mempengaruhi 
tingkat investasi juga sangat kecil. Dengan teknologi proses pembuatan yang 
masih manual maka biaya produksi sebagian besar merupakan biaya tenaga kerja. 
Dengan pendapatan yang relatif kecil dan biaya tenaga kerja yang terus meningkat, 
menyebabkan usaha ini kurang berkembang dan cenderung menjadi usaha anggota 
keluarga saja. Usaha emping menurut mereka "ora cucuk  (tidak setimpal), 
mendingan jadi tenaga kerja (buruh) malah hasilnya dapat dihitung", kata mereka.

Dengan profit usaha yang kecil maka struktur permodalan keluarga masih 
cukup tinggi. Disamping modal dari dalam keluarga, pengusaha juga memanfaatkan 
permodalan dari luar. Seperti perkembangan usaha pada umumnya; pemilikan 
sumber modal akan dimulai dengan modal keluarga, baru kemudian modal luar 
keluarga.

Pengrajin emping banyak memanfaatkan sumber kredit. Sumber kredit 
yang ada di daerah penelitian adalah kelompok emping, RT, koperasi masjid dan 
perbankan. Sebagian besar pengrajin lebih memilih sumber kredit kelompok emping 
sebagai pilihannya. Mereka memilih kelompok emping untuk kredit alat dan uang. 
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Pilihan lain yang juga dimanfaatkan oleh pengrajin adalah kredit kelompok RT 
dan koperasi masjid. Pengrajin yang lebih besar disamping memanfaatkan sumber 
kredit kelompok juga menambah modal dari perbankan.

Tabel 2. Pilihan Sumber-sumber Kredit oleh Wanita Pengusaha Emping Melinjo 
di Kabupaten Kulon Progo

No Sumber Kredit Jumlah Pengrajin (orang) Persentase

1. Kelompok Emping 23 57,50
2. Koperasi Masjid 2 5.00
3. Kelompok RT 3 7,50
4. Bank dan BMT 2 5.00
5. Tidak ambil kredit 10 25,00

Sumber: Analisis Data Primer

Kredit-kredit kelompok hanya mampu menyediakan kredit maksimal sebesar 
Rp. 1000.000-. Hal ini disebabkan masih terbatasnya modal kelompok. Dengan 
keterbatasan ini maka pada umumnya mereka mendapat jatah di bawah permintaan. 
Sebaliknya kredit perbankan bisa memberikan plafon pinjaman yang lebih tinggi, 
namun pada umumnya pengusaha merasa takut dengan perbankan. Sehingga 
kebutuhan uang pengusaha dipenuhi dari kelompok. Besarnya kredit yang diambil 
pengusaha dari berbagai sumber kredit tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Pengusaha Emping Melinjo Menurut Jumlah Kredit 
yang diambil di Kabupaten Kulon Progo

No Jumlah Kredit (Rp) Jumlah Pengrajin (orang) Persentase (%)

1. 0 10 25,00
2. 250.000-500.000 18 45,00
3. 500.001-800.000 6 15,00
4. 800.001-1000.000 4 10,00
5. 1000.001-3000.000 2 5,00

Sumber: Analisis Data Primer
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Dilihat dari jumlah kredit yang diambil 95 % pengrajin mengambil kredit di 
bawah satu juta atau hanya 5% pengrajin yang mengambil kredit satu hingga tiga 
juta. Sebagian besar atau mencapai 45% pengrajin mengambil hanya mengambil 
kredit 250.000-500.000 rupiah.

Disamping kredit uang, pengrajin juga memanfaatkan bentuk kredit lain 
seperti kredit alat dan kredit bahan baku. Jumlah pengrajin Emping menurut bentuk 
Kredit yang diambil tertera pada Tabel 4. Kredit bahan baku diambil dari pedagang 
berupa utang bahan baku. Pengrajin bisa mebayar hutang bahan bakunya setelah 
emping dijual.

Tabel 4. Bentuk-bentuk Kredit yang Dipergunakan oleh Pengusaha 
Emping Melinjo di Kabupaten Kulon Progo

No Bentuk Kredit Jumlah Pengrajin (orang) Persen Pengrajin (%)

1. Kredit uang 30 75,00
2. Kredit alat 15 37,50
3. Kredit bahan baku 11 27,50

Sumber: Analisis Data Primer

D. Alasan Pemilihan Sumber Kredit oleh Wanita Pengusaha Emping Melinjo
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kemudahan yang diperoleh 

oleh pengusaha dalam mendapatkan permodalan. Mulai dari pengadaan alat bisa 
diperoleh secara kredit. Kebutuhan bahan bakupun juga bisa dibayar setelah mendapat 
uang atau emping terjual. Selain itu kredit-kredit berupa uang pinjaman sampai 
dengan satu juta rupiah banyak tersedia di sekitar mereka. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa permodalan usaha bukanlah hal yang sulit bagi pengusaha emping.

Sebagian besar pengrajin hanya memanfaatkan sumber kredit berupa simpan 
pinjam, baik kelompok emping, RT, dan koperasi masjid. Alasan pemilihan 
sumber tersebut disebabkan kebutuhan kredit mereka tida banyak. Kebanyakan 
mereka tidak meminjam perbankan karena takut pada saat setor tidak ada uang. 
Atau mereka menyatakan "Takut ndak bisa nyaur (melunasi)". Tetapi kalau dilihat 
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banyak pedagang melinjo yang menjual dengan sistem kredit, maka pengrajin 
emping banyak dibantu dengan kredit bahan baku ini.

E. Pendapatan Wanita Pengrajin Emping
Ada tiga cara dalam pengerjaan usaha emping, yaitu: pertama, usaha yang 

hanya menggunakan tenaga kerja keluarga. Ke dua, usaha yang mempekerjakan 
tenaga luar tetapi bertempat di rumah pengusaha dan, ke tiga, pengerjaan dengan 
tenaga luar yang bekerja di rumah pekerja. Hal tersebut sangat mempengaruhi 
pendapatan masing-masing pengrajin emping.

Pendekatan pertama dengan pengerjaan anggota keluarga sendiri. Pengusaha 
tidak perlu mengupah tenaga. Pendekatan ke dua pekerja bekerja dirumah 
pengrajin,maka pengrajin mengeluarkan upah tenaga kerja borongan sebesar 
Rp.1.000,-/kg klatak. Pengerjaan di rumah pekerja diupah sebesar Rp.1.500,-/kg 
klatak. Upah tersebut lebih tinggi dari upah dirumah pengrajin karena maksudkan 
untuk pengganti bahan bakar. Namun cara ke tiga ini ternyata banyak disukai oleh 
para pekerja, karena disamping dia bisa bekerja dia bisa tetap berada di rumah.

Perbedaan upah ini ternyata akan mempengaruhi pendapatan dari pengusaha. 
Berikut ini dilakukan analisis pendapatan usaha masing-masing dengan berbagai 
pendekatan.

Tabel 5. Analisis Pendapatan Wanita pengusaha Emping Melinjo 
di Kabupaten Kulon Progo

No Uraian Pendekatan I (tenaga 
kerja keluarga (Rp.)

Pendekatan II 
(tenaga kerja borongan) 

(Rp.)

Pendekatan III 
(tenaga kerjaharian) (Rp.)

1. Biaya/kg emping
a. Pembelian melinjo 

(4xRp.2.100) 8.400 8.400 11.8.400
b. Pengupasan (4xRp.250) - 1000 1000
c. Pembuatan(Thuthuk)
 (2 kg klatak dari 4 kg) - 2000 3000
d. Bahan bakar 500 500 -

Total Biaya 8.900 12.900 12.400
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2. Pendapatan kotor
(1 kg emping) 14.500 14.500 14.500

3. Pendapatan bersih /kg 
emping 5.600 1.600 2.100

4. Rata-rata Produksi (Kg)
Pengrajin/hari 2,5 3,2 8,1

5. Rata-rata Pendapatan
Pengrajin/hari 14.000 8.120 17.010

6. Rata-rata Pendapatan
1 th (6 hari x 4 minggu x 8 
bulan) 2.688.000 983.040 3.265.920

Sumber : Analisis Data Primer.

KESIMPULAN

1.  Sumber-sumber modal yang dipakai wanita pengusaha agribisnis emping 
melinjo adalah kredit-kredit kelompok yang meliputi kelompok emping, 
kelompok masjid, kelompok arisan RT, dan sumber bank umum BRI dan 
BMT. Sebagian besar pengrajin hanya memanfaatkan pinjaman kelompok 
emping.

2. Besarnya kredit yang diambil oleh wanita pengrajin emping berkisar 
Rp.250.000,00 – Rp.3.000.000,00 dan rata-rata besar kredit yang diambil 
oleh wanita pengrajin emping sebesar Rp.450.000,-.

3. Sumber kredit kelompok lebih disukai wanita pengrajin emping dari pada 
kredit perbankan, karena kebutuhan mereka tidak besar dan mereka juga 
memperoleh bentuk-bentuk kredit lain berupa kredit alat dan bahan baku.

4. Kebutuhan kredit oleh wanita pengrajin emping dimanfaatkan untuk 
pembelian bahan baku karena investasi-investasi lain jarang dilakukan.

SARAN

1.  Sumber kredit dari pinjaman kelompok lebih disukai oleh wanita pengrajin 
emping daripada kredit diperbankan. Oleh karena itu bentuk-bentuk kredit 
wanita pengusaha industri kecil sangat cocok disalurkan lewat kelompok-
kelompok yang dekat dengan kegiatan pengusaha/pengrajin.
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2.  Perlu diupayakan usaha-usaha yang bisa mengatasi kendala-kendala lainnya 
agar skala usaha menjadi lebih besar, dan wanita pengrajin pada saatnya akan 

terbiasa dengan kredit perbankan.
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ABSTRACT

The aim of this research are to calculate the house hold feasibility, income 
contribution of gerabah home industry post earthquake, and the barrier which 
obstructed development gerabah home industry in Kasongan, Kasihan district, 
Bangunjiwo village, Bantul region post earthquake. 
This research used description basic method. Sampling used the purposing sampling 
method, the data was collected from 30 household by using simple random sampling 
method. 
The result of this research showed that gerabah home industry post earthquake 
has value R/C ratio 2,82, the labour productivity Rp 43.812, 75/HKO, Break Even 
Point (BEP) of sales Rp 199.484,05/moth, and the income contribution to total 
household is 81,79%. The barrier which obstructed development post earthquake 
are fluctuation of price, competition with other industry that produce gerabah in 
close Kasongan, continuously traumatic, inconstant working hours, shortage of 
capital, and many broken equipment after earthquake.

Key Words: Industry, Gerabah Handycraft, Feasibility Post Eartquake.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasongan adalah kawasan industri rumah tangga kerajinan (IRTK) gerabah. 
Sejak tahun 1995 hampir 90% produk gerabah dari Kasongan diekspor ke beberapa 
Negara di Eropa dan Australia.
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Pada tanggal 26 Mei 2006 terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat di Daerah 
Istimewa Yogyakarta terutama di Kabupaten Bantul termasuk wilayah Kasongan 
sentra industri gerabah di Kasongan menjadi hancur, sedikitnya 2.655 penduduk 
Bantul yang mempunyai usaha di sentra-sentra industri rumah tangga kerajinan 
(IRTK) kehilangan pekerjaan karena kerusakan hasil produksi dan sebagian alat-
alat produksi akibat gempa. Sebanyak 605 unit usaha tidak dapat beroperasi karena 
bencana gempa tersebut (Kompas, 2006).

Keadaan tersebut membuat para pengrajin terpukul, trauma masih 
menyelimuti para pengrajin bahkan beberapa pengrajin masih belum bisa memulai 
usaha lagi karena sakit.

Kasongan merupakan sentra produksi gerabah yang paling parah dibanding 
sentra-sentra yang lain, karena sebagian besar penduduk Kasongan yang bermata 
pencaharian sebagai pengrajin gerabah kehilangan tempat tinggal, kehilangan 
persediaan (stok) barang siap jual, kehilangan peralatan dan yang paling parah lagi 
kehilangan semangat untuk mulai berproduksi lagi

Untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat khususnya IRTK 
gerabah di Kasongan diperlukan gambaran lengkap tentang kelayakan usaha, 
sumbangan IRTK gerabah pada ekonomi rumah tangga serta berbagai kendala 
yang dihadapi untuk pengembangan IRTK gerabah di waktu yang akan datang.

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui kelayakan usaha IRTK gerabah
2. Mengetahui kontribusi pendapatan IRTK gerabah pada ekonomi rumah tangga
3. Mengetahui berbagai kendala untuk pengembangan IRTK gerabah

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
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menggambarkan/melukiskan keadaan subyek penelitian pada saat sekarang 
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya (Nawawi, 
1998).

Menurut Nazir (1998) tujuan metode deskriptif adalah membuat deskripsi 
atau gambaran/lukisan secar sistematis, faktual, dan akurat serta hubungan antar 
fenomena yang diselidiki. Obyek penelitian ini adalah para pengusaha industri 
rumah tangga di daerah Kasongan Kabupaten Bantul.

B. Metode Pengambilan Sampel Responden

Populasi pengrajin IRTK gerabah adalah rumah tangga yang sudah mulai 
mengusahakan IRTK gerabah baik sebagai pekerjaan pokok maupun sampingan, 
dari populasi tersebut diambil 30 rumah tangga secara acak (simple random 
sampling).

C. Metode Analisis Data

1. Biaya dan Pendapatan
Pendapatan adalah penerimaan dikurangi total biaya produksi. Biaya produksi 

terdiri atas biaya variabel (bahan baku dan tenaga kerja luar) serta biaya tetap. 
Secara matematis sebagai berikut:

I = R- (VC+FC)
I    =   pendapatan
R dan S  =   penerimaan atau penjualan
VC   =   biaya variabel
FC   =   biaya tetap
C   =   total biaya yaitu (VC+FC)

2. Kelayakan Usaha
Kelayakan usaha dapat dilihat dari:

a. Rasio R/C jika lebih besar dari satu (R/C>1) maka usaha IRTK gerabah layak 
dikembangkan
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b. Penerimaan lebih besar dari Penerimaan saat BEP maka usaha IRTK gerabah 
layak dikembangkan

 BEP penerimaan atau penjualan = FC
VCVC R

  atau  FC
VCVC S

c. Produktivitas tenaga kerja lebih besar dari tingkat upah yang berlaku
 Produktivitas tenaga kerja =

HKO
R

Σ
=Rp/HKO > upah maka IRTK gerabah 

layak dikembangka
3. Kontribusi Usaha IRTK Gerabah

Kontribusi pendapatan dari IRTK gerabah pada ekonomi rumah tangga, 
semakin besar kontribusinya semakin penting peranannya.

 Kontribusi (K) =  x100%
Pendapatan IRT gerabah

Total Pendapatan Rumah Tangga

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengrajin gerabah berumur dari 15-64 tahun, mereka memperoleh keahlian 
membuat gerabah 63,33% dari orang tua dan hanya 23,33% saja yang memperoleh 
ketrampilan dari coba-coba. Dengan demikian wajar bila mereka telah lama 
berkecimpung dalam dunia kerajinan gerabah bahkan ada yang sudah lebih dari 20 
tahun.

Modal merupakan faktor utama dalam industri rumah tangga gerabah, 
sesuai dengan skala usahanya yang masih sangat kecil maka 86,67% pengrajin 
menggunakan modal sendiri untuk usaha gerabah.

Produksi kerajinan gerabah sangat bervariasi namun demikian sebagian besar 
pengrajin memilih membuat vas atau guci serta tempat payung, karena banyak 
peminatnya dan mempunyai harga jual tinggi pula.

Sebagian besar proses produksi gerabah ditangani oleh tenaga kerja keluarga 
sendiri, sedangkan tenaga kerja luar keluarga diperlukan saat pembakaran yang 
memang dirasakan berat karena memerlukan suhu 300-400oC. Curahan tenaga 
kerja keluarga sebesar 67,50 HKO per bulan sedangkan tenaga kerja luar keluarga 
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37,26HKO. Pembuatan gerabah ini memerlukan ketrampilan khusus serta jiwa seni 
yang tinggi dan tida berbeda di antara laki-laki dengan perempuan.

Pada saat terjadi gempa bumi yang dahsyat, banyak pengrajin yang kehilangan 
peralatan yang merupakan alat vital bagi kerajinan gerabah berupa alat putar 
dan oven sehingga sangat menganggu kelancaran produksi. Dana bantuan yang 
berdatangan pada umunya lebih ditekankan pada pembangunan kembali rumah dan 
peralatan rumah tangga sehingga pengrajin harus tetap melanjutkan usaha kerajinan 
gerabah dengan fasilitas seadanya. Hal ini berakibat pada nilai produksi yang kecil 
yang dirasakan sangat jauh dari keadaan sebelum gempa.

A. Analisis Biaya dan Pendapatan IRTK Gerabah 
Pada analisis ini digunakan satuan waktu periode produksi adalah bulanan.

Tabel 1. Rerata Biaya dan Pendapatan Tiap Bulan IRTK 
Gerabah Tahun 2007

No Uraian (Rp) (%)

1 Biaya Variabel
Tanah 332.383
Cat 120.500
Kayu 519.797
Minyak tanah 2.275
Kuas 417
Tenaga kerja 430.210
Jumlah 1.405.582 31,22

2 Biaya Tetap
Berupa penyusutan peralatan 165.571 3,58

3 Total Biaya 1.571.153 34,90
4 Penerimaan 4.501.833 100
5 Pendapatan 2.930.680 65,10

Sumber: Analisis Data Pengrajin Gerabah, 2007.

Dari tabel 1 terlihat bahwa biaya terbesar adalah untuk kayu bakar dan tenaga 
kerja luar untuk proses pembakaran, hal ini disebabkan karena kualitas gerabah 
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sangat ditentukan oleh proses pembakaran tersebut, semakin lama pembakaran 
semakin baik.

B. Analisis Kelayakan Usaha IRTK Gerabah

Dari tabel tersebut juga dapat dihitung kelayakan usaha kerajinan gerabah 
dengan rasio-rasio antara lain:
a. R/C yaitu membandingkan penerimaan dengan total biayanya, jika nilainya 

lebih besar dari satu maka layak.

 R/C= 
Rp 4.501.833
Rp 1.571.153

2,8=  > 1 maka industri rumah tangga kerajinan gerabah 
layak.

b. Produktivitas tenaga kerja yaitu membandingkan penerimaan dengan total 
curahan tenaga kerja.

Jika nilainya lebih besar dari tingkat upah yang berlaku maka layak. Curahan tenaga 
kerja per bulan 102,75 HKO.

Produktivitas tenaga kerja = Rp 4.501.833
Rp 102,75 HKO

 = Rp 43,813/HKO ternyata 

lebih besar dari tingkat upah minimum di Kabupaten Bantul tahun 2007 yaitu 
sebesar Rp 19.230/HKO. Dengan kerajinan gerabah layak.

C. Analisis Titik Impas (BEP) IRTK Gerabah

Titik impas terjadi jika penerimaan sama persis dengan biaya produksi 
kerajinan gerabah, pada saat itu pengrajin tidak memperoleh keuntungan. Karena 
pada umumnya pengrajin membuat dan menjual berbagai macam produk gerabah 
(vas, guci, tempat payung, meja, pot dan lain-lain) maka yang di perhitungkan 
dalam hal ini hanya BEP penjualan saja.

BEP penjualan =  
FC

VCVC S
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Keterangan :
FC   =   biaya tetap
VC   =   biaya variabel
S = R  =   penerimaan

BEP penjualan =  Rp 165.571
Rp 1.405.582
Rp 4.501.833

2,8 -
 = Rp 244.566,00

Penjualan atau penerimaan sebulan Rp 4.501.833 lebih besar dari BEP 
Rp 244.566 maka industri rumah tangga gerabah layak karena sudah berada 
di atas titik impas.

D. Kontribusi IRTK

Pengrajin IRTK gerabah umumnya punya tanah di samping itu mereka ada 
juga yang mempunyai pekerjaan sampingan lain, sehingga pendapatan rumah 
tangga berasa; dari berbagai sumber

Tabel 2. Rerata Pendapatan Pengrajin IRTK Gerabah 
Berdasarkan Sumber Usaha Per Bulan Tahun 2007

No Uraian Jumlah (Rp) Kontribusi (%)

1 Usaha IRTK Gerabah 2.930.680 81,73
2 Usaha ternak 295.000 8,22
3 Usahatani 13.167 0,39
4 Luar usahatani 346.666 9,66
5 Jumlah 3.585.493 100,00

Sumber : Analisis Data Pengrajin, 2007.

Dari tabel 2 terlihat bahwa IRTK gerabah bukan satu-satunya sumber 
pendapatan, tetapi sangat besar kontribusinya (81,73%). Angka tersebut 
menunjukkan betapa pentingnya peranan IRTK Gerabah bagi rumah tangga 
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pengrajin, bisa menyerap tenaga kerja sebesar 102,75 HKO per bulan atau 3,4 
HKO per hari yang berarti 3-4 orang terserap pada tiap IRTK gerabah. Angka 
ini juga menunjukkan betapa besarnya kemampuan IRTK dalam mengatasi 
pengangguran di samping itu sumbangannya bagi ekonomi rumah tangga juga 
tidak kecil, 81,73% pendapatan rumah tangga berasal dari IRTK gerabah. Dari 
tabel 2 juga dapat dilihat bahwa peranan pekerjaan luar usahatani tidak begitu 
besar (9,66%) hal ini disebabkan pada umumnya “human capital” mereka sangat 
terbatas sehingga mereka hanya berburuh dan berdagang kecil-kecilan itupun 
tidak pasti waktunya. 

Dari hasil analisis ditemukan bahwa 83,33% pengrajin yang kontribusi 
pendapatan dari IRTK lebih besar dari 75%. Hal ini semakin memperkuat betapa 
pentingnya segera diadakan usaha pemulihan kembali usaha IRTK gerabah di 
wilayah kebupaten Bantul khususnya desa Kasongan yang menjadi sentra gerabah 
dan tujuan wisatawan baik domestik maupun asing, demi untuk memulihkan 
ekonomi rumah tangga. 

E. Kendala IRTK Gerabah

Gempa bumi 27 Mei 2006 yang sangat dahsyat merupakan bencana dan 
musibah yang tak terkira bagi para pengrajin gerabah. Rumah dengan segala 
peralatan produksi hancur berarti mata pencaharian juga hancur. Banyak para 
pengrajin yang belum mau memulai lagi usaha IRTK gerabah, mereka masih 
takut dan trauma jika nanti terjadi gempa lagi. Efek psikologis seperti ini perlu 
penanganan dan perlu waktu untuk pemulihannya.

Selain trauma ada beberapa kendala untuk pengembangan IRTK gerabah 
antara lain:
a. Pengadaan bahan baku
 Tanah lempung dan pasir merupakan bahan baku utama bagi IRTK gerabah, 

80% lempung dan 20% pasir akan menghasilkan gerabah yang bermutu tinggi. 
Pada saat ini tanah lempung lokal (di desa Bangunjiwo) sudah sangat terbatas 
mengingat banyaknya IRTK gerabah dan industri tegel. IRTK gerabah sudah 
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meluas tidak hanya di Kasongan saja hal ini akan mempersulit pengadaan bahan 
baku, tanah lempung terpaksa didatangkan juga dari Godean dan pegunungan  
Karangjati. Semenjak gempa melanda Bantul harga tanah lempung yang dulu 
Rp 140.000/angkutan (per kol*)) naik menjadi Rp 280.000,00 di samping itu 
harga kayu bakar juga naik. Padahal jika dilihat komposisi biaya maka 80% 
biaya untuk bahan baku, keadaan ini menyebabkan stok bahan baku sering 
terlambat, mereka tidak berani pesan bahan baku karena modal terbatas.

b. Harga dan pemasaran
 Proses produksi gerabah cukup pelik dan memerlukan waktu yang cukup 

lama. Pengrajin membuat bentuk lalu menunggu kering, keesokan harinya 
dilanjutkan membuat ukiran sebagai hiasan, setelah itu dibakar (oven) selama 
dua hari. Setelah dibakar baru bisa dicat, divernis atau apa saja sesuai selera 
konsumen. Proses yang panjang ini yang menyebabkan para pengrajin tidak 
bisa segera mendapat uang.

 Setelah barang siap, pengrajin segera harus menjualnya. Hanya 53,33% 
pengrajin yang menyatakan mudah memasarkan hasil sedangkan 46,67% 
merasa kesulitan. Hal ini disebabkan semenjak gempa, maka pesanan yang 
dulunya mengalir seakan berhenti sehingga mereka harus bisa  memasarkan  
sendiri.  Kalau  dulu  banyak  pesanan  dengan sistem bayar di muka sehingga 
uang bisa untuk pesan bahan baku, maka semenjak gempa pesanan belum 
pulih kembali sehingga pengrajin merasa kesulitan.

c. Persaingan
 Persaingan antar pengrajin di Kasongan hampir tidak ada, mereka 

memperoleh warisan IRTK gerabah dari nenek moyang yang sama. 
Kalaupun ada persaingan di luar Kasongan bersaing dengan produk dari 
Klaten, Banjarnegara dan Lombok. Persaingan ini terjadi karena para 

* istilah daerah yaitu pick-up merek Mitsubishi Colt
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pemesan yang dulu pesan dari Kasongan, karena gempa mereka beralih 
ke tempat lain sehingga pengrajin harus menjual sendiri dan bersaing di 
luar. Ini yang dirasakan berat bagi para pengrajin yang baru bangkit dari 
keterpurukan akibat gempa.

d. Jam kerja
 Akibat gempa 27 Mei 2006 menyebabkan jam kerja pada IRTK gerabah 

menjadi terganggu. Mereka mengalokasikan waktu kerjanya untuk 
membenahi rumah, membersihkan halaman, jalan dan lain-lain, peralatan 
yang sedianya bisa membantu kerja banyak yang rusak, ini semua menjadi 
penghambat.

 Sebanyak 93,33% pengrajin merasa terganggu bahkan tidak sedikit yang 
kehilangan tenaga kerja karena menjadi korban gempa. Mereka yang sudah 
mulai bekerja lagi ini memerlukan waktu sekitar 3 bulan setelah gempa untuk 
menata dan mempersiapkan kembali proses produksi gerabah.

e. Modal
 Walaupun tiap rumah tangga korban gempa memperoleh bantuan                   

Rp 15.000.000,00, tetapi bantuan itu lebih diutamakan untuk merenovasi 
atau membangun kembali rumah tinggalnya dan bukan untuk modal IRTK 
gerabah, padahal kebutuhan akan modal kerja antara Rp 800.000,00- 
 Rp 2.400.000,00 per bulan.

f. Peralatan
 Gempa telah menghancurkan rumah sebagai tempat produksi beserta segala 

peralatan yang ada. Di samping itu juga menghancurkan contoh-contoh 
model pesanan, alat cetak bahkan oven (tungku) yang jauh dari rumah juga 
rusak total, bahkan sepeda motor, sepeda dan gerobag sebagai alat angkut 
pun juga ikut rusak. Keadaan ini menjadi hambatan yang sangat besar untuk 
berproduksi kembali.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Usaha IRTK gerabah layak untuk segera dikembangkan lagi.
2. Peranan IRTK gerabah sangat besar dilihat dari sumbangannya pada 

ekonomi rumah tangga dan kemampuan penyerapan tenaga kerja.
3. Modal dan pengolahan bahan baku menjadi kendala utama untuk 

pelestarian IRTK gerabah.
4. Sebagian pengrajin masih merasa takut, ragu-ragu dan trauma untuk 

kembali menekuni IRTK gerabah.

B. Saran
1. Hasil perhitungan biaya dan pendapatan, kelayakan usaha, dan 

kontribusi IRTK gerabah pada ekonomi rumah tangga hendaknya bisa 
dipakai sebagai bahan/materi dalam penyuluhan dan pendampingan 
pasca gempa. Banyak pengrajin yang masih trauma karena waktu 
gempa yang dahsyat itu mereka betul-betul terpukul dan putus asa.

2. Dengan menunjukkan gambaran sekilas IRTK gerabah pasca gempa 
diharapkan semangat dan tekad pengrajin gerabah bisa bangkit kembali 
sehingga ekonomi rumah tangga segera pulih dan gerabah Kasongan 
sebagai icon kabupaten Bantul bisa terjaga kelestariannya.

3. Bantuan kredit sebagai modal dengan sistem mengangsur jika ekonomi 
telah pulih kembali perlu diadakan.
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